


คำนำ 

 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะตามที่
สังคมและประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ่งการจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นจะต้องมียุทธวิธีที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร  ดังนั้นในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนจึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยม 
ปีการศึกษา 2564-2567 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ให้มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพและนำไปสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  
 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน บุคลากรทุกท่านในโรงเรียนจะร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ สามารถนำสู่การปฏิบัติและโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ให้ก้าวหน้าและ
เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนในองค์กรจะร่วมมือปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนดในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาโรงเรียนจนเป็นผลสำเร็จสืบไป 
 
 
 
      
        (นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์)  
                ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสถานศึกษา 

1. ข้อมูลโรงเรียน 
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 9 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส                      

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120 โทรศัพท์ 0-4276-4042 โทรสาร 0-4276-4098 E-mail: 
kudruakham@hotmail.com website: kudruakham.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

มีเขตพ้ืนที่บริการ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม และตำบลอินทร์แปลง  

2. ประวัติโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา    

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับประกาศจัดตั้งโรงเรียนตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2519 ที่เรียนในครั้งแรกเป็นอาคารชั่วคราว 
ตั้งอยู่ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 (นพค. 32) จังหวัดสกลนคร มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 45 คน มีครู 
อาจารย์ จำนวน 3 คน โดยมี  
            1. นายวรวิทย์  ไชยโคตร  ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  
            2. นางสาวคตินันท์   ศิริขันธ์   ดำรงตำแหน่ง  ครู ระดับ 2 
            3. นายสมพร   วิทยาขาว   ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ 1   
            ต่อมาปีพุทธศักราช 2520  โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนมาจัดตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน    
ซึ่งชาวบ้านสงวน  ไว้เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีเนื้อท่ี 43 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา   
  ทิศเหนือ    จดถนนสายวานรนิวาส – บ้านม่วง     
  ทิศใต้         จดที่ดินของนายนิล   หมื่นจูม 
  ทิศตะวันออก   จดที่ดินนายเปลี่ยน   พันธุ์สุวรรณ      
  ทิศตะวันตก   จดทีด่ินนายเจริญ     ลาซ่อน     
  ทิศเหนือ    จดถนนสายวานรนิวาส – บ้านม่วง   
  ทิศใต้         จดที่ดินของนายนิล   หมื่นจูม  
  ทิศตะวันออก   จดที่ดินนายเปลี่ยน   พันธุ์สุวรรณ    
  ทิศตะวันตก   จดที่ดินนายเจริญ   ลาซ่อน    
 เมื่อปี  พ .ศ .2526 โรงเรียนได้ขอบริจาคที่ ดินเพ่ิมเติม คือ ทิศเหนือ ขอบริจาคจากนายสนอง                  
เกษรมาลา  นายวัง   แสนสุริวงศ์ และนายสมศักดิ์ พละเสน                                

ทิศใต้    ขอบริจาคจากนายนิล หมื่นจูม 
  ทิศตะวันออก    ขอบริจาคจากนายเปลี่ยน พันธุ์สุวรรณ  
  ทิศตะวันตก    จดถนนสาธารณะ เมื่อรวมเนื้อที่จากการบริจาคแล้วโรงเรียนจึงมีเนื้อที่ 
109  ไร่  1  งาน      
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียน จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐาน ผสานคุณธรรม นำเทคโนโลยี บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง   
เป้าประสงค์ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษา และด้านคุณธรรม จริยธรรมได้มาตรฐาน 

การศึกษา  
   2. นักเรียนเกิดความภาคถูมิใจในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสามารถดำรงชีวิต  

ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
   3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะต่อการจัด  

การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
4. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

   5. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
   6. โรงเรียนบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา/อัตลักษณ์ของนักเรียน 
เอกลักษณ์  “วินัยดี มีมารยาทงาม” 
อัตลักษณ์   “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นอัตลักษณ์ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

       ให้ม ี 
แผนที่โรงเรียน 
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3. ข้อมูลผู้บริหาร  
 1) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  
  นายสุริยงค์  ทะแพงพันธ์   
  วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา   
 2) รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 
  นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด  
     วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา   
 
4. ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564) 

มีครูและบุคลากร รวม คน จำแนกเป็น ผู้บริหาร 2 คน ครูประจำการ  33 คน  
พนักงานราชการ  2 คน ครูอัตราจ้าง 2  คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 2  คน  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายสุริยงค์  ทะแพงพันธ์ ผอ./คศ.3 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ 
2 นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด รองผอ./คศ.3 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการ 
3 นายประพจน์  อุ่นวิเศษ คร/ูคศ.3 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
4 นางสาวกษมล  ศรีเทพ คร/ูคศ.3 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 
5 นางสาวสุภาณี  พรหมเชษฐา คร/ูคศ.3 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
6 นางประกาย  พรหมจันทรา คร/ูคศ.3 ปริญญาตรี เกษตร เกษตร 
7 นางอังคณาพร  สะตะ คร/ูคศ.3 ปริญญาตรี พละศึกษา พละศึกษา 
8 นายพรชัย  แก้วอัคฮาด คร/ูคศ.3 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
9 นางสมศรี  กุดนอก คร/ูคศ.3 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
10 นางอุษณีย์  สุริยะเดช คร/ูคศ.3 ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
11 นางชุติมา  พร้อมวงศ์ คร/ูคศ.3 ปริญญาตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
12 นายจิรพงษ์  เลิศลำหวาน คร/ูคศ.3 ปริญญาโท ดนตรี ดนตรี 
13 นางเจนจิรา  พักตะไชย คร/ูคศ.2 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
14 นางเย็นใจ  เคนทวาย คร/ูคศ.2 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ฟิสิกส์ 
15 นายสุทธิพงษ์  สนสุวรรณ คร/ูคศ.2 ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
16 นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน คร/ูคศ.2 ปริญญาโท การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา คณิตศาสตร์ 
17 นางปิยะวรรณ  คิดโสดา คร/ูคศ.1 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
18 นายธนธรรม  กรุณานำ คร/ูคศ.1 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 
19 นายวชิรุณ  ภูกะเดา คร/ูคศ.1 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
20 นายชาญยุทธ  วิปัสสา คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี รัฐประศานศาสตร์ สังคมศึกษา 
21 นางสาวละมุล  เนื่องไชยศ คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
22 นางสาวชัญญา  ศรีม่วง คร/ูคศ.1 ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา บรรณาลักษ์ 
23 นางสาวอรุณรัตน์  มุงคุณ คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
24 นายณัฐพล  สุดหนองบัว คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี เคมี เคมี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

25 นายขจรศักดิ์  คนกล้า คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี พละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา 
26 นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
27 นายสุทธวัฒน์  วันสุทธะ คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี วิศกรรมอิเล็กทอนิกส์และโทรคมนาคม การงานอาชีพ 
28 นางสาวฉัตรวิตรา  ภูทองสุข คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ 
29 นายรักพงษ์  เวียงพรมมา คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
30 นางสาววรารัตน์  เมฆราช คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
31 นายกิจจา  บุพศิร ิ คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี ชีววิทยา ชีววิทยา 
32 นางสาวณัฐนันท์  ธีรปรียวัฒน์ คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี นาฏศิลป์ 

และการละคร นาฏศิลป์ 

33 นางสาวนาตยา  แก้วกัณหา คร/ูคศ.1 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 
จำนวนครูที่สอนวิชาเอกตรง    จำนวน ………33…… คน คิดเป็นร้อยละ………100…..….. 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด   จำนวน ………-……… คน คิดเป็นร้อยละ…………-…………. 

 
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นายไชยา  ศรีบุญเรือง พนักงานราชการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การงานอาชีพ 
2 นางอรกัญญา  สอนถึง พนักงานราชการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
3 นายธนาวัฒน์  การะสุข ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี พละศึกษา พละศึกษา 
4 นางสาวมินตรา  โคตรขำ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
5 นางสาวสุวรรณา  วรรณศรี เจ้าหน้าธุรการ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต - 
6 นายชำนาญ  เจริญชัย นักการภารโรง ปวช. ช่างอุตสาหกรรม - 
7 นายจันทะคาด  อุ่นวิเศษ นักการภารโรง - - - 
 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  

 1. นายศรีพระจันทร์  ไฝทาคำ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   
 2. นายปรีชา  เจริญท้าว   ผู้แทนผู้ปกครอง  
 3. นางชุติมา  พร้อมวงศ์   ผู้แทนครู  
 4. นายพิลานนท์  บุตรอ่อน  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 5. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  สระแจ่ม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.  นายเหรียญชัย  หลานเศรษฐา  ผู้แทนศิษย์เก่า 
 7.  พระครูสมุประจักษ์              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 8.  พระครูใบฎีกาวิเนตร   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
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 9. นายเดชฤทธิ์  บุญกาญจ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 10. นางสุดใจ  หันจางสิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. นายพงพา  หลานเศรษฐา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12. นางทิวา  บุญโพธิ์ม่วง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13. นายบุญธรรม  ชมจิตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14. นายมานพ  ศรีไชย   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 15. นายสุริยงค์  ทะแพงพันธ์  กรรมการและเลขานุการ  
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           คณะกรรมการสถานศึกษา                                สมาคมผู้ปกครอง 
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง                                สมาคมผู้ปกครอง 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกุดเรือคำพิทยา
คาร 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานงบประมาณ
มาณฯ 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานกิจการนักเรียน 
 

1. การพฒันาหรอืการดำเนนิการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลกัสูตรทอ้งถิ่น 
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
๔. การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา 
๕. การพฒันากระบวนการเรยีนรู้ 
๖. การวัด ประเมนิผล และดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรยีน  
๗. การวิจยัเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศกึษา 
๘. การพฒันาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ 
๙. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนวการศึกษา 
๑๑. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศกึษา 
1๒. การส่งเสรมิความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน 
๑๓.การประสานความร่วมมอืในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอืน่ 
14. การส่งเสรมิสนับสนนุงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกีย่วกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรยีนเพือ่ใช้ใน
สถานศกึษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่
การศกึษา 

1. การวางแผนด้านอัตรากำลัง  
2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
10. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติ 
14. การจัดทำบัญชีรายชื่อและความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขออนุญาต 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นตามที่กฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงินตามท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดย 
3. การอนุมัติการใช้จา่ยงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานการเบิกจา่ยงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิต
จากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
จัดทำและจัดหาพสัดุ 
14. การจัดหาพสัดุ 
15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19. การเงินนำส่งคลัง 
20. การจัดทำบัญชีการเงิน 
21. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและ
รายงาน 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การดำเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10. การจัดทำสำมะโนนักเรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
17. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
18. งานประสานราชการสนับสนุนส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถ่ิน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
19. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

1. งานกจิการนกัเรียน 
2. การสือ่สารคมนาคม และปะชามสมัพันธ ์
3. งานประชาธิปไตยและสภานกัเรียน 
4. งาน TO BE NUMBER ONE 
5. งานปกครองนักเรยีน 
6. งานส่งเสริมวนิยั คุณธรรม จริยธรรม 
7. งานกฬีาและกรีฑา  
8. งานจัดระเบียบวินยัจราจร 
9. งานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
10. โครงการโรงเรียนสุจริต 
11. โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ 
12. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
13. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
14. การวางแผนสร้างความสัมพันธ์ชุมชน 
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6. ข้อมูลอาคารสถานที่        
   อาคารเรียน………………......4…………..หลัง    
   หอประชุมโรงอาหาร……....1………..…หลัง     
   บ้านพักนักการภารโรง…..…1…………..หลัง      
   บ้านพักคร…ู..…………………4…………..หลัง     
   บ้านพักผู้บริหาร…….….……1………..…หลัง     
   อาคารโรงฝึกงานถาวร…..…1……….….หลัง     
   สระน้ำ………….….…..…1…………….....สระ 
   ส้วม…………………........3……….……...หลัง   
   สนามเปตอง……...….…1………….…..สนาม 
   สนามฟุตบอล…..….…..1…..….………สนาม   
   สนามตะกร้อ……..….....1……………..สนาม 
   สนามวอลเลย์บอล……1…….………..สนาม 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นกลุ่มเครือญาติและชุมชนที่มีความหลากหลาย มีประชากร
ประมาณ 7,099 คน อาศัยออยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบบริเวณโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชนทำไร่ ทำนา ทำนา
เกลือ รับจ้าง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการ
ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีสำคัญ 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่ม มีการรวมกันในระบบกลุ่มเครือญาติส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาเกลือ และปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์รวม
น้ำใจของประชาชน  
 3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

โอกาส ข้อจำกัด 
- ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาอย่างดียิ่ง โรงเรียนได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้า
อาวาสวัดวัดกุดเรือคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน
ธรรมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมีแหล่งน้ำและทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ ์

- สภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่บิดามารดาไป
ทำงานต่างถิ่น ทิ้งบุตรหลานให้อยู่กับปู่ย่า ตา ยาย 
ขาดการดูแลเอาใจใส่ ฐานะยากจน ผู้ปกครองมี
รายได้ไม่แน่นอน  

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2561 ดังนี้ 

หลักสูตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยม 

ศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม ฯ 
160 

(4 นก.) 
160 

(4 นก.) 
160 

(4 นก.) 
320 

(8 นก.) 

