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ส่วนที่ 1 
       บทนำ 
 

1.  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
     1.1  ข้อมูลทั่วไป 

   ชื่อโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง   ที่ตั้ง 691/2   ตำบลหัวเดียด  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์  055-511762  โทรสาร  055-511538  
 e –Mail : thanomradbumrung@gmail.com Website : http://www.tnr.ac.th/เปิ ด ส อ น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6  เนื้อที่ 15 ไร่ 0.8 ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ 10 ตำบล   ได้แก่  
หัวเดียด  หนองหลวง  ไม้งาม  ป่ามะม่วง ระแหง  หนองบัวเหนือ หนองบัวใต้  น้ำรึม  เชียงเงิน  แม่ท้อ 

 
     1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

   โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2501 โดยพลเอกถนอม กิตติขจร ได้อนุมัติเงิน กศ.ส. 
จำนวน 70,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบปิตุลา 1 หลัง เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2502 
ในระดับ ม.1 ถึง ม.3 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา ดังนี้ 

-พ.ศ.2506 เปิดสอนชั้น ป.1 ถึง ป.7 โอนนักเรียนมัธยมศึกษาไปที่โรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียน ตาก
พิทยาคม  

-พ.ศ.2514 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้น ป.7  
 -พ.ศ. 2519 เปิดสอนชั้น ม.1 งดรับนักเรียนเด็กเล็กและ ป.1 เข้าสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญ

ศึกษา  
 -พ.ศ. 2520 เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึง ชั้น ป.7 โอนมาสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา 

(เนื่องจากผู้ปกครอง ชุมชน ตำบลหนองหลวงและตำบลหัวเดียดประสงค์จะมีโรงเรียนมัธยมใกล้บ้าน เพ่ือที่
ลู กหลานจะได้ ศึ กษาเล่ า เรียน เป็ นการประหยั ดและปลอดภั ยกว่ าการไป เรียนท้ องถิ่ น อ่ืน  ดั งนั้ น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรให้ยุบระดับประถมศึกษา และประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2526 เปิดสอน ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6  

-พ.ศ.2529 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล เป็นจำนวนเงิน 
5,450,000 บาท  
  -พ.ศ.2540 พลตรี ถวิล อยู่เย็น และคุณมณีธร อยู่เย็นได้บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพ่ือสร้าง
หอสมุด ให้กับโรงเรียน และให้ชื่อว่า “หอสมุดอยู่เย็น”  

 -พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการชาคริต คำนวนสินธุ์ ได้บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท เพ่ือสร้างศาลา
เอนกประสงค์ให้กับโรงเรียน และให้ชื่อว่า “ศาลาชาคริต”  
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 -พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการชาคริต คำนวนสินธุ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสร้างพระปางลีลา 
“ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ” ออกให้บูชา องค์ละ 199 บาท พร้อมได้จัดพิธีบรรจุพระปางลีลาในกรุใต้ฐานพระพุทธรูป
ปางตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ จำนวน 2553 องค์ ได้เงิน 30,593 บาท เพื่อสร้างอาคารเกียรติประวัติจอมพลถนอม กิตติขจร 
และให้ชื่อว่า “บ้านดิน”  

 -พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการชาคริต คำนวนสินธุ์ ได้รับงบประมาณ 300,000 บาท จัดสร้างห้องเกียรติยศ 
ห้องผู้อำนวยการ ห้องบริหารงานทั่วไป ห้องบริหารงานงบประมาณ ห้องบริหารงานบุคลากร  ห้องบริหารงาน
วิชาการและห้องพยาบาล บริเวณชั้นล่างของอาคารภัทร  

-พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการชาคริต คำนวนสินธุ์ ได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพ่ือสร้างลานธรรมใต้
ต้นโพธิ์ เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และให้ชื่อว่า "ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  

-พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการชาคริต คำนวนสินธุ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมบริจาคเงินตั้งศาล
พระภูมิหลังใหม่ข้ึนแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา  

-พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการชาคริต คำนวณสินธุ์รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจาก ผอ.สามารถ รอด
สำราญ   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 เครื่อง  ผอ.ชาคริต  คำนวนสินธุ์บริจาคเงิน
จำนวน 10,000 บาทเพ่ือจัดสร้างซุ้มสถาบันศาสนาและซุ้มสถาบันพระมหากษัตริย์บริเวณหน้าเสาธง 

 -พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการชาคริต คำนวณสินธุ์ได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพ่ือจัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้พระปางประสูติ ใต้ต้นสาละประกอบด้วยพระพุทธเจ้าน้อย 1 องค์และดอกบวัผุดขึ้นมารองรับ 7 ดอก 
  -พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49   ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49  ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการสุขศึกษา/พลศึกษาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงฝึกงาน) 
 - พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษา จำนวน หลัง งบลงทุนค่า
ที่ดินสิ่งก่อสร้างรายปีเดียว จำนวน 1,834,600  บาท   
 - พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้สร้างตลาดมินิมูเซอ งบรายได้สถานศึกษา จำนวน  90,000  บาท 

-ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2563) โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 691/2 ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง 
จังหวัดตาก มีถนนผ่านโรงเรียน 2 สาย คือ ถนนรามคำแหง และถนนหัวเดียดอุทิศ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตาก ไปทางทิศเหนือ  2  กิโลเมตร มีเนื้อที่ 15 ไร่ 0.8 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้น 
ม.1 ถึง ม.6 มีจำนวนนักเรียน 286 คน ผู้บริหาร 1 คน ครู 13 คน  ครูผู้ช่วย 7 คน  พนักงานราชการ 2 คน ครู
จ้างสอน 2 คน  ลูกจ้างประจำ  3  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน   โดยมี นายมนตรี   ใยระย้า ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมือง จังหวัดตาก  ตลอด
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมากับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ภายใต้โมเดลถนอมราษฎร์ 361องศา ICT 
กีฬา อาชีพ นำโดย ดร. มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนทางด้านอาชีพต่างๆตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทาง
โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ Shopping List ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
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ปลายมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Packetsโดยยกเลิกการเรียนแบบเดิม คือสายวิทย์ สายศิลป์ แต่ยังคงมีการ
เรียนการสอนตามแบบโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเหมือนเช่นเดิมและมีการเพ่ิมเติมในรายวิชา
เพ่ิมเติมสุนทรียภาพทางด้านทักษะอาชีพขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ในด้านที่ตนเองสนใจ ซึ่งรายวิชาเพ่ิมเติมเติมที่เปิดให้ อาทิ เช่น ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนเตรียมนวัตกรรมดิจิทัล ห้องเรียนเตรียมดนตรี ห้องเรียนกาแฟ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียน
สำหรับผู้มีความสามารถด้านกีฬา อาหารและขนม เตรียมครู โกรเซอรี่ไทยแลนด์ ภาษาเมียนมา ปักผ้า และเกษตร
พอเพียง ฯลฯ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะมีคุณครูผู้ควบคุมดูแล จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของ
นักเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ในสถานการณ์
จริง และยังได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับผู้เรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยัง
ได้ทำ MOU กับทางวิทยาลัยเทคนิคตาก โดยการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 90 -120  ชั่วโมง ซึ่ง
ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากทางวิทยาลัยเทคนิคตาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

จากการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมด้านอาชีพไป
พร้อมๆกัน ทำให้มีผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ได้เดินตามความฝัน เรียนต่อคณะที่ตนเองถนัดและ
สนใจ ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อก็นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพที่บ้าน ซึ่งถือได้ว่าตอบโจทย์กับ
ความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทำให้ทางโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียน ทำให้จำนวนนักเรียนของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีจำนวนเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี 
และโรงเรียนมัธยมแห่งนี้พร้อมที่จะหล่อหลอม เติมเต็ม และให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนทุกๆคน ที่เชื่อมั่น
และเลือกท่ีจะมาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ 
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   เครื่องหมายโรงเรียน            
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธนันทนากร ถนอมราษฎรมุนินทร์ 
อักษรย่อ                    ถ.ร. 
สีประจำโรงเรียน      ฟ้า – ชมพู 

ความหมายของสี สีฟ้า หมายถึงความเยือกเย็น สุขุม กว้าง  
สีชมพูหมายถึง ความอบอุ่น ความรัก ความรัก ความอ่อนโยน สดใส ชื่น
บาน รวมความหมายถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอบอุ่น ด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน 

คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
ปรัชญาประจำโรงเรียน นิมิตต  สาธุรูปน  กดญญูกตเวทิตา 
  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนด ี
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นโพธิ์ 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
                     โรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4   ฝ่าย   ดังแผนภูมิที่แสดงด้านล่างนี้ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ 

งานบริหารบุคคล งานบริหารงานทั่วไป 

- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
- การวัดผล  ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนวการศึกษา 
- การพัฒนาระบบการก
ประกับคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 
- การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ

-  การจัดทำและเสนอ
ขอ งบประมาณ 
 - การจัดสรร
งบประมาณ 
 - การตรวจสอบ  
ติดตาม   
   ประเมินผล  และ
รายงานผล 
   การใช้เงินและผล
การดำเนินงาน 
-   การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
- การบริหารการเงิน 
 - การบริหารบัญชี 
- การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
 
 