สุขศึกษาและพละศึกษา 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 

ศิลปะ 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 

การงานอาชีพ 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรม 
ที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 

ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
(60 ชั่วโมง/ปี) 

ปีละไม่น้อยกว่า  1,600 ชั่วโมง 
(53 ชั่วโมง/ปี) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 

3,600 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1/1) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก/ภาค ชม/สด. รหัสวิชา รายวิชา นก/ภาค ชม/สด. 
 รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 1 
พ21102 พลศึกษา 1(เทเบิลเทนนิส 1) 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 2 (เทเบิลเทนนิส2) 0.5 1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1 2 
ว21191 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว21192 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 
ง21101 การงานอาชีพฯ 1(งานบ้าน) 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพฯ 2(งานประดิษฐ์) 0.5 1 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 
 รวมพ้ืนฐาน 11 22  รวมพ้ืนฐาน 11 22 
 รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 1 0.5 1 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 2 0.5 1 
ว20201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 

(ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์) 
0.5 1 ว 20202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 

(สารในท้องถิ่น) 
0.5 1 

ว21241 ชีววิทยาเพิ่มพูน 0.5 1 ว21201 ฟิสิกส์เพิ่มพูน 0.5 1 
ท20201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 

(ฟัง-พูด) 
0.5 1 ท20202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 

(อ่าน-เขียน) 
0.5 1 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 
(ฟัง-พูด 1) 

0.5 1 อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 
(ฟัง-พูด 2) 

0.5 1 

ส 20231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 1 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 1 
ท21201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 1 0.5 1 ท21201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2 0.5 1 
ส20251 ต้านทุจริตศึกษา1 0.5 1 ส20252 ต้านทุจริตศึกษา2 0.5 1 
 รวมเพิ่มเติม 5 10  รวมเพิ่มเติม 5 10 
 รวมรายวิชา 16 32  รวมรายวิชา 16 32 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก20901 แนะแนว  1 ก20902 แนะแนว  1 
ก20907 ลูกเสือ/เนตรนารี  1 ก20908 ลูกเสือ/เนตรนารี  1 
 ชุมนุม  

1 
 ชุมนุม  

1 
 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  
 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 
 รวมท้ังสิ้น 16 35  รวมท้ังสิ้น 16 35 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการเรียนห้องเรียนปกติ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1/2-4) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก/ภาค ชม/สด. รหัสวิชา รายวิชา นก/ภาค ชม/สด. 
 รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 1 
พ21102 พลศึกษา 1(ยืดหยุ่น) 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 2(เทเบิลเทนนสิ) 0.5 1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1 2 
ว21191 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว21192 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 
ง21101 การงานอาชีพฯ 1(งานบ้าน) 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพฯ 2(งาน

ประดิษฐ์) 
0.5 1 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 
 รวมพ้ืนฐาน 11 22  รวมพ้ืนฐาน 11 22 
 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 
ว20201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 

(ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์) 

0.5 1 ว20202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 
(สารในท้องถิ่น) 

0.5 1 

ท20201 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 1 
(ฟัง-พูด) 

0.5 1 ท20202 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 2 
(อ่าน-เขียน) 

0.5 1 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 
(ฟัง-พูด 1) 

0.5 1 อ20202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 
(ฟัง-พูด 2) 

0.5 1 

ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 1 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 1 
ง21201 ห้องสมุดและสารสนเทศ 1 0.5 1 ง21202 ห้องสมุดและสารสนเทศ 2 0.5 1 
ง20201 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 1 

(งานประดิษฐ์) 
1 2 ง20202 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 2 

(งานบ้าน) 
1 2 

ส20251 ต้านทุจริตศึกษา1 0.5 1 ส20252 ต้านทุจริตศึกษา2 0.5 1 
 รวมเพ่ิมเติม 5 10  รวมเพ่ิมเติม 5 10 
 รวมรายวิชา 16 32  รวมรายวิชา 16 32 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ก20901 แนะแนว  1 ก20902 แนะแนว  1 
ก20907 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 ก20908 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 

 ชุมนุม  
1 

 ชุมนุม  
1 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3 
 รวมท้ังสิ้น 16 35  รวมท้ังสิ้น 16 35 



12 
 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (ห้อง 2/1) 
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก/ภาค ชม/สด. รหัสวิชา รายวิชา นก/
ภาค 

ชม/สด. 
 รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 3 ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 3 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 1 
พ22102 พลศึกษา 3 (กรีฑา1) 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4 (กรีฑา2) 0.5 1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1 2 ศ22102 ศิลปะ 4 1 2 
ว22191 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว22192 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 
ง22101 การงานอาชีพฯ 3(งานช่าง) 0.5 1 ง22102 การงานอาชพีฯ 4(งานธุรกจิ) 0.5 1 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 

 รวมพื้นฐาน 11 22  รวมพื้นฐาน 11 22 
 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1 2 ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1 2 
ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 3 0.5 1 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 4 0.5 1 
ว20203 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 

(โครงงานวิทยาศาสตร์ 1) 
0.5 1 ว20204 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 

(โครงงานวิทยาศาสตร์ 2) 
0.5 1 

ว21221 เคมีเพิ่มพูน 0.5 1 ว21261 โลกและดาราศาสตรเ์พิ่มพูน 0.5 1 
        

อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  3 
(อ่าน-เขียน 1) 

0.5 1 อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 
(อ่าน-เขียน 2) 

0.5 1 

ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 1 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 1 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและการสรา้ง

องค์ความรู้ IS1 
1 2 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 

IS2 
1 2 

ส20253 ต้านทุจริตศึกษา3 0.5 1 ส20254 ต้านทุจริตศึกษา4 0.5 1 
 รวมเพิ่มเติม 5 10  รวมเพิ่มเติม 5 10 
 รวมรายวิชา 16 32  รวมรายวิชา 16 32 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ก20903 แนะแนว  1 ก20904 แนะแนว  1 
ก20909 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 ก20910 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 

 ชุมนุม  
1 

 ชุมนุม  
1 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3 
 รวมทั้งสิ้น 16 35  รวมทั้งสิ้น 16 35 
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                          โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แผนการเรียนห้องเรียนปกติ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2(ห้อง 2/2-4) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก/ภาค ชม/
สด. 

รหัสวิชา รายวิชา นก/ภาค ชม/สด. 
 รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 3 ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 3 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 1 
พ22102 พลศึกษา 3 (กรีฑา) 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4 (กระบี่) 0.5 1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1 2 ศ22102 ศิลปะ 4 1 2 
ว22191 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว22192 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 
ง22101 การงานอาชีพฯ 3(งานช่าง) 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพฯ 4(งานธุรกิจ) 0.5 1 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 

 รวมพื้นฐาน 11 22  รวมพื้นฐาน 11 22 
 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1 2 ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1 2 
ว20203 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 

(โครงงานวิทยาศาสตร์ 1) 
0.5 1 ว20204 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 

(โครงงานวิทยาศาสตร์ 2) 
0.5 1 

        
อ20203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  3 

(อ่าน-เขียน 1) 
0.5 1 อ20204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 

(อ่าน-เขียน 2) 
0.5 1 

ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 1 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 1 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและการสรา้ง

องค์ความรู้ IS1 
1 2 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ IS2 1 2 

ง20203 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 3 
(งานธุรกิจ) 

1 2 ง20204 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 4 
(งานช่าง) 

1 2 

ส20253 ต้านทุจริตศึกษา3 0.5 1 ส20254 ต้านทุจริตศึกษา4 0.5 1 
 รวมเพิ่มเติม 5 10  รวมเพิ่มเติม 5 10 
 รวมรายวิชา 16 32  รวมรายวิชา 16 32 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ก20903 แนะแนว  1 ก20904 แนะแนว  1 
ก20909 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 ก20910 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 

 ชุมนุม  
1 

 ชุมนุม  
1 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3 
 รวมทั้งสิ้น 16 35  รวมทั้งสิ้น 16 35 
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                       โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3(ห้อง 3/1) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
นก/ภาค ชม/สด. 

รหัสวิชา รายวิชา 
นก/ภาค ชม/สด. 

 รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 3 ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5 3 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 1 
พ23102 พลศึกษา 5(วอลเลย์บอล1) 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6 (วอลเลย์บอล2) 0.5 1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1 2 ศ23102 ศิลปะ 6 1 2 
ว23191 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว23191 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1 
ง23101 การงานอาชีพฯ 1(งานเกษตร) 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพฯ 1(งานอาชีพ) 0.5 1 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 

 รวมพื้นฐาน 11 22  รวมพื้นฐาน 11 22 
 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1 2 ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1 2 
ค21205 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน5 0.5 1 ค21206 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน5 0.5 1 
ว20205 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 

(วิทยาศาสตร์น่ารู้) 
0.5 1 ว20206 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 

(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
0.5 1 

พ20205 พลศึกษาเพิ่มเติม( เพศศึกษา 1 ) 0.5 1 พ20206 พลศึกษาเพิ่มเติม( เพศศึกษา 2 ) 0.5 1 
อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  5 

(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 
0.5 1 อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  6 

(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 
0.5 1 

ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 1 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 1 
ว20291 คอมพิวเตอร์เพิม่เตมิ1 0.5 1 ว20292 คอมพิวเตอร์เพิม่เตมิ2 0.5 1 
ส20255 ต้านทุจริตศึกษา5 0.5 1 ส20256 ต้านทุจริตศึกษา6 0.5 1 

 รวมเพิ่มเติม 4.5 9  รวมเพิ่มเติม 4.5 9 
 รวมรายวิชา 15.5 31  รวมรายวิชา 15.5 31 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ก20905 แนะแนว  1 ก20906 แนะแนว  1 
ก20911 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 ก20912 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 

 ชุมนุม  
1 

 ชุมนุม  
1 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3 
 รวมทั้งสิ้น 15.5 34  รวมทั้งสิ้น 15.5 34 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แผนการเรียนห้องเรียนปกติ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3(ห้อง 3/2-4) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
รายวิชา 

นก/ภาค ชม/สด. 
รหัสวิชา รายวิชา 

นก/ภาค ชม/สด. 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 3 ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5 3 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 1 
พ23102 พลศึกษา 5(ตะกร้อ) 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6 (วอลเลย์บอล ) 0.5 1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1 2 ศ23102 ศิลปะ 6 1 2 
ว23191 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว23191 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1 
ง23101 การงานอาชีพฯ 1(งานเกษตร) 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพฯ 1(งานอาชีพ) 0.5 1 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 

 รวมพ้ืนฐาน 11 22  รวมพ้ืนฐาน 11 22 
 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1 2 ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1 2 
ว20205 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 

(วิทยาศาสตร์น่ารู้) 
0.5 1 ว20206 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 

(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
0.5 1 

พ20205 พลศึกษาเพิ่มเติม 
( เพศศึกษา 1 ) 

0.5 1 พ20206 พลศึกษาเพิ่มเติม 
( เพศศึกษา 2 ) 

0.5 1 

อ20205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  5 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

0.5 1 อ20206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  6 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

0.5 1 

ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 1 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 1 
ว20291 คอมพิวเตอร์เพิม่เตมิ1 0.5 1 ว20292 คอมพิวเตอร์เพิม่เตมิ2 0.5 1 
ง20205 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 5 

(งานช่าง) 
0.5 1 ง20206 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 6 

(งานช่าง) 
0.5 1 

ส20255 ต้านทุจริตศึกษา5 0.5 1 ส20256 ต้านทุจริตศึกษา6 0.5 1 
 รวมเพิ่มเติม 4.5 9  รวมเพิ่มเติม 4.5 9 
 รวมรายวิชา 15.5 31  รวมรายวิชา 15.5 31 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ก20905 แนะแนว  1 ก20906 แนะแนว  1 
ก20911 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 ก20912 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 

 ชุมนุม  
1 

 ชุมนุม  
1 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3 
 รวมท้ังสิ้น 15.5 34  รวมท้ังสิ้น 15.5 34 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4(ห้อง 4/1-2) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. 
 สาระพื้นฐาน    สาระพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3 ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 3 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1 2 ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1 2 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ศิลปศึกษา 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปศึกษา 2 0.5 1 
ว31191 เทคโนโลยีการออกแบบ1 0.5 1 ว31192 วิทยาการคำนวณ1 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 

 รวมพื้นฐาน 7.5 15  รวมพื้นฐาน 7.5 15 
 สาระเพิ่มเติม    สาระเพิ่มเติม   

ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 3 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.5 3 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 3 ว30202 ฟิสิกส์ 2 1.5 3 
ว30221 เคมี 1 1.5 3 ว30222 เคมี 2 1.5 3 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 3 
พ30201 พลศึกษาเพิ่มเติม 1 0.5 1 พ30202 พลศึกษาเพิ่มเติม 2 0.5 1 
ง30201 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 1 0.5 1 ง30202 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 2 0.5 1 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 0.5 1 อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 0.5 1 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 1 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 1 
ท31201 ห้องสมุดและสารสนเทศ1 0.5 1 ท31202 ห้องสมุดและสารสนเทศ2 0.5 1 
ส30251 ต้านทุจริตศึกษา 0.5 1 ส30252 ต้านทุจริตศึกษา 0.5 1 

 รวมเพิ่มเติม 9 18  รวมเพิ่มเติม 9 18 
 รวมทั้งสิ้น 16.5 33  รวมทั้งสิ้น 16.5 33 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ก30901 แนะแนว  1 ก30902 แนะแนว  1 
ก30907 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 ก30908 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 

 ชุมนุม  1  ชุมนุม  1 
 กิจกรรมเพื่อสังคม   กิจกรรมเพื่อสังคม  
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3 
 รวมทั้งสิ้น 16.5 36  รวมทั้งสิ้น 16.5 36 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5(ห้อง 5/1-2) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. 
 สาระพื้นฐาน    สาระพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 2 
ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 3 ว31104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 3 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1 2 ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 1 2 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ศิลปศึกษา 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปศึกษา  4 0.5 1 
ว32191 เทคโนโลยีการออกแบบ2 0.5 1 ว32192 วิทยาการคำนวณ2 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1 2 

 รวมพื้นฐาน 7.5 15  รวมพื้นฐาน 6.0 15 
 สาระเพิ่มเติม    สาระเพิ่มเติม   

ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 3 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 3 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 1.5 3 ว30204 ฟิสิกส์ 4 1.5 3 
ว30223 เคมี  3 1.5 3 ว30224 เคมี 4 1.5 3 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3 
พ30203 พลศึกษาเพิ่มเติม 3 0.5 1 พ30204 พลศึกษาเพิ่มเติม 4 0.5 1 
ง30203 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 3 0.5 1 ง30204 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 4 0.5 1 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 0.5 1 อ30204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 0.5 1 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 1 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 1 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและการสรา้งองค์ความรู้ IS1 0.5 1 I30201 การสื่อสารและการนำเสนอ IS1 0.5 1 
ส30253 ต้านทุจริตศึกษา 0.5 1 ส30254 ต้านทุจริตศึกษา 0.5 1 

 รวมเพิ่มเติม 9.0 18  รวมเพิ่มเติม 9.0 18 
 รวมทั้งสิ้น 16.5 33  รวมทั้งสิ้น 16 33 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ก30903 แนะแนว  1 ก30904 แนะแนว  1 
ก30909 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 ก30910 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 

 ชุมนุม  
1 

 ชุมนุม  
1 

 กิจกรรมเพื่อสังคม   กิจกรรมเพื่อสังคม  
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3 
 รวมทั้งสิ้น 16 36  รวมทั้งสิ้น 16 36 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6(ห้อง 6/1-2) ) 
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. 
 สาระพื้นฐาน    สาระพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1 2 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1 2 ส33102 สังคมศึกษาฯ  6 1 2 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 1 
ศ33101 ศิลปศึกษา 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปศึกษา  6 0.5 1 
ว33191 วิทยาการคำนวณ3 0.5 1     
ง33101 การงานอาชีพฯ 1(งานเกษตร) 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพฯ 2 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 

 รวมพ้ืนฐาน 6.0 12  รวมพ้ืนฐาน 5.5 11 
 สาระเพิ่มเติม    สาระเพิ่มเติม   

ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 3 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 3 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 1.5 3 ว30206 ฟิสิกส์ 6 1.5 3 
ว30225 เคมี 5 1.5 3 ว30226 เคมี 6 1.5 3 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 3 ว30246 ชีววิทยา 6 1.5 3 
พ30205 พลศึกษาเพิ่มเติม 5 0.5 1 พ30206 พลศึกษาเพิ่มเติม 6 0.5 1 
ง30205 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 5 0.5 1 ง30206 การงานอาชีพฯเพิ่มเตมิ 6 0.5 1 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 0.5 1 อ30206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 0.5 1 

I30202 
การศึกษาค้นคว้าและการสรา้ง

องค์ความรู้ IS2 
1 2     

ส30255 ต้านทุจริตศึกษา 0.5 1 ส30256 ต้านทุจริตศึกษา 0.5 1 
 รวมเพ่ิมเติม 9.0 18  รวมเพ่ิมเติม 8.0 16 
 รวมท้ังสิ้น 15 30  รวมท้ังสิ้น 13.5 27 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ก30905 แนะแนว  1 ก30906 แนะแนว  1 
ก309011 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 ก309012 ลูกเสือ/เนตรนาร ี  1 

 ชุมนุม  1  ชุมนุม  1 
 กิจกรรมเพื่อสังคม  1  กิจกรรมเพื่อสังคม  1 
 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  3 
 รวมท้ังสิ้น 15 33  รวมท้ังสิ้น 14.5 32 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 350  ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุด ……250….. เล่ม   
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ใช้ระบบดิวอ้ี       
  จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน  เฉลี่ย …30…  คน ต่อวัน  
   คิดเป็นร้อยละ  … 5.38 ….   ของนักเรียนทั้งหมด  
 2) ห้องปฏิบัติการ  

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน     5 ห้อง  
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน   3 ห้อง   
   ห้องสมุด   จำนวน   1 ห้อง   
   ห้อง (ระบุ)        
       1. ห้องนาฏศิลป์  จำนวน  1 ห้อง   
       3. ห้อง             จำนวน  1 ห้อง   
       4. ห้องคณิตศาสตร์  จำนวน  1 ห้อง   
        5. ห้องดนตรีสากล  จำนวน   1 ห้อง   

        6. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน  1  ห้อง   
        7. ห้องแนะแนว  จำนวน  1 ห้อง   
        8. ห้องศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน  1 ห้อง   
        9. ห้องสหกรณ์  จำนวน  1 ห้อง   
       10. ห้องนวัตกรรม  จำนวน  1 ห้อง   
       11. ห้องพยาบาล  จำนวน  1 ห้อง   
       12. ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน  1 ห้อง  
       13. ห้องปกครอง  จำนวน  1 ห้อง  

3) คอมพิวเตอร์   จำนวน  …35….  เครื่อง  
           ประเภทการเชื่อมต่อ   (  ) ADSL     () Leased Line  (  ) Sattlelite  (  ) อ่ืน ๆ 
                     ความเร็วอินเทอร์เน็ต  (  ) 2Mbps  (  ) 4Mbps       (  ) 6Mbps      () อ่ืน ๆ  
                     ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ……20…  เครื่อง  
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   …15.. เครื่อง  
                     ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ……1…. เครื่อง  
   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2563    
   เฉลี่ย …30…. คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  … 5.38 ….  ของนักเรียนทั้งหมด  
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 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
จำนวนนักเรียนที่ใช้บริการโดยเฉลี่ย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 
1.สนามกีฬา 122 116 133 80 61 74 
2.หอประชุม 122 116 133 80 61 74 
3.สวนหย่อม 122 116 133 80 61 74 
4.สวนเกษตร - - 133 - - 74 

5.สวนป่า - - 133 - 61 74 
6.ธนาคารโรงเรียน 122 116 133 80 61 74 

7.ห้องสมุด 122 116 133 80 61 74 
8.ห้องแนะแนว 122 116 133 80 61 74 

9. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 122 116 133 80 61 74 
       

10.ห้องอุตสาหกรรมศิลป์ 122 - 133 - 61 74 
11.ห้องดนตร ี 122 116 133 80 61 74 
12.ห้องนาฎศิลป์ 122 116 133 80 61 74 
13.ห้องประวัติศาสตร์ 122 116 133 80 61 - 
14.ห้องจริยธรรม - 116 - - - - 
15.ห้องปฎิบัติการภาษาไทย - 116 - - - 74 
16.ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ - - - 80 61 74 
17.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 31 116 133 - - - 
18.ห้องปฏิบัติการชีววิทยา - - - 80 61 74 
19.ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์ - - - 80 61 74 
20.ห้องปฏิบัติการเคมี - - - 80 61 74 
 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง / ปี 

1. วัดกุดเรือคำ 20 
2. วัดป่าวังเดือนห้า 1 
3. วัดศรัทธาราม - 
4. วัดถ้ำผาแด่น 1 
5. อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 
6. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 1 
7. อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ 1 
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10. ข้อมูลนักเรียน 

ตาราง 4 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 รวม 586 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 
ระดับชั้นเรียน ม. 1 ม. 2 ม. 3 รวม ม. 4 ม. 5 ม. 6 รวม รวมทั้งหมด 

จำนวนห้องเรียน 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

เพศ 
ชาย 56 55 59 170 31 32 30 93 263 

หญิง 66 61 74 201 49 29 44 122 323 

รวม 122 116 133 371 80 61 74 215 586 

เฉลี่ยต่อห้อง 30.5 29 33.25  40 30.5 37   
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 
ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 143 120 122 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 143 134 116 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 115 122 133 
 
แผนภาพ 5 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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ตาราง 6 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 74 63 80 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 61 74 61 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 67 57 74 

 
แผนภาพ 6 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ตาราง 7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระหลัก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 
ภาษาไทย 48.92 58.62 44.92 72.84 43.55 71.23 

คณิตศาสตร์ 53.41 38.46 38.49 35.63 66.94 63.01 
วิทยาศาสตร์ 75.68 80.00 78.89 49.00 78.71 71.23 

สังคมฯ 64.52 78.21 84.78 74.23 90.73 86.30 
สุขศึกษาฯ 89.15 88.09 77.56 95.12 81.45 78.08 
ดนตรีศิลปะ 91.94 88.79 90.76 68.75 98.39 91.78 
การงานฯ 55.76 52.76 97.03 78.48 100.00 95.89 

ภาษาอังกฤษ 50.97 49.66 55.03 39.63 66.13 60.27 
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แผนภาพ 7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระหลัก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 8 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระหลัก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 
ภาษาไทย 36.07 54.05 52.63 53.25 71.67 76.71 

คณิตศาสตร์ 56.57 40.16 40.77 37.91 61.67 58.90 
วิทยาศาสตร์ 52.02 59.56 61.18 61.56 72.00 69.72 

สังคมฯ 65.98 75.11 81.80 71.10 87.92 87.67 
สุขศึกษาฯ 69.26 78.83 52.63 97.37 76.67 72.60 
ดนตรีศิลปะ 78.69 98.20 82.46 100.00 91.67 100.00 
การงานฯ 62.26 45.03 74.49 76.32 78.33 79.45 

ภาษาอังกฤษ 24.18 45.05 39.47 46.75 63.33 45.21 
 
แผนภาพ 8 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระหลัก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
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12. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -  NET) 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O -  NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตาราง 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O -  NET) ปีการศึกษา 2563  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.65 19.85 26.69 26.78 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.16 23.56 28.84 31.48 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด 55.18 25.82 30.17 34.14 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 
แผนภาพ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2563  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

    ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 32.41 17.74 27.21 31.34 20.55 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.90 22.63 30.52 35.35 26.13 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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แผนภาพ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O -  NET) ปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา  
2562 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตาราง 11 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา  
2562 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2562 49.72 22.11 27.74 27.46 
2563 46.65 19.85 26.69 26.78 
ความก้าวหน้า -3.07 -2.26 -1.05 -0.68 
 
แผนภาพ 11 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา  
                2562 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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4. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา 2562 – 

2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตาราง 12 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา  
2562 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
2562 33.92 17.06 24.23 32.30 21.25 
2563 32.41 17.74 27.21 31.34 20.55 
ความก้าวหน้า -1.51 +0.68 +2.98 -0.96 -0.70 
 
แผนภาพ 12 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)  

ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
คำนึงถึงลักษณะการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน ได้มีการส่งเสริมความสารมารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ ผ่านหลากหลายวิธีการ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นวิธีการ
ให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติจริง มีการสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น DLIT, KAHOOT, Zipgrade, การทำQR Code               
การใช้ Google form  เป็นต้น การวัดประเมินผลหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้        
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ของผู้เรียน เช่น การสอบ การทำใบงาน โครงงาน ชิ้นงาน การถามตอบ การอภิปราย การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
เป็นต้น และกิจกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆที่จัดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น กิจกรรมชุมนุมรักษ์ภาษาไทย 
กิจกรรมชุมนุมห้องสมุด3D โครงการวันภาษาไทย โครงการวันสุนทรภู่ โครงการสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสอบวัด
ความรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ กิจกรรมชุมนุมตัวเลขสร้างสรรค์ กิจกรรมชุมนุม STEM 
Education เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนมาใช้ และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ในตนเองของนักเรียน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต่างๆต้องอยู่ภายใต้การดูแลตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid – 19 มี
การเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น 
 จากกระบวนการพัฒนาที่โรงเรียนได้ดำเนินการได้ผลดังนี้ 

1. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ การเขียน การสื่อสาร ของผู้เรียน พบว่า
ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 91.14 ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมีผลการประเมินใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 96.68 จะเห็นว่ามีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

แผนภาพ 13 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ การเขียน การสื่อสาร  
ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 14 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ การเขียน การสื่อสาร 

 ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 
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2. ผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ ของผู้เรียน พบว่าภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 46.25 ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 48.17 จะ
เห็นว่ามีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

 
แผนภาพ 15 ผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 16 ผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน เขียน สื่อสาร ที่ดีทำให้ผลการ
ประเมินในระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับดี แต่เมื่อเทียบกับผลการประเมินภายนอก เช่น การทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ผลการประเมินยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทุกรายวิชา โรงเรียนจึงควรพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนให้สูงขึ้น เช่น การพัฒนาปรับปรุงโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 
อีกทั้งยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนาสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม เป็นต้น และควรเพ่ิมโครงการ
ในการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากทักษะ
ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และการคำนวณ แล้วนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาด้านทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพัฒนาความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยดำเนินการพัฒนาผ่าน
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนรู้และประเมินผล ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
เช่น วิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนค้นหาและสร้างนวัตกรรมจากสิ่งที่นักเรียน
สนใจ และออกแบบการนำเสนอผลงาน หรือรายวิชางานธุรกิจ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการออกแบบและ
ดำเนินธุรกิจ สร้างสรรค์ชิ้นงานจากสิ่งรอบตัว ตลอดจนรายวิชาอ่ืนๆที่มีการวัดประเมินผลโดยการให้นักเรียน
สร้างสรรค์ชิ้นงานเพ่ือนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน นอกจากนี้เนื่องจากสถานการณ์โรค Covid – 19 ทาง
โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อออนไลน์ ในการสอนออนไลน์ เป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทค โนโลยี
สารสนเทศให้ผู้เรียนได้  
 จากผลการดำเนินการพัฒนาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้ผลดังนี้ 

1. ผลการประเมินการสร้างนวัตกรรม โดยประเมินจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ พบว่าผู้เรียนร้อยละ 69.05 ได้รับการประเมินในระดับดี 

2. ผลการประเมินการสร้างนวัตกรรม โดยประเมินจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในทุกรายวิชาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่าในภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนร้อยละ 70.35 ได้รับการประเมินในระดับดี ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียน
ร้อยละ 62.78 ได้รับการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

3. ผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยประเมินจากการใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูล พบว่านักเรียนร้อยละ 95 สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลได้ในระดับดี 
 เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น โรงเรียนจึงต้องมีการรองรับนักเรียนที่ไม่มี
ความพร้อมให้ดี เช่น การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อม คอมพิวเตอร์ Internet นักเรียนต้องสามารถใช้ได้ทุก
คน จึงจะไม่เกิดปัญหาในการเรียนรู้ และในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องสร้างสรรค์ผลงาน ต้องใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการดำเนินการ ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณ หากงบประมาณไม่เพียงพอจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และอาจทำให้ได้ผลงานที่ไม่ดี จึงต้องปรับเงื่อนไขในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเหมาะสมกับ
งบประมาณ 
 
ตัวช้ีวัด 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ โดยมีการปรับ
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 60)  
เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้โรงเรียนได้สอดแทรกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะงานอาชีพในหลักสูตร  
โดยได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตลอดจนรายวิชาที่เน้นการใช้ทักษะอาชัพ เช่น รายวิชางานช่าง รายวิชา
งาน บ้าน รายวิชางานเกษตร รายวิชางานธุรกิจ เป็นต้น  
  จากผลการพัฒนา ได้ผลดังนี้ 

1. ผลการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร พบว่า จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ  3 ขึ้นไป 
ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  เท่ากับ ร้อยละ 70.35 และในภาคเรียนที่ 2 เท่ากับ 62.78  

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนร้อยละ 100 มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานอาชีพ อย่างน้อย 1 
อย่าง จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

3. ผลการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พบว่านักเรียนร้อยละ 98.96 มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดหลักสูตร พบว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ จึงต้องมี
การพัฒนาทั้งรูปแบบการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนา 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น และเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้จัดการเรียนรู้โดยมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางโรงเรียนได้ดำเนินการ
พัฒนาทั้งหลักสูตรสถานศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้น โรงเรียนได้มีการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมพาน้องเข้าวัดที่จัดขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน โดยการนำนักเรียนเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม สัปดาห์ละ
ครั้งสลับหมุนเวียนไปแต่ละห้อง กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมบุญเผวด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมกับชุมชน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือการจัดกิจกรรมด้านกีฬาเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะทางกาย ให้ผู้เรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และจิตสังคมที่ดีแก่ผู้เรียน กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
ที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และรับฟังความคิดเห็นอย่างเหมาะสม กิจกรรม
คัดเลือกนักเรียนดีมีคุณธรรม โดยจัดให้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนดีมีคุณธรรมแต่ละห้องเรียน จากนั้นจึงนำมา
โหวตคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนดีมีคุณธรรมระดับโรงเรียน เป็นการปลูกฝังค่านิยมการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายได้ ตลอดจนกิจกรรมการเรียนลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษา
วิชาทหาร ที่เน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 จากกระบวนการพัฒนาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้ผลรับผลการพัฒนาดังนี้ 

1. ผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร พบว่านักเรียนร้อยละ 99.52 ผ่านการ
ประเมิน 

2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน พบว่า ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนร้อยละ 92.92 
ได้รับการประเมินในระดับดีขึ้นไป และภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนร้อยละ 97.18 ได้รับการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
 

แผนภาพ 17 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 
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แผนภาพ 18 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนอยู่เสมอ แต่กิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ทำต่อเนื่องมานาน จึงควรปรับปรุงกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น หรือปรับให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
ตัวช้ีวัด 1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 3. ดำเนินพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ   
โดยแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนได้มีการประชุมเพ่ือกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ตลอดจนบริบทของชุมชน เพ่ือให้บุคลากรทุกท่านรับทราบแนวทางในการ
บริหารงานอย่างชัดเจน มีการหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา      
ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการนักเรียน มีการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง60) บริบทของโรงเรียนและชุมชน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกัน 
นอกจากนี้บุคลากรทุกคนต้องจัดทำหลักสูตรในชั้นเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
โรงเรียนและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการปรับปรุงทุกปีการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 
ได้มีจัดทำแผนพัฒนางานวิชาการ แผนการปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนโดยมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของชุมชน และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรับทราบ มีระบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่อาศัยความร่วมมือกันกับชุมชนในการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้  มีการนำข้อมูลสะท้อนกลับมาดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ
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ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
และบุคลากร ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ทั้งการอบรมภายในสถานศึกษา การอบรมภายนอก
สถานศึกษา และการอบรมออนไลน์ เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหาร
จัดการ และนำมาพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการจัดให้มีห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีความเหมาะสม เช่น ห้องสมุดมีการจัดการที่
เป็นระบบ มีครูบรรณารักษ์คอยให้คำแนะนำ และการให้บริการจากนักเรียนจากชุมชุมห้องสมุด3D ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆจัดให้มีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่ครบถ้วนทั้ง Smart TV คอมพิวเตอร์ จอโพรเจคเตอร์ เป็นต้น 
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดให้มีเวทีทางวิชาการเพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คืองานเปิด
บ้านวิชาการ ที่ให้นักเรียนได้แสดงผลงานจากการเรียนรู้ที่ผ่านมา มีการเปิดให้บุคคลภายนอกคือนักเรียนจาก
โรงเรียนในเครือข่ายได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ นอกจากงานเปิดบ้านวิชาการที่โรงเรียน
ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในอีกหลายเวที เช่นกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ วัน
คริสต์มาส เป็นต้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid – 19 ในปีการศึกษา2563 จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม และงดกิจกรรมที่ต้องชุมนุมคนหมู่มาก ในด้านระบบ Internet 
โรงเรียนพยายามจัดหาให้มีเพียงพอต่อความต้องการมีการปรับรูปแบบการสอนให้ใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี พบว่า 
 1. บุคลากรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร รับทราบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนและมีส่วน
ร่วมในการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 2. โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง60) ซึ่งปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และชุมชน โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมที่จัดภายในสถานศึกษา หรือกิจกรรมที่จัดภายนอกสถานศึกษา 
มีการพัฒนาแผนงานวิชาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น 
 3. บุคลากรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารมีหลักสูตรในชั้นเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากร ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยู่เสมอ ทั้งการอบรมภายในสถานศึกษา การอบรมภายนอกสถานศึกษา และการอบรมออนไลน์ เพ่ือให้
บุคลากรพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 20 ชั่วโมง และมีการจัดทำชุมชน
แห่งการเรียนรู้(PLC)เพ่ือให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการบริหารงาน 
 4. โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียน
ให้มีความสะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มีการประกวดความสะอาดห้องเรียน การประกวดการจัดป้าย
นิเทศแต่ละห้อง นอกจากนี้ได้พยายามจัดห้องปฏิบัติการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้รับการติดตั้ง Smart TV 
และเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้  
 5. ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนได้ดำเนินการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน 
โดยปรับปรุงสารสนเทศให้มีความเป็นระบบและเป็นปัจจุบันเสมอ พยายามจัดหาเทคโนโลยี  
อินเทอร์เน็ต WIFI ให้เพียงพอต่อการทำงานของบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนของนักเรียนและการ
ติดต่องานจากผู้ปกครองและบุคคลภายนอก 
 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและบุคลากรจึงทำให้การบริหารงานบางส่วน
ที่ต้องปรับเปลี่ยนทำให้การทำงานติดขัด ควรปรับปรุงรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบริบทของ
ชุมชนเพราะบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรทบทวนสม่ำเสมอ  ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้อบรม
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ด้านอ่ืนๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือด้านการประกอบอาชีพเพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนนอกเหนือจากวิชาที่จัดในหลักสูตร เช่น การเรียนจับผ้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดสถานที่
เพ่ิมบรรยากาศในโรงเรียนได้ และเป็นทักษะที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้ เนื่องจาก
สถานการณ์โรค Covid – 19 โรงเรียนปรับรูปแบบการสอนให้เป็นระบบออนไลน์จึงต้องมีการพัฒนาระบบ 
Internet และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้รองรับการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ
วิทยาการออกแบบ เพราะเป็นหลักสูตรใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงเรียนจึงควรจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้มีความพร้อมรองรับการทำงานของนักเรียนและบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องอาศัยงบประมาณจึงต้อง
พัฒนาไปทีละลำดับ  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
ตัวช้ีวัด 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูผู้สอนทุกคนต้อง
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม ทั้งด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจคติ ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ต้องมีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ เพ่ือฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างทักษะการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน ครูผู้สอนพัฒนาสื่อการเรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งสื่อการเรียนรู้ที่เป็นวัสดุ 
และสื่อเทคโนโลยี โดยได้มอบหมายให้ครูแต่ละรายวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และในแผนการจัดการเรียนรู้
ต้องระบุสื่อที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ซึ่งมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เสมอ นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการช่วยสอนและยกตัวอย่างเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียน
และเป็นการประยุกต์เนื้อหาในการเรียนกับวิถีชีวิตประจำวันส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้เสมอโดยได้มอบหมายให้ครูแต่ละรายวิชา วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน หลังทำการเรียนการสอนเพื่อ
นำผลที่ได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป และได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษานักเรียนแต่ละชั้นเรียนจัดทำ
การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมของนักเรียน และนำข้อมูลที่ได้มาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ช่วยเหลือ หรือส่งเสริมนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนกิจกรรมแนะแนวที่มีการจัดกลุ่มนักเรียนตามความ
สนใจเพ่ือส่งเสริมนักเรียนในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ส่งเสริมให้ครูแต่ละกลุ่มสาระได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน การแก้ปัญหา โดยให้ดำเนินการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ขึ้นเป็นประจำทุก
สัปดาห์เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา รวมถึงกา ร
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้แก้นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในการศึกษาได้ โดยกระบวนการ PLC 
จะมีการประชุมวางแผน หารแนวทางแก้ปัญหา หรือแนวทางส่งเสริมผู้เรียน จากนั้นนำวิธีการที่ประชุมวางแผน
แล้วไปใช้กับนักเรียน แล้วนำมาสะท้อนผลว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ แล้วปรับปรุงต่อไป ดังนี้ 
 1. ครูผู้สอนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารร้อยละ 95 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 2. ครูผู้สอนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารร้อยละ 95 มีสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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 3. ครูผู้สอนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ร้อยละ 95 ได้มีการจัดทำบันทึกหลังการสอนเพ่ือปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร มีบันทึกการเยี่ยมบ้านของนักเรียน ร้อยละ 95 
 5. ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม PLC เป็นประจำทุกสัปดาห์ 

เนื่องจากรูปแบบของหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องมีการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรปัจจุบัน ทำให้แผนการจัดการเรียนรู้บางรายวิชาต้องปรับปรุงแก้ไข จึงควรมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้
จัดทำทะเบียนสื่อการเรียนรู้และทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน และพบว่ายังขาด
การแนะแนวการศึกษาต่อที่หลากหลาย ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนสามารถเป็นครูแนะแนวให้คำปรึกษาด้าน
การศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพมากขึ้น และครูผู้สอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำนวนน้อยจึงไม่อาจทำ PLC 
เฉพาะกลุ่มสาระได้จึงปรับใช้โดยให้ร่วมทำ PLC กับกลุ่มสาระอ่ืน 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับด ี
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ อยู่ในระดับดี ดังนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปานกลาง ปานกลาง 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 91.14 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไป 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับ
ดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี
ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับดีข้ึนไป 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า 3.00 
ร้อยละ 3 ขึ้นไป 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูง
กว่า 3.00 ร้อยละ 3 ขึ้นไป 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
6. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ผู้เรียนร้อยละ80มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ80มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและ

ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ผู้ เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด ระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 97.18 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่ สถานศึกษากำหนด 
ระดับดีข้ึนไป 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 80มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดี
ขึ้นไป 

ผู้ เรียนร้อยละ 97.18 มีความภูมิ ใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีข้ึนไป 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่
ร่ วมกันบนความแตกต่ างและ
หลากหลาย ระดับดีข้ึนไป 

ผู้ เรียนร้อยละ 97.18 ยอมรับที่ จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับดีข้ึนไป 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

ผู้ เรียนร้อยละ 80มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม ระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้ เรียนร้อยละ 97.18 มีสุ ขภ าวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ดี ดี 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดี ดี 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ดี ดี 

3. ดำเนินพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดี ดี 

5. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี 
 
 

ดี 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 
 

 

 
ดี 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูจำนวนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ขอ งห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ ก ษ า  มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไป จั ดกิ จกรรม ได้ จ ริ ง  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
และมีการเผยแพร ่

ครูจำนวนร้อยละ 95 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิ บั ติ จริ งตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้  มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ครูจำนวนร้อยละ 80 ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเอง 

ครูจำนวนร้อยละ 95 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง 

3. มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

ครูจำนวนร้อยละ 80 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ครูจำนวนร้อยละ 95 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ครูจำนวนร้อยละ 80 ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูจำนวนร้อยละ 95 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูจำนวนร้อยละ 80 มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และ
ผู้เกีย่วข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูจำนวนร้อยละ 95 มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
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ส่วนที่ 2 
 บริบทที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา 

  
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ จำเป็นจะต้องมีการ 
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ 
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมี 
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้  
 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ 
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา 
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง 
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป และ 
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
 (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา 
มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม 
รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
 (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมท่ีเสมอภาค 
และเป็นธรรม 
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคง รวมทั้ง 
มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน ระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสำหรับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยนำ 
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทาแผนการ ศึกษาแห่งชาติ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
ไว้ดังนี้ 
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“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 
ลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการจัด 
การศึกษา (Aspirations) 
  4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) 
  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing)            
และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding)                     
ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทักษะ อาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม(Compassion) 
 4.2 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย 
  1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) เด็กปฐมวัยมี 
พัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย               
หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย  
ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือการทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทำงานอย่างมี 
คุณค่าและเป็นสุข 
  2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่าง 
เสมอภาคและเท่าเทียม 
  3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถ  
ของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ 
และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ 
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดับ 
สากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน แต่ละคน 
ให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมี ศักยภาพและ 
ความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะ สถาน
ประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่ เหมาะสม 
  5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ 
ที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศ ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 ที่จะนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษา 
ที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม การเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมแผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 

ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 จุดเน้นเชิงนโยบายโดย ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) จุดเน้นด้านความม่ันคง แนวทางหลัก 
  1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  1.2 การบริหารจัดการ 
  1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
  1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 (2) จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน แนวทางหลัก 
   2.1 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขาที่ 
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
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 (3) จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก 
   3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   3.2 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   3.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
  3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 
 (4) จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม แนวทางหลัก 
  4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   4.2 การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย 
   4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 (5) จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางหลัก 
   5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ          
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนาแนวคิดตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต 
   5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
 (6) จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ แนวทางหลัก 
  6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา 
   6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
   6.4 ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา 
   6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
 วิสัยทัศน์ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการการจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ 
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ บริหาร 
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ  
สู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม 
บริบทของพื้นที่ 
 7. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นสำคัญคือ 
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

หลักการ 
 1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
 3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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จุดเน้นการจัดการศึกษา 
 1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ 
โภชนาการ 
 2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ 
อนุบาล โดยมีจุดเน้น 
  - พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 
 3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้ 
แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
  - เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
  - เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
  - เรียนรู้ด้วยวธิีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
จริง สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และ 
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
  - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  - ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
  - จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
  - พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
  - จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
 4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ 
ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 
  - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้ 
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
  - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
  - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  - จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 5. ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ 
ความรู้ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 
 - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อ 
สร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
  - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  - ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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4. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
 2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน 
การนิเทศ และการบริหาร 
 3. ให้องค์กรหลักนำไปกำหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของ 
องค์กร 
 4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหลื่อมล้ำ 
ในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
 5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผนและขับเคลื่อนสู่การ ปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
 6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการ 
บริหาร 
 7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 8. ให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็น 
พิเศษในทุกระดับ เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
 9. ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดูแลเด็กท่ีตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ 
 10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับทบทวนประจำปี (รอบปี พ.ศ. 2564) 
 วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  จังหวัดสกลนครได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์               
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 จากการประเมินสภาพปัจจุบันขององค์กรที่ได้ศึกษาจากผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 
แล้วจึงนำมาใช้ประกอบการกำหนดทิศทางขององค์กรดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ (Vision) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ครูและ
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เน้นระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมและการ
เชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พันธกิจ (Mission) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 23 ได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมกระบวนการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
  2. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนการวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา มีวิจารณญาณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  3. ส่งเสริม พัฒนาให้สถานศึกษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ  นวัตกรรม  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้มาใช้ในการบริหาร และการจัดการศึกษา 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขตและสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  6. ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนครอย่าง
บูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 3.  เป้าประสงค์ (Goal) 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
ปลอดสิ่งเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  2. ครูมีหลักสูตรชั้นเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชพีอย่าง
ต่อเนื่อง 
  4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา มีวิญญาณ 
ความเป็นครูมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  5. สถานศึกษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  6. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
  7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
     8. สถานศึกษา ชุมชนมีการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  9. สถานศึกษา ชุมชนมีการสร้างขีดความสามารถในการค้าและการลงทุน  
  10. สถานศึกษา ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม  

 4.  เอกลักษณ์/ค่านิยมองค์กร 
 เอกลักษณ์ของสำนักงานคือ “สวย  สะอาด  มีระเบียบ  เป็นระบบ”  ภายใต้การทำงานบนพื้นฐานการ
วิจัย โดยสนับสนุนการวิจัยเชงิปฏิบัติการ (PAOR – Planning, Action, Observation, Reflection) สร้างค่านิยม
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใช้  “SCORE” โมเดล 
 S :  Smart                          =       สวย  สมาร์ท  ดูดี 

C :  Clean                          =       สะอาด 
 O : Organize                      =       จัดระเบียบ 
 R  : Research                     =       การวิจัย 
 E  : Excellent                     =       ความเป็นเลิศ/ยอดเยี่ยม 

 5. ยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทดสอบ การประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ICT เพ่ือการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 
 6. กลยุทธ์ (Strategic) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. ปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
   2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนและยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ 
   3. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา
โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
   4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเต็มศักยภาพและเป็นรายบุคคล 
   5. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. ครูมีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ทักษะใน
การสื่อสารของครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. เสริมสร้าง สนับสนุนครู ให้มีขวัญกำลังใจในการทำงาน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมี
สวัสดิการที่เหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ  มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิสามัญ 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและบุคลากรมีงานวิจัย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การทดสอบ การประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้ 
เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   2. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
   3. มีการนิเทศการศึกษาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ICT เพื่อการศึกษา  มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
   2. ส่งเสริมการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาให้เป็นฐานเดียวกันและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 
ตลอดจนการสร้างเครือข่าย 
   2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา และประสานความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตร และเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนในภาค
เกษตรกรรม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน 
 
 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
  สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม 
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5. จุดเน้น   (Indicator) 
 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี 2560– 2564 
ดังนี้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL ทวิศึกษา 
การจัดทำมาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียน
ในภาคการเกษตรเพ่ือให้สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะในการการค้า การลงทุน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 3 ธรรม 
 5. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน 
 6. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน 
 7. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวและได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานทำในอนาคต 
 8. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
 9. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีคลินิกแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของผู้เรียน 
 10. ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 11. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
 12. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับ
พหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 13. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็น
รายบุคคล 
 14.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา 
 15. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งงานวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 16.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย 
 17.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความ
พร้อมของสถานศึกษา 
 
 18. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
 19. ครูมีการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
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 20. ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
 21. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 22. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 23. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 24. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 
และผู้เรียน 
 25. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ำชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 26. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
 27. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 28. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืนในการใช้ข้อมูล ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 29. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTVDLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 30. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
 31. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อ
ผลการดำเนินงาน 
 32. สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
 33. สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
 34. สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอำนาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 35. สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตำบล (Educational 
Maps) 
 36. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
 37. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 38. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความปลอดภัยให้
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
 39. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 40. หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
 41. หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ 
 42. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 43. หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 44. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 45. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
 46. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ของโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายมาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 
   ทิศทางการบริหารการศึกษา  
  
  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ได้ดำเนินการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกของตนเองโดยให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพ่ือประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แล้วนำมาสรุปเป็นแนวทางสำหรับการกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์ 
 จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐาน ผสานคุณธรรม นำเทคโนโลยี บนวิถีพอเพียง 
2. พันธกิจ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 5. ดำเนินการตามจุดเน้นของสถานศึกษา และ จุดเน้นตามนโยบาย 
 
3. เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษา และด้านคุณธรรม จริยธรรมได้มาตรฐานการศึกษา 
2. นักเรียนเกิดความภาคถูมิใจในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
4. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
5. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
6. โรงเรียนบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ตัวช้ีวัด 
 1. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 
 2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความ
เป็นพลโลก 
 3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานพระราชปณิธานและพระบรม              
ราโชบายมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
5. กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 1. กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 
 4. กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 5. กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
 6. กลยุทธ์ที่ 6 การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายมาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
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6. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
  1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  
  2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
  2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
     2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานทำ มีอาชีพ 
  3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
  3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมี
งานทำในท่ีสุด 
  3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
  4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
  4.2 ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานศึกษาประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่
เป็นพลเมืองดี 
  4.3 กรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งาน
บำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร   
7. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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 2. มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
8. อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 “คุณธรรม นำความรู้ ผสานเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง”   
9. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” 
10. คำขวัญของโรงเรียน 
 “เรียนเด่น กีฬาดี สามัคคีมีวินัย” 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 

 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง  
 6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  

  

 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ได้วิเคราะห์สถานภาพของตนเอง โดยใช้การ SWOT ANALYSIS เพ่ือระดม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มาประมวลและสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางสำหรับกำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระยะ 4 ปี (2564-2567) ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
 1.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม                   

คะแนนประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
น้ำหนักคะแนน

เฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ครูและสถานศึกษา
สามารถจัดหลักสูตรให้สอดคล้องและสามารถช่วยในการ
เลือกสรรสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนรู้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

0.20 2.27 - 0.45 - 

2. โรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 

0.20 2.6 - 0.47 - 

3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้  
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีทำให้
นักเรียนขาดทักษะกระบวนการในการฝึกฝน 

0.20 - 4.55 - 0.91 

4. ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
0.20 

- 4 - 0.80 

5. เนื้อความรุนแรงในสื่อออนไลน์ส่งผลให้นักเรียนลอก
เรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก้าวร้าว 

0.20 - 3.45 - 0.69 

 
 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร อำเภอวานรนิวาส จังหวัด ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอวานรนิวาส เป็นระยะทาง 
24 กิโลเมตรห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จังหวัดสกลนคร เป็นระยะทาง 106 
กิโลเมตร  
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 การคมนาคม การเดินทางมาเรียนค่อนข้างมีอุปสรรค์ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่
ห่างไกลจากโรงเรียน และถนนที่ใช้ในการเดินทางมาเรียนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นอุปสรรค์มากโดยเฉพาะ
หน้าฝน การเดินทางมาเรียนของนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่จะโดยสารรถยนต์รับส่งนักเรียน เป็นประจำ บางส่วน
ผู้ปกครองมาส่ง ใช้รถจักรยานยนต์ และเดินมาเรียน 
 สภาพสังคม เป็นสังคมชนบทประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป สภาพของครอบครัว บางส่วน
อาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย สภาพทางครอบครัวส่วนใหญ่จะขาดความสมบูรณ์ ชุมชนมีแหล่งอบายมุขทำให้
นักเรียนมีสภาวะเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  สภาพชุมชนอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนทำให้การ
ติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนเป็นไปอย่างยากลำบากและเกิดความการล่าช้า 
 วัฒนธรรม ชุมชน โรงเรียนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโ ดยการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญผะเหวด และประเพณีอ่ืน ๆ ที่ท้องถิ่นปฏิบัติสืบต่อ  
กันมา 
 การศึกษา  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ได้รับการศึกษาน้อย ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การศึกษา จึงทำให้นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจากผู้ปกครองเท่าที่ควร  ดังนั้น ปัจจัยด้าน
สังคมและวัฒนธรรม จึงเป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส  
 
 1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
  คะแนนประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านเทคโนโลยี 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
น้ำหนักคะแนน

เฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ครูและสถานศึกษา
สามารถจัดหลักสูตรให้สอดคล้องและสามารถช่วยในการ
เลือกสรรสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนรู้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

0.20 2.27 - 0.45 - 

2. โรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 

0.20 2.6 - 0.47 - 

3. สื่อ วัสดุอุปการไม่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ ขาด
การสนับสนุนจากภาครัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีทำให้
นักเรียนขาดทักษะกระบวนการในการฝึกฝน 

0.20 - 4.55 - 0.91 

4. ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

0.20 - 4 - 0.80 

5. เนื้อความรุนแรงในสื่อออนไลน์ส่งผลให้นักเรียนลอก
เรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก้าวร้าว 

0.20 - 3.45 - 0.69 
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 ที่ตั้งของชุมชนอยู่เป็นลักษณะชุมชนชนบทที่การให้บริการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีที่เข้าไปยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึง จึงเป็นอุปสรรคมากกว่า แม้ว่าปัจจุบันการสื่อสารและเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้า สะดวก  
รวดเร็ว และแพร่หลาย แต่เทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาสูง ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการผลิ ต  
การใช้ และการบำรุงรักษา ดังนั้น ถ้าจะนำการสื่อสารและเทคโนโลยีเข้ามายังชุมชนต้องลงทุนสูง จึงทำให้การ
นำเข้ามาใช้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี จึงเป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส 
 
 1.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

คะแนนประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านเศรษฐกิจ (E) 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

น้ำหนักคะแนน
เฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
1. บุคคลบางกลุ่มในชุมชนค่อนข้างมีฐานะ สนับสนุน
การศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาด
แคลน 

0.5 3.27 - 1.64 - 

2. ชุมชนมีรายได้น้อยส่งผลต่อการส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรหลาน 

0.5 - 4.73 - 2.37 

 
 ประชากรของชุมชนมีอาชีพ ทำการเกษตร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ เป็นอาชีพและสร้าง
รายได้ไม่ค่อยมีความม่ันคง โดยอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในชุมชนอยู่ในภาคการเกษตรและรับจ้าง ยังคงอาศัย
ปัจจัยจากธรรมชาติ บางปีได้ผลผลิตไม่เต็มที่ และราคาผลผลิตภาคเกษตรยังมีความผันผวนไม่แน่นอน ทำให้มี
รายได้โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ การระดมทุนและขอการสนับสนุนจากชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาจึงเกิดข้ึนได้น้อย ดังนั้น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส 

 1.4 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 
คะแนนประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านกฎหมายการเมืองและนโยบาย (P) 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
1. หน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ใน
ด้านต่างๆ เช่น การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

     

2. ประชาชน ชุมชน ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
และไม่ให้ความสนใจในเรื่องกฎหมายเท่าที่ควร 

     

3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมีการปรับเปลี่ยนบ่อยทำ
ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรขาดความเข้าใจและการ
ทำงานขาดความต่อเนื่อง 
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 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ส่งผลให้เด็กไทยในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาในภาคบังคับ 9 ปี และมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี
และรัฐบาลยังมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงทำให้คนไทยในวัยเรียนมีโอกาส
ได้ศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกัน  นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การจัดอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  แต่ในส่วนของ
ประชาชนและชุมชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและไม่ให้ความสนใจในเรื่องกฎหมายเท่าที่ควร และ
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมีการปรับเปลี่ยนบ่อยทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรขาดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย จึงเป็น
อุปสรรคมากกว่าโอกาส 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน สรุปได้ว่าโรงเรียนมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส 

โดยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคท้ัง 4 ด้าน คือ มีสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่เข้มแข็ง บางพ้ืนที่มีความเสี่ยง

ต่อปัญหายาเสพติดและอบายมุข การเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง เศรษฐกิจและ

รายได้ของชุมชนค่อนข้างต่ำ  ประชากรมีรายได้ต่ำถึงปานกลาง ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในภาคเกษตรกรรม 

กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาไม่มีความชัดเจนเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 2.1 ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน 

คะแนนประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ด้านโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (S1) 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การ
เข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

0.20 3.18 - 0.64 - 

2. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทและชุมชน 

0.20 3.09 - 0.62 - 

3. มีการกระจายอำนาจที่ชัดเจน 0.35 2.55 - 0.89 - 
4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ 0.25 - 2.72 - 0.68 
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 โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา การเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  การมีส่วนร่วมการบริหารในรูปองค์
คณะบุคคล  ทำงานเป็นทีม  มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจลงไปยังฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ  ทำให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร  การดำเนินการและการปฏิบัติ  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทและชุมชนจึงถือเป็นจุดแข็งมากกว่า แต่มีจุดอ่อนในด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขาด
ประสิทธิภาพ ขาดการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคล  
ผู้ปกครอง และบุคลากรอยู่บ้าง ดังนั้น ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน จึงเป็นจุดแข็งมากกว่า
จุดอ่อน  
 2.2 ด้านการบริการและผลผลิต 

คะแนนประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ด้านผลผลิตและบริการ (S2) 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. นักเรียนบางกลุ่มมีทักษะและความสามารถในทาง
วิชาการต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณและเอ้ืออำนวยต่อการฝึกซ้อมและส่งประกวด
จนนักเรียนได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนแข่งในระดับต่าง ๆ 

0.05 4.55 - 0.23 - 

2. นักเรียนบางกลุ่มมีความสามารถสอบเข้ามหาลัยทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

0.2 4.36 - 0.87 - 

3. นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีการอยู่ร่วมกันใน
สังคมทำให้มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่น 

0.3 3.72 - 1.12 - 

4. โรงเรียนมีอาคารและสถานที่ร่มรื่นเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนที่ดี 

0.2 4.18 - 0.84 - 

5. นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการเรียน ส่งผล
ให้ผลการเรียนตกต่ำและบางส่วนเรียนไม่จบตามหลักสูตร 

0.25 - 3.81 - 0.95 

 
 นักเรียนมีทักษะและความสามารถในทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
และเอ้ืออำนวยต่อการฝึกซ้อมและส่งประกวดจนนักเรียนได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนแข่งในระดับต่างๆ นักเรียนที่
สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้ามหาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียนได้รับ
การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน  เป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต แต่ยังต้องได้รับการพัฒนาด้านความมีระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบ     

การให้บริการ โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ห้องสมุด ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้  

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์เรียนรู้และฐานเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนการจัดบริการด้านอ่ืน  ๆ ได้แก่ สนามกีฬา    

หอประชุม ห้องประชุมที่ให้บริการทั้งนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  จึงถือเป็นจุดแข็ง แต่มีจุดอ่อนในด้าน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ยังอยู่ในระดับต่ำ 

นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการเรียน ส่งผลให้ผลการเรียนตกต่ำและมีนักเรียนบางส่วนไม่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร ดังนั้น ปัจจัยด้านการบริการและผลผลิต จึงเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  
  
 2.3 ด้านบุคลากร 

คะแนนประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ด้านบุคลากร (M1) 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
น้ำหนักคะแนน

เฉลี่ย 

จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 
จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 

1. บุคลากรมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  0.16 3.36 - 0.54 - 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีการพัฒนาตัวเอง
อย่างสม่ำเสมอทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

0.16 3.09 - 0.49 - 

3. บุคลากรบางท่านไม่ตรงต่อเวลาและไม่ให้ความสำคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบและความเสียสละ 

0.17 - 4.90 - 0.84 

4. บุคลากรบางท่านขาดประสบการณ์ในการทำงาน 0.16 - 4.72 - 0.76 
5. บุคลากรส่วนใหญ่ ย้ายบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องใน
จัดการเรียนการสอน 

0.17 - 4.72 - 0.80 

6. บุคลากรบางรายวิชาไม่เพียงพอจึงต้องจัดสอนแทนซึ่ง
ผู้รับหน้าที่สอนแทนขาดความรู้ความชำนาญทำให้นักเรียน
ได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่และไม่ถูกต้องตามหลักวิชานั้นๆ 

0.18 - 3.63 - 0.65 

 
 โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถและมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ยังมีจุดอ่อน คือ บุคลากรบางท่านไม่ตรงต่อเวลา
และไม่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบและความเสียสละต่อส่วนรวม ขาดประสบการณ์ใน
การทำงาน เนื่องจากบุคลากรครูของโรงเรียนมีการย้ายบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นคนต่างพ้ืนที่มาบรรจุรับราชการ    
ทำให้ขาดความต่อเนื่องในจัดการเรียนการสอน และบุคลากรครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เพียงพอ จึงต้องจัดครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนมารับหน้าที่สอนแทน จึงขาดความรู้ความชำนาญทำให้นักเรียนได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่
และไม่ถูกต้องตามหลักวิชานั้น ๆ ดังนั้น ปัจจัยด้านบุคลากร จึงเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง  
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2.4 ด้านการเงิน 

คะแนนประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้การใช้จ่ายตรงตามความต้องการ 0.04 4.18 - 0.17  

2. โรงเรียนขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปด้วยความล่าช้า 

0.20 - 3.45 - 0.69 

3. โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานการเงินทำให้การติดต่อเกิดความล่าช้า 

0.18 - 4.73 - 0.85 

4. ผู้บริหารมีอิสระในด้านงบประมาณมากเกินไป ทำให้
การจัดการงานด้วนงบประมาณทำงานได้ไม่ตรงตามความ
ต้องการของนักเรียน 

0.25 - 5 - 1.25 

5. การใช้เงินไม่ตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้ 0.18 - 4.18 - 0.75 
6. การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือรายได้ของ
สถานศึกษา ไม่เป็นระบบ ขาดความชัดเจน 

0.15 - 4.36 - 0.65 

 
 โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้การใช้จ่ายตรงตาม       
ความต้องการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายงานต่าง ๆ แต่ยังมีจุดอ่อน คือ โรงเรียนขาดสภาพคล่องทาง
การเงินทำให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความล่าช้า โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบัน      
ทางการเงินทำให้การติดต่อเกิดความล่าช้า ผู้บริหารมีอิสระในด้านงบประมาณมากเกินไป ทำให้การจัดการงาน
ด้วนงบประมาณทำงานได้ไม่ตรงตามความต้องการของนักเรียน มีการเบิกจ่ายใช้งบประมาณไม่ตรงตามแผนงาน 
ที่กำหนดไว้ การจัดทำบัญชีรายได้ รายจ่าย หรือรายได้ของสถานศึกษา ไม่เป็นระบบ ขาดความชัดเจน ดังนั้น 
ปัจจัยด้านการเงิน จึงเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 
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 2.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

คะแนนประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ด้านวัสดุทรัพยากร (M3) 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
น้ำหนักคะแนน

เฉลี่ย 

จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 
จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 

1. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความเป็นธรรมชาติและมี
ความหลากหลาย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

0.10 4.18 - 0.42 - 

2. วัสดุอุปกรณ์ไม่แข็งแรง ชำรุด เสื่อมสภาพ ผ่านการใช้
งานมานาน ทำให้ขาดความพร้อมในการใช้จัดการเรียนการ
สอน 

0.25 - 4.18 - 1.05 

3. สถานศึกษาไม่มีการวางแผนการจัดการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีดี 

0.35 - 3.81 - 1.33 

4. อาคารสถานที่ ห้องพิเศษต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ 0.30 - 4.36 - 1.31 
 
 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้จัดเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน และห้องบริการอื่นๆ  
เพียงพอและได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติและมีความหลากหลาย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
แต่ยังมีจุดอ่อน คือ วัสดุอุปกรณ์ไม่แข็งแรง ชำรุด เสื่อมสภาพ ขาดการดูแลรักษา ผ่านการใช้งานมานาน และขาด
การจัดเก็บหลังจากใช้งาน ทำให้ขาดความพร้อมต่อการใช้จัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ไม่มี
การวางแผนการจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ดี และเหมาะสม อาคารสถานที่  ห้องพิเศษต่างๆ            
มีไม่เพียงพอ เช่น ยังขาดโรงอาหารที่มีความเพียงพอต่อนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน ดังนั้น ปัจจัยด้านวัสดุ
อุปกรณ์ จึงเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 
 2.6 ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการบริหารจัดการ (M4) 

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
น้ำหนักคะแนน

เฉลี่ย 

จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 
จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 

1. โรงเรียนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในชุมชนและ
ภาครัฐเสมอทำให้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี 0.2 3.64 - 0.73 - 

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอยู่
เสมอทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

0.2 3.82 - 0.76 - 

3. การมอบหมายงานไม่ตรงกับศักยภาพของบุคลากร 
ส่งผลให้ประสิทธิผลประสิทธิภาพของงานด้อย
ประสิทธิภาพ 

0.2 - 3.64 - 0.73 

4. ครูในโรงเรียนขาดการใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 0.2 - 3.73 - 0.75 
5. การมอบหมายงานขาดความชัดเจนส่งผลให้งานที่ได้ขาด
ประสิทธิภาพ 

0.2 - 3.45 - 0.69 

 
 โรงเรียนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในชุมชนและภาครัฐเสมอทำให้ได้รับการสนับสนุนในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี บุคลากรมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอยู่
เสมอทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การมอบหมายงานไม่ตรงกับศักยภาพ
ของบุคคลส่งผลให้ประสิทธิผลประสิทธิภาพของงานด้อยประสิทธิภาพ ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ครูในโรงเรียน
ขาดการใส่ใจในการปฏิบัติการสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย การมอบหมายงานต่าง ๆ ขาดความชัดเจนส่งผล
ให้ผลการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จึงเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโรงเรียนทั้ง 6 ด้าน สรุปได้ว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง คือ             
มีจุดอ่อนในด้านบุคลากร บุคลากรบางท่านไม่ตรงต่อเวลาและไม่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความ
รับผิดชอบและความเสียสละต่อส่วนรวม ขาดประสบการณ์ในการทำงาน มีการย้ายบ่อย ด้านการเงิน ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน มีการเบิกจ่ายใช้งบประมาณไม่ตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้ การจัดทำบัญชีรายได้ รายจ่าย หรือ
รายได้ของสถานศึกษา ไม่เป็นระบบ ขาดความชัดเจน ด้านวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ไม่แข็งแรง ชำรุด เสื่อมสภาพ 
ขาดการดูแลรักษา ผ่านการใช้งานมานาน และขาดการจัดเก็บหลังจากใช้งาน ไม่มีการวางแผนการจัดการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ดีและเหมาะสม อาคารสถานที่ ห้องพิเศษต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ ด้านการบริหารจัดการ               
มีการมอบหมายงานไม่ตรงกับศักยภาพของบุคลากร การมอบหมายงานต่าง ๆ ขาดความชัดเจน แต่มีจุดแข็งใน
ด้านของโครงสร้างและนโยบาย มีการกำหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจลงไปยังฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ ด้านการบริการและผลผลิต นักเรียนมีทักษะและความสามารถในทาง
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วิชาการต่าง ๆ  นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า  

3. ผลการวิเคราะห์สถานภาพรวมของโรงเรียน 
 สรุปสถานภาพของโรงเรียน โดยรวมมีอุปสรรค และมีจุดอ่อนที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการจัดการศึกษา โดยที่
โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่มีจุดอ่อน และมีปัจจัยภายนอกเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน จึงใช้หลักการตั้งรับ
และป้องกันตัว เป็นแนวทางในการกำหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีการพัฒนาขึ้นต่อไป 

 
 



 

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 

 
ส่วนที่ 5 

   กลยุทธก์ารพัฒนาการศึกษา  
 

 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ระยะ 4 ปีการศึกษา 
2564-2567 ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 อันเกิด
จากการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ื นฐาน นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน โดยได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การน้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดโครงการในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
 พัฒนา
บุคลากร 

2.  เพื่อเสริมสร้างให้ครูมีศักยภาพ 
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เป็นแบบอย่าง เผยแพร่
ความรู้ เพื่อการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรม มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

1. ครูและบุลากร ได้รับการ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมืออาชีพโดยการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

90 92 95 95 100,618 100,618 100,618 100,618 ชุติมา 
 

3.  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่ครูและบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

2. ครูและบุคลากรร้อยละ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา 

90 92 95 95      

2.  เพื่อเสริมสร้างให้ครูมีศักยภาพ 
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เป็นแบบอย่าง เผยแพร่
ความรู้ เพื่อการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรม มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

3. ครูและบุคลากร มีการจัดการ
เรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

90 92 95 95      

 3.  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่ครูและบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

4. ครูและบุคลากรได้รับขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

95 97 100 100      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนากลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

1.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน 

1. โรงเรียนมีการรับสมัคร
นักเรียนอย่างเป็นระบบอยู่ใน
ระดับดีมาก 

85 95 100 100 100,000 100,000 100,000 100,000 อุษณีย์ 

2.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.  หลักสูตรสถานศึกษามีการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท
ของเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

86 88 90 90      

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.  โรงเรียนมีการกำกับนิเทศ
ติดตามการจัดระบบการจัดการ
เรียนการสอนของครูอยู่ใน
ระดับดี 

77 80 90 90      

4.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันทักษะวิชาการของ
นักเรียน 

4. โรงเรียนมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ใน
ระดับดี 

78 80 85 85      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการ
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1.  นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

90 95 100 100 15,000 15,000 15,000 15,000 ชาญยุทธ  

2.  นักเรียนร้อยละ 90 ยึดมั่นใน
ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  นักเรียนยึดมั่นในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

90 95 100 100      

3.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
การปกครองแบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

90 95 100 100      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนางาน
ห้องสมุด 

1. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า 

1. ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้า 

75 77 78  10,000 10,000 10,000 10,000 ชัญญา 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน 

2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
เพ่ิมข้ึน 

81 82 83       

3. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีความ
พร้อมต่อการใช้งาน 

3. มีการพัฒนาห้องสมุดให้มีความ
พร้อมต่อการใช้งานเพ่ิมข้ึน 

75 76 78       

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

75 77 80       
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมคุณภาพ
งานแนะแนว 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ในด้านการปรับตัว การพัฒนาทาง
ร่างกาย สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา 

1. นักเรียนมีความรู้ในด้านการ
ปรับตัว การพัฒนาทางร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 

65 67 70 73 15,000 15,000 15,000 15,000 ประกาย 
ณัฐนันท ์

2.เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อมูล
และสามารถเลือกศึกษาต่อใน
สาขาที่ตนเองถนัดสนใจ 

2. นักเรียนรับทราบข้อมูลและ
สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่
ตนเองถนัดสนใจ 

60 63 65 67      

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 

3. โรงเรียนมีการส่งเสริม
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่นักเรียน 

70 73 75 77      

4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

4.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

75 77 80 83      
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กลยุทธ์ท่ี 2  
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

80.5 81.5 82.5 83.5 10,000 10,000 10,000 10,000 เย็นใจ 
 

2. เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นักเรียน ให้มีทักษะการอ่าน
เขียน คิดคำนวณและวิเคราะห์ 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
อัจฉริยภาพนักเรียน ให้มี
ทักษะการอ่านเขียน คิด
คำนวณและวิเคราะห์ 

70 71 72 73      

3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพแก่
นักเรียน 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

85 86 87 88      

4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนของครู 

4. ครูได้รับการอบรมพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

85 86 87 88      

5. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

5. ผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นร้อยละ 1 ทุกรายวิชาที่มี
การทดสอบ 

32 32 33 33      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

80.5 81.5 82.5 83.5 10,000 10,000 10,000 10,000 เย็นใจ 
 

2. เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นักเรียน ให้มีทักษะการอ่าน
เขียน คิดคำนวณและวิเคราะห์ 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
อัจฉริยภาพนักเรียน ให้มี
ทักษะการอ่านเขียน คิด
คำนวณและวิเคราะห์ 

70 71 72 73      

3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพแก่
นักเรียน 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

85 86 87 88      

4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนของครู 

4. ครูได้รับการอบรมพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

85 86 87 88      

5. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

5. ผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นร้อยละ 1 ทุกรายวิชาที่มี
การทดสอบ 

32 32 33 33      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. เพ่ือพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับที่ดีข้ึน 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆรอบตัว 

74 77 80 81 10,000 10,000 10,000 10,000 กษมล 

2. เพ่ือสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ของผู้เรียนรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน 

73 74 75 76      

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงการเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ 

3. นักเรียนมีผลประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

89 90 92 93      

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู
และผู้เรียน 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และแข่งขันทักษะ
ทางภาษาไทย 

83 84 85 86      

 5. นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึนร้อย 3 

49.8 49.9 50 50      

 
 
 
 
 



75 

 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ คิด
คำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ มีระบบและมี
เหตุผล 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

90 90 90 91 3,000 3,000 3,000 3,000 ธนธรรม 

2.นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

68 69 69 70      

3.เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 

3. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

80 81 82 83      

4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นและมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

          

5. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ให้มีความพร้อมและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

70 71 72 73 45,000 45,000 45,000 45,000 เย็นใจ 

2.เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม วัสดุ 
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
 

70 71 72 73      

3. เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถในด้าน
ทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

3. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดง
ความสามารถและทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

70 71 71 72      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

70 73 75 76 20,000 20,000 20,000  ปิยะวรรณ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และเห็น
คุณค่าถึงความสำคัญของหลักพุทธ
ธรรม ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี 

2. นักเรียนมีความรู้ และเห็นคุณค่า
ถึงความสำคัญของหลักพุทธธรรม 
ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี 

84 86 87 88      

3. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ
แสดงความสามารถในด้านทักษะ
วิชาการทางสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3. นักเรียนร่วมกิจกรรมและแสดง
ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ
ทางสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

70 71 72 73      

4. เพ่ือพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ให้มี
ความพร้อมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการ
ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
 

70 71 72 73      

5. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และมีวิธี
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและภาวการณ์โลก
ปัจจุบัน 

5. นักเรียนมีความรู้และมีวิธีปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง
และภาวการณ์โลกปัจจุบัน 

73 75 76 77      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษาของผู้เรียนอยู่ในระดับที่
สูงขึ้น 

1. นักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

84 85 86 87 10,000 10,000 10,000 10,000 ขจรศักดิ์ 

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
กายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี 

2. นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง
และสุขภาพจิตที่ดี 

78 80 82 83      

3.เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

3. สื่อการสอนได้รับการพัฒนาและ
เพียงพอ 
 

80 83 85 86      

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้สูงขึ้น 

4. นักเรียนมีความสามารถด้าน
กีฬาสูงขึ้น 

80 81 82 83      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระศิลปะ 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ของนักเรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

78 79 80 81 52,444 52,444 52,444 52,444 จิรพงษ์ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ 

80 81 82 83      

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

3. นักเรียนมีความชื่นชอบ และ
สนใจด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์  
 

75 76 77 78      

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัสดุ 
อุปกรณ์ ศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ให้พร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. นักเรียนมีการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
 

75 80 80 81      

 5. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานของโครงการ 

80 82 83 85      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

1.  เพ่ือพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมใน
การใช้งานและเอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ   

1.  นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 
 

80 81 82 83 60,000 10,000 10,000 10,000 สุทธวัฒน ์

2.เพ่ือพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยีของผู้เรียนอยู่ในระดับที่
สูงขึ้น 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

83 84 85 86      

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระให้
นักเรียนที่สนใจ 

3. นักเรียนมีความรู้ และมีการฝึก
ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเอง
สนใจ 

75 78 80 81      

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
สร้างสรรค์ผลงาน สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมทางการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

5.นักเรียนไดส้ร้างสรรค์ผลงาน 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

75 76 77 78      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1. เพ่ือพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

70 70 70 71 10,000 10,000 10,000 10,000 ละมุล 

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
อย่างถูกต้อง 

2. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 
 

68 69 70 71      

3. เพ่ือพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศให้เอ้ือต่อการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
 

70 71 72 73      

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา ตามความ
สนใจและความถนัด 

4.  นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

90 91 92 93      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมคุณภาพ
งานแนะแนว 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ในด้านการปรับตัว การพัฒนาทาง
ร่างกาย สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา 

1. นักเรียนมีความรู้ในด้านการ
ปรับตัว การพัฒนาทางร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 

65 67 70 73 15,000 15,000 15,000 15,000 ประกาย 
ณัฐนันท ์

2.เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อมูล
และสามารถเลือกศึกษาต่อใน
สาขาที่ตนเองถนัดสนใจ 

2. นักเรียนรับทราบข้อมูลและ
สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่
ตนเองถนัดสนใจ 

60 63 65 67      

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 

3. โรงเรียนมีการส่งเสริม
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่นักเรียน 

70 73 75 77      

4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

4.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

75 77 80 83      
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กลยุทธ์ที่ 3 
 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรกำหนด 

1. นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรกำหนด 
 

80 85 90 95 5,000 5,000 5,000 5,000 วชิรุณ 

2.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง  มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเอง
นับถือ 

80 83 85 90      

3. เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทร
ต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

80 85 90 95      

4.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็น
ผู้มีค่านิยมหลัก 12 ประการ 

4. นักเรียนปฏิบัติตนหลักค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

80 83 85 90      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรม
ลูกเสือ 

1. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี 
ได้ฝึกความอดทน และความมี
ระเบียบวินัย 

1. ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึก
ความอดทน และความมี
ระเบียบวินัย 

90 92 94 95 20,000 20,000 20,000 20,000 สุทธิพงษ์ 

2.เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้
เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือ
สังคมด้วยความเต็มใจ 

2. ลูกเสือ – เนตรนารีได้เป็น
พลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคม
ด้วยความเต็มใจ 

90 92 94 95      

3. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้
พัฒนาตนเองจากกิจกรรม
ลูกเสือ 

3. ลูกเสือ – เนตรนารีได้
พัฒนาตนเองจากกิจกรรม
ลูกเสือ 

90 92 94 95      

4. เพ่ือจัดตั้งกองลูกเสือ
เกียรติยศและกองลูกเสือใน
สถานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับของคณะกรรมการ
ลูกเสือแห่งชาติ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนใน
ระดับดี 

75 78 80 82 15,000 15,000 15,000 15,000 ชาญยุทธ 

2. เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
และนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน
และนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

80 80 83 85      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ป้องกันและแกไข
ปัญหายเสพติด 
 

1. เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในโรงเรียน 

1. นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด
และอบายมุข 
 

90 95 100 100 5,000 5,000 5,000 5,000 ขจรศักดิ์ 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมเสี่ยง
ในโรงเรียน  

2. นักเรียนสามารถป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะเสี่ยง 

80 85 90 95      

3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีมี
สุนทรียภาพ 

3. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีมี
สุนทรียภาพ 

75 79 83 85      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ทัศนศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษา 

95 95 95 95 100,000 100,000 100,000 100,000 ประพจน์ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

2. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
จากประสบการณ์ตรง 

95 95 95 95      

3.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำ
ความรู้มาประยุกต์ใน
ชีวิตประจำวัน 

3. นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

90 90 90 90      

4. นักเรียนนำความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

90 90 90 90      

5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 

90 91 92 93      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมระบบ
ธนาคารโรงเรียน 

1. เพ่ือสร้างเสริมวินัยการออมให้ 
กับเด็กและเยาวชน 

1.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะในการออม รักการทำงาน
และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

80 82 87 90 3,000 3,000 3,000 3,000 อรมรัตน์ 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกความ
รับผิดชอบและการให้บริการ 

2.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

70 73 78 80      

3.  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีระหว่างเยาวชน 
โรงเรียน และธนาคาร 

3.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ระหว่างเยาวชน โรงเรียน และ
ธนาคาร 

70 73 78 80      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ดูแลและส่งเสริม
งานสวัสดิภาพ
นักเรียน 

1.เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
อุบัติเหตุ 

1. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุ 

82 85 86 87 5,000 5,000 5,000 5,000 สุทธวัฒน ์

2.เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่
นักเรียนและบุคลากร ในบริเวณ
โรงเรียนและพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียน 

2. นักเรียนและบุคลากรป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในบริเวณโรงเรียนและ
พ้ืนที่โดยรอบโรงเรียน 

80 83 87 90      

3.เพ่ือประสาน ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

3.โรงเรียนและชุมชนมีความร่วมมือ
ในการป้องกันอุบัติเหตุ 
 

80 83 85 86      
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กลยุทธ์ที่ 4 
การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
สืบสานงาน
โครงการ
พระราชดำริ 

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และ
ตระหนักถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่นักเรียน 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ และความตระหนักถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 90 95 15,000 15,000 15,000 15,000 ประกาย 

2. เพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตร
ผสมผสานแก่นักเรียน ให้สามารถ
ทำงานได้ รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพสุจริต 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะในการทำการเกษตร
ผสมผสาน 

70 75 80 85      

3. เพ่ือให้นักเรียนมีรายได้ใน
ระหว่างเรียน รู้จักวางแผนการ
ทำงานอย่างมีระบบ 

3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
รายได้ระหว่างเรียน 

50 55 60 65      

4.  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนใช้
ชีวิตโดยยึดทางสายกลาง รู้จัก
พ่ึงตนเองได้ 

4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการใช้
ชีวิตโดยยึดทางสายกลาง รู้จัก
พ่ึงตนเอง 

70 70 70 70      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมคุณภาพ
งานแนะแนว 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ในด้านการปรับตัว การพัฒนาทาง
ร่างกาย สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา 

1. นักเรียนมีความรู้ในด้านการ
ปรับตัว การพัฒนาทางร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 

65 67 70 73 15,000 15,000 15,000 15,000 ประกาย 
ณัฐนันท ์

2.เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อมูล
และสามารถเลือกศึกษาต่อใน
สาขาที่ตนเองถนัดสนใจ 

2. นักเรียนรับทราบข้อมูลและ
สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่
ตนเองถนัดสนใจ 

60 63 65 67      

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 

3. โรงเรียนมีการส่งเสริม
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่นักเรียน 

70 73 75 77      

4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

4.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

75 77 80 83      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

80.5 81.5 82.5 83.5 10,000 10,000 10,000 10,000 เย็นใจ 
 

2. เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นักเรียน ให้มีทักษะการอ่าน
เขียน คิดคำนวณและวิเคราะห์ 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
อัจฉริยภาพนักเรียน ให้มี
ทักษะการอ่านเขียน คิด
คำนวณและวิเคราะห์ 

70 71 72 73      

3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพแก่
นักเรียน 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

85 86 87 88      

4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนของครู 

4. ครูได้รับการอบรมพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

85 86 87 88      

5. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

5. ผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นร้อยละ 1 ทุกรายวิชาที่มี
การทดสอบ 

32 32 33 33      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรม
ลูกเสือ 

1. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี 
ได้ฝึกความอดทน และความมี
ระเบียบวินัย 

1. ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึก
ความอดทน และความมี
ระเบียบวินัย 

90 92 94 95 20,000 20,000 20,000 20,000 สุทธิพงษ์ 

2.เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้
เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือ
สังคมด้วยความเต็มใจ 

2. ลูกเสือ – เนตรนารีได้เป็น
พลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคม
ด้วยความเต็มใจ 

90 92 94 95      

3. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้
พัฒนาตนเองจากกิจกรรม
ลูกเสือ 

3. ลูกเสือ – เนตรนารีได้
พัฒนาตนเองจากกิจกรรม
ลูกเสือ 

90 92 94 95      

4. เพ่ือจัดตั้งกองลูกเสือ
เกียรติยศและกองลูกเสือใน
สถานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับของคณะกรรมการ
ลูกเสือแห่งชาติ 

 90 92 94 95      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. เพ่ือพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับที่ดีข้ึน 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆรอบตัว 

74 77 80 81 10,000 10,000 10,000 10,000 กษมล 

2. เพ่ือสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ของผู้เรียนรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน 

73 74 75 76      

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงการเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ 

3. นักเรียนมีผลประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

89 90 92 93      

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู
และผู้เรียน 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และแข่งขันทักษะ
ทางภาษาไทย 

83 84 85 86      

 5. นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึนร้อย 3 

49.8 49.9 50 50      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ คิด
คำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ มีระบบและมี
เหตุผล 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

90 90 90 91 3,000 3,000 3,000 3,000 ธนธรรม 

2.นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

68 69 69 70      

3.เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 

3. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

80 81 82 83      

4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นและมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

          

5. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ให้มีความพร้อมและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 

          

 
 
 
 



105 
 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

70 71 72 73 45,000 45,000 45,000 45,000 เย็นใจ 

2.เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม วัสดุ 
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
 

70 71 72 73      

3. เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถในด้าน
ทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

3. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดง
ความสามารถและทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

70 71 71 72      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน 

70 73 75 76 20,000 20,000 20,000 20,000 ปิยะวรรณ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และเห็น
คุณค่าถึงความสำคัญของหลักพุทธ
ธรรม ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี 

2. นักเรียนมีความรู้ และเห็นคุณค่า
ถึงความสำคัญของหลักพุทธธรรม 
ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี 

84 86 87 88      

3. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและ
แสดงความสามารถในด้านทักษะ
วิชาการทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

3. นักเรียนร่วมกิจกรรมและแสดง
ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ
ทางสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

70 71 72 73      

4. เพ่ือพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ให้มี
ความพร้อมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการ
ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
 

70 71 72 73      

5. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และมีวิธี
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและภาวการณ์โลก
ปัจจุบัน 

5. นักเรียนมีความรู้และมีวิธีปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง
และภาวการณ์โลกปัจจุบัน 

73 75 76 77      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษาของผู้เรียนอยู่ในระดับที่
สูงขึ้น 

1. นักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

84 85 86 87 10,000 10,000 10,000 10,000 ขจรศักดิ์ 

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
กายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี 

2. นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง
และสุขภาพจิตที่ดี 

78 80 82 83      

3.เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

3. สื่อการสอนได้รับการพัฒนาและ
เพียงพอ 
 

80 83 85 86      

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้สูงขึ้น 

4. นักเรียนมีความสามารถด้าน
กีฬาสูงขึ้น 

80 81 82 83      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 

กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระศิลปะ 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ของนักเรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

78 79 80 81 52,444 52,444 52,444 52,444 จิรพงษ์ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ 

80 81 82 83      

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

3. นักเรียนมีความชื่นชอบ และ
สนใจด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์  
 

75 76 77 78      

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัสดุ 
อุปกรณ์ ศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ให้พร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. นักเรียนมีการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
 

75 80 80 81      

 5. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานของโครงการ 

80 82 83 85      

 
 
 



109 
 

 

 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 

กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

1.  เพ่ือพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมใน
การใช้งานและเอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ   

1.  นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 
 

80 81 82 83 60,000 10,000 10,000 10,000 สุทธวัฒน ์

2.เพ่ือพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยีของผู้เรียนอยู่ในระดับที่
สูงขึ้น 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

83 84 85 86      

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระให้
นักเรียนที่สนใจ 

3. นักเรียนมีความรู้ และมีการฝึก
ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเอง
สนใจ 

75 78 80 81      

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
สร้างสรรค์ผลงาน สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมทางการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

5.นักเรียนไดส้ร้างสรรค์ผลงาน 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

75 76 77 78      

           
 



110 
 

 

 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 

กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1. เพ่ือพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

70 70 70 71 10,000 10,000 10,000 10,000 ละมุล 

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
อย่างถูกต้อง 

2. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 
 

68 69 70 71      

3. เพ่ือพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศให้เอ้ือต่อการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
 

70 71 72 73      

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา ตามความ
สนใจและความถนัด 

4.  นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

90 91 92 93      
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กลยุทธ์ที่ 5 
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 

ผู้รับผิดชอบ 
64 65 66 67 64 65 66 67 

พัฒนากลุ่มงาน
บริหารงาน
งบประมาณ 

1. เพ่ือพัฒนางานในกลุ่ม
งานบริหารงานงบประมาณ 
ตามระบบคุณภาพ โปร่งใส 
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

1. งานในกลุ่มงาน
บริหารงานงบประมาณ มี
การพัฒนาตามระบบ
คุณภาพ โปร่งใส ถูกต้อง
ตามระเบียบของทาง
ราชการ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

90 90 90 90 10,000 10,000 10,000 10,000 สมศรี   

2. เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
พัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง และให้เห็นถึง
ศักยภาพ สามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ได้รับการพัฒนาความรู้หรือ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

90 90 90 90      

3. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการ
ทำงานและอำนวยความ
สะดวกต่อผู้รับบริการ 

3. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการทำงานและ
อำนวยความสะดวกของ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

90 90 90 90      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 

ผู้รับผิดชอบ 
64 65 66 67 64 65 66 67 

บริหารงานพัสดุ 
 

1. เพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและซ่อมบำรุงให้เป็น
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และกฎกระทรวง
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง       

1. ระบบงานพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ
เป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

902 90 90 90 302,948 302,948 302,948 302,948 นาตยา  

2. เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการ
ใช้งานและเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

2. ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง
สามารถปฏบิัติหน้าที่พัสดไุด้
อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั 
ถูกต้องตามระเบียบและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสูดในระดบัดี 

90 90 90 90      

 3. สถานศึกษามีสื่อ
เทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่อยู่
ในสภาพดีใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

90 90 90 90      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 

ผู้รับผิดชอบ 
64 65 66 67 64 65 66 67 

ค่าใช้จ่ายระบบ
สาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ในโรงเรียน 

โรงเรียนมีการชำระ
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคที่
ทันต่อช่วงเวลา 

100 100 100 100 360,000 360,000 360,000 360,000 เพ็ญประภา   

2. เพ่ือให้การบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค 
ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าถูกต้อง
ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

90 90 90 90      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 

ผู้รับผิดชอบ 
64 65 66 67 64 65 66 67 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถ
จัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

1. คณะครูในสถานศึกษา 
สามารถดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

90 90 90 90 2,000 2,000 2,000 2,000 อรุณรัตน์   

2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2. สถานศึกษาได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในทั้ง
โดย วิธีการประเมินตนเอง
ตามสายชั้นภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

90 90 90 90      

3. เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การรับการประเมินจาก
ภายนอก 

3. มีการพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษา ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

90 90 90 90      

4. เพ่ือจัดทำ
เอกสารรายงานการ
พัฒนาการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ครบสมบูรณ์ 

4. มีรายงานการพัฒนา
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

90 90 90 90      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 

ผู้รับผิดชอบ 
64 65 66 67 64 65 66 67 

ชุมชนภาคีและ
เครือข่าย 

1. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ชุมชน 
ผู้ปกครองได้มีบทบาทใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา        

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด 

90 90 92 92 2,500 2,500 2,500 2,500 กษมล 

2. เพ่ือให้ครู นักเรียน และ
บุคลากร ได้สืบสาน
วัฒนธรรม เห็นความสำคัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการ
สถานศึกษากำกับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

90 90 92 92      

 3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

90 90 92 92      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 

ผู้รับผิดชอบ 
64 65 66 67 64 65 66 67 

ส่งเสริมสุขภาพ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
ให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนและ
บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ  

1. นักเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
อย่างสม่ำเสมอ 

85 85 87 90 10,000 10,000 10,000 10,000 กษมล 
 

2. เพ่ือสร้างสุขนิสัย ในการ
ดูแลสุขภาพของนักเรียนให้
เป็นไปตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ 

2. นักเรียน มีสุขนิสัย ใน
การดูแลสุขภาพของ
นักเรียนให้เป็นไปตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 10 
ประการ 

85 85 87 90      

3. เพ่ือสร้างสุขนิสัย ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

3. นักเรียน มีสุขนิสัย ใน
การดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

85 85 87 90      

4. เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะ
สุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

4. นักเรียนมีภาวะสุขภาพ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

85 85 87 90      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 

ผู้รับผิดชอบ 
64 65 66 67 64 65 66 67 

ซ่อมบำรุง
ยานพาหนะโรงเรียน 

1. เพ่ือซ่อมแซม บำรุงรักษา 
ตรวจสภาพยานพาหนะ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ 
ยานพาหนะให้พร้อมต่อการ
ใช้งานอยู่เสมอ 

1. โรงเรียนมียานพาหนะที่
พร้อมใช้งานอย่าง
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ  

80 80 85 85 20,000 20,000 20,000 20,000 อรมรัตน์ 

2. เพ่ือดำเนินงานบริการ
ด้านยานพาหนะแก่
ผู้รับบริการ 

2. ยานพาหนะของ
โรงเรียนมีความพร้อมต่อ
ความต้องการในการใช้
งานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  

80 80 85 85      

 3. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้าน
ยานพาหนะความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

80 80 85 85      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 

ผู้รับผิดชอบ 
64 65 66 67 64 65 66 67 

พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งการเรียนรู้ 

1. เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และ
อาคารสถานที่ให้พร้อมต่อ
การใช้งาน เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ และ
อาคารสถานที่ให้พร้อมต่อ
การใช้งานเอื้อต่อการเรียนรู้  

85 85 90 90 80,000 80,000 80,000 80,000 ประพจน์    

2. เพ่ือให้อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย 
ต่อนักเรียน 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ 
อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัยต่อ
นักเรียน     

85 85 90 90      

3. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
มีความหลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียน 

  3. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน  

85 85 90 90      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 

ผู้รับผิดชอบ 
64 65 66 67 64 65 66 67 

พัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์
ภายในโรงเรียน 

1. เพ่ือจัดซ่อมแซม 
บำรุงรักษา ตรวจสภาพ
โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน
ให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

1.  โรงเรียนมีระบบ
โสตทัศนูปกรณ์พร้อมต่อการ 
ใช้งาน 

80 80 82 83 15,000 15,000 15,000 15,000 จิรพงษ์  

2. เพ่ือบริการด้านระบบ
โสตทัศนูปกรณ์แก่ครูและ
นักเรียนของโรงเรียน 

2. ครูและนักเรียนได้รับการ
บริการด้านงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

80 80 82 83      

3. เพ่ือให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์แก่ชุมชน
และหน่วยงานภายนอก 

3. ชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกได้รับการ  
  บริการด้านงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

80 80 82 83      
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กลยุทธ์ที่ 6  
การน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สืบสานพระราชปณิธาน 
และพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

อย่างยั่งยืน 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
สืบสานงาน
โครงการ
พระราชดำริ 

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และ
ตระหนักถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่นักเรียน 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ และความตระหนักถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 90 95 15,000 15,000 15,000 15,000 ประกาย 

2. เพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตร
ผสมผสานแก่นักเรียน ให้สามารถ
ทำงานได้ รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพสุจริต 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะในการทำการเกษตร
ผสมผสาน 

70 75 80 85      

3. เพ่ือให้นักเรียนมีรายได้ใน
ระหว่างเรียน รู้จักวางแผนการ
ทำงานอย่างมีระบบ 

3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
รายได้ระหว่างเรียน 

50 55 60 65      

4.  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนใช้
ชีวิตโดยยึดทางสายกลาง รู้จัก
พ่ึงตนเองได้ 

4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการใช้
ชีวิตโดยยึดทางสายกลาง รู้จัก
พ่ึงตนเอง 

70 70 70 70      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมคุณภาพ
งานแนะแนว 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ในด้านการปรับตัว การพัฒนาทาง
ร่างกาย สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา 

1. นักเรียนมีความรู้ในด้านการ
ปรับตัว การพัฒนาทางร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 

65 67 70 73 15,000 15,000 15,000 15,000 ประกาย 
ณัฐนันท ์

2.เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อมูล
และสามารถเลือกศึกษาต่อใน
สาขาที่ตนเองถนัดสนใจ 

2. นักเรียนรับทราบข้อมูลและ
สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่
ตนเองถนัดสนใจ 

60 63 65 67      

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 

3. โรงเรียนมีการส่งเสริม
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่นักเรียน 

70 73 75 77      

4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

4.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

75 77 80 83      

           
 
 
 
 
 



124 
 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2568 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนากลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

1.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน 

1. โรงเรียนมีการรับสมัคร
นักเรียนอย่างเป็นระบบอยู่ใน
ระดับดีมาก 

85 95 100 100 100,000 100,000 100,000 100,000 อุษณีย์ 

2.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.  หลักสูตรสถานศึกษามีการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท
ของเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

86 88 90 90      

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.  โรงเรียนมีการกำกับนิเทศ
ติดตามการจัดระบบการจัดการ
เรียนการสอนของครูอยู่ใน
ระดับดี 

77 80 90 90      

4.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันทักษะวิชาการของ
นักเรียน 

4. โรงเรียนมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ใน
ระดับดี 

78 80 85 85      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1.  นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

90 95 100 100 15,000 15,000 15,000 15,000 ชาญยุทธ 

2.  นักเรียนร้อยละ 90 ยึดมั่นใน
ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  นักเรียนยึดมั่นในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

90 95 100 100      

3.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
การปกครองแบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

90 95 100 100      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 

กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

80.5 81.5 82.5 83.5 10,000 10,000 10,000 10,000 เย็นใจ 
 

2. เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นักเรียน ให้มีทักษะการอ่าน
เขียน คิดคำนวณและวิเคราะห์ 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
อัจฉริยภาพนักเรียน ให้มี
ทักษะการอ่านเขียน คิด
คำนวณและวิเคราะห์ 

70 71 72 73      

3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพแก่
นักเรียน 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

85 86 87 88      

4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนของครู 

4. ครูได้รับการอบรมพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

85 86 87 88      

5. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

5. ผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นร้อยละ 1 ทุกรายวิชาที่มี
การทดสอบ 

32 32 33 33      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนางาน
ห้องสมุด 

1. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า 

1. ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้า 

75 77 78  10,000 10,000 10,000 10,000 ชัญญา 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน 

2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
เพ่ิมข้ึน 

81 82 83       

3. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีความ
พร้อมต่อการใช้งาน 

3. มีการพัฒนาห้องสมุดให้มีความ
พร้อมต่อการใช้งานเพ่ิมข้ึน 

75 76 78       

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

75 77 80       
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 

กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 

ผู้รับผิดชอบ 
64 65 66 67 64 65 66 67 

พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งการเรียนรู้ 

1. เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และ
อาคารสถานที่ให้พร้อมต่อ
การใช้งาน เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ และ
อาคารสถานที่ให้พร้อมต่อ
การใช้งานเอื้อต่อการเรียนรู้  

85 85 90 90 80,000 80,000 80,000 80,000 ประพจน์    

2. เพ่ือให้อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย 
ต่อนักเรียน 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ 
อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัยต่อ
นักเรียน     

85 85 90 90      

3. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
มีความหลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียน 

  3. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน  

85 85 90 90      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมคุณภาพ
งานแนะแนว 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ในด้านการปรับตัว การพัฒนาทาง
ร่างกาย สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา 

1. นักเรียนมีความรู้ในด้านการ
ปรับตัว การพัฒนาทางร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 

65 67 70 73 15,000 15,000 15,000 15,000 ประกาย 
ณัฐนันท ์

2.เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อมูล
และสามารถเลือกศึกษาต่อใน
สาขาที่ตนเองถนัดสนใจ 

2. นักเรียนรับทราบข้อมูลและ
สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่
ตนเองถนัดสนใจ 

60 63 65 67      

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 

3. โรงเรียนมีการส่งเสริม
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่นักเรียน 

70 73 75 77      

4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

4.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

75 77 80 83      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรกำหนด 

1. นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรกำหนด 
 

80 85 90 95 5,000 5,000 5,000 5,000 วชิรุณ 

2.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง  มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเอง
นับถือ 

80 83 85 90      

3. เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทร
ต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

80 85 90 95      

4.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็น
ผู้มีค่านิยมหลัก 12 ประการ 

4. นักเรียนปฏิบัติตนหลักค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

80 83 85 90      
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2564-2567 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณปี 
ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 64 65 66 67 
พัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรม
ลูกเสือ 

1. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี 
ได้ฝึกความอดทน และความมี
ระเบียบวินัย 

1. ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึก
ความอดทน และความมี
ระเบียบวินัย 

90 92 94 95 20,000 20,000 20,000 20,000 สุทธิพงษ์ 

2.เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้
เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือ
สังคมด้วยความเต็มใจ 

2. ลูกเสือ – เนตรนารีได้เป็น
พลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคม
ด้วยความเต็มใจ 

90 92 94 95      

3. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้
พัฒนาตนเองจากกิจกรรม
ลูกเสือ 

3. ลูกเสือ – เนตรนารีได้
พัฒนาตนเองจากกิจกรรม
ลูกเสือ 

90 92 94 95      

4. เพ่ือจัดตั้งกองลูกเสือ
เกียรติยศและกองลูกเสือใน
สถานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับของคณะกรรมการ
ลูกเสือแห่งชาติ 

 90 95 100 100      

           
 
 
 
 
 