- การวางแผน
อัตรากำลัง และ
การกำหนด
ตำแหน่ง 
- การสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง 
- การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
- วินัยและการ
รักษาวินัย 
- การออกจาก
ราชการ 
 

- การดำเนินงานธุรการ 
- การเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน  พื้นฐาน 
- งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
- การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
- การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การส่งเสริม  สนับสนุนด้าน
วิชาการ  งบประมาณ บุคลากรและ
บริหารงานทั่วไป 
- การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
- การจัดทำสำมะโนนักเรียน 
- การรับนักเรียน 
- การส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย 
- การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

สภานกัเรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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สถานศึกษาอ่ืน 
- การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน  และสถาบัน 
อ่ืนที่จัดการศึกษา 

- งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- การเสริมสนับสนุนและ
ประสานงาน การศึกษา   ของ
บุคคล  ชุมชน  องค์กร หน่วยงาน
และ  สถาบนั  สังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
- งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานอ่ืน 
- การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน 
- งานบริการสาธารณะ 
- งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
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1.3  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่ง 

เพศ วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง 
ตำกว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ไม่มี 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

1 - - - - 1 - 1 - - 

คร ู 6 7 - 4 9 - 5  - 8 

ครูผู้ช่วย 2 5 - 7 - - - - - 7 

พนักงาน
ราชการ 

1 1 - 2 - - - - - 2 

ครูจ้างสอน 1 1 - 2 - - - - - 2 

ลูกจ้างประจำ - 3 3 - - - - - - 3 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

- 1 - 1 - - - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 11 18 3 16 9 1 5 1 - 23 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 
 

1.4  ข้อมูลนกัเรียน 

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที ่1 2 23 10 33 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 35 20 55 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 35 20 55 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 93 50 143 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 44 18 62 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 39 15 54 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 9 8 27 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 102 41 143 
รวมทั้งสิ้น 13 195 91 286 

  หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
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1.5  ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
1. วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวสุธิดา ภาสกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 รับเกียรติบัตร 
เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติประจำปี 2563 
2. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดงตลกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติภาคเหนือ ณ  โรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา จังหวัดสุโขทัย โดยมีครูศรัทธา อินพหล และครูรัชนก สุดดี เป็นครูผู้ฝึกสอน 
3. นายณัฐวุฒิ บุญไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงรายการแข่งขันซูโดกุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ (สพม.) ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย  โดยมีครูวุฒิพัทธิ์ โพทวี เป็นครูผู้ฝึกสอน 
4. นักเรียนห้องเรียนกีฬา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด 
ส้มป่อยคัพ ครั้งที่ 7 รุ่นประชาชนทั่วไป ณ สนามกีฬาส้มป่อย บ้านมูเซอ อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก 
ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2563 
5. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องเรียนกีฬาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมคลินิกฟุตซอลและ
กิจกรรมแนะแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำตามโมเดลถนอมราษฎร์ 361° ICT กีฬา อาชีพ นำ
โดยดร. มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง ให้กับนักเรียนในกลุ่มทุ่งวังน้ำแดง ณ 
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งแดง จังหวัดตาก 
6. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ห้องเรียนภาษาเมียนมาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันร้องเพลงภาษาเมียนมา 
7. วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้
ทีมงานห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล และห้องเรียนกีฬา ร่วมจัดนิทรรศการรับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
ระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ของนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
8. นักเรียนห้องเรียนกาแฟ และนักเรียนห้องเรียน Bakery & Food ร่วมนำเสนอผลงานทักษะอาชีพ  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพ่ือขอรับการประเมินคัดเลือกรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประเภทสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17   ณ ห้องประชุมเขา
หลวง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
9. นักเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการการ
แข่งขันฟุตบอล เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ณ สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก   
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 1.6  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ำหนัก 
คะแนน 

ค ะ แ น น          
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๙๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๘๘ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีการใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๙๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๙๒ ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๔๖ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๕๓ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์                
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ด ี

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๖๘ ดี 
 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    สรุประดับคุณภาพ จำนวนตัวบ่งช้ี 
 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา กรณีขอปรับผลการประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ดีมาก ๘ 
 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เนื่องจาก........................ ด ี ๓ 

 พอใช้ ๑ 
 ต้องปรับปรุง 0 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดเด่น 

๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีร่างกายที่แข็งแรง ส่วนใหญ่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็น
ลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง อยู่ในโอวาท เชื่อฟังคำสั่งสอน และมีความประพฤติที่ดี เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รู้จักค้นคว้าหาความรู้
จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี และผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีจิตอาสา” และการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต 
 
 ๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้ งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชนที่เข้มแข็ง ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและระดมทุนและทรัพยากร 
ตลอดจนส่งเสริมด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ปรากฏและเป็นที่ยอมรับของชุมชนชัดเจน
อย่างเป็นระบบ 
 ๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน และนำมาออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดี ดำเนินการได้ครบทั้ง ๘ ระบบชัดเจน และ
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.ด้านผลการจัดการศึกษา  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งพัฒนาทักษะ การคิดให้มากขึ้น 
 ๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา         ไม่มี 
 ๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินการของสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากข้ึน 
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 ๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 การพัฒนาสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณตามมาตรการที่
นำมาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
โอกาส 
 มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งความรู้และวิทยากรต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย อยู่ใกล้วัดดอยคีรี 
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และช่วยพัฒนาด้านคุณธรรมให้กับผู้เรียนรู้ ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัด
การศึกษาด้วยความเต็มใจ 
อุปสรรค 
 สถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาล และสถานศึกษาอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 
ประชากรในเขตบริการของสถานศึกษา มีฐานทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน เนื่องจากมีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง
ทั่วไป ผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะค่อนข้างยากจน และมีความรู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงไม่
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเรียน และสอนเสริมความรู้ให้บุตรหลานได้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเร่งด่วน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
สถานศึกษาควรดำเนินการโครงการ กิจกรรมที่จะให้เกิดกับผู้เรียน โดยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
และมีความเข้าใจหรือมีความตระหนักตรงกัน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้เรียน คณะกรรมการ 
สถานศึกษาพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง จัดทำโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีกิจกรรมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เน้นเนื้อหาสาระ สอดแทรกข้อทดสอบระดับชาติ (O-NET) จัดโครงการสอน
ซ่อมเสริมก่อนสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังต่ำอยู่ ให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ 
 ๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการคิด ด้วยกิจกรรมทำโครงงานทุกระดับชั้นเรียนทุกคน โดย
บูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปพร้อมกันและโครงการนั้นควรเกิ ดจากความสนใจ
ต้องการค้นหาคำตอบของผู้เรียนเอง ครูเพียงกระตุ้นและแนะนำให้ผู้เรียนเกิดการคิดและแนะนำแหล่งข้อมูล 
 ๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาที่ดีแล้ว 
แต่ควรวางแผนและหามาตรการเร่วรัดให้ทุกฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น โดยจัดระบบการสอนซ่อมเสริม ระบบการนิเทศ การจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ทัศนศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษาค้นคว้าอย่างทั่วถึง 
ส่งเสริมเทคนิคกระบวนการ วางแผน การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหาเชิงระบบ 
เพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ที่ได้รับการ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศ ติดตาม ประเมินแบบวัดทดสอบของครูทุกคนทุกภาคเรียน และนำผลมา
วิเคราะห์ เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอนในการ
พัฒนาผู้เรียนต่อไป เน้นส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ และประเมินผลให้หลากหลาย โดยการใช้แบบสังเกต ใช้การตรวจชิ้นงาน ทำแบบทดสอบ 
แบบฝึกหัด การบ้าน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองนำมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งส่งเสริมให้ครูนำข้อค้นพบหรือปัญหาที่บันทึกไว้หลังสอน มาศึกษาค้นคว้า วิจัยชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบโดยการสอนซ่อมเสริม รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ๑) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพในที่ดีแล้ว เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรนำ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด ไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนที่
กำหนดไว้ มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษาทุกขั้นตอน นำผลการประเมิน 
มาสรุปวิเคราะห์ เพ่ือหาจุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา ให้เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ทั้งการวางแผนก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ หลังดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการ ด้วยความ
ร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรม  
 ๒) สถานศึกษาควรจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นระบบที่มีความต่อเนื่องในการดำเนิน
กิจกรรมทางการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาทั้งกับ
บุคลากรครู และผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียน ศักยภาพผู้เรียน จากโครงการ /กิจกรรมที่
สถานศึกษาได้ดำเนินการ โดยเฉพาะโครงการเพ่ือนเตือนเพ่ือนแล้วเลื่อนเตือนน้อง เรื่องเพศทั้งผอง สอดส่องเรื่อง
เอดส์ในสถานศึกษาและชุมชน โครงการพี่สอนน้อง ป้องกันเอดส์เพศศึกษา รู้ให้ทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน โครงการ
เยาวชนจิตอาสา สร้างค่านิยมใหม่ รักอย่างปลอดภัยใส่ใจอนาคตในสถานศึกษาและชุมชน และใช้ระบบการนิเทศ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ ๓ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน: มัธยมศึกษา 
ข้อค้นพบจากการประเมินตัวบ่งช้ีสาเหตุ 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ทั้ งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชนที่เข้มแข็ง ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการระดมทุนและ 
ทรัพยากรตลอดจนส่งเสริมด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ปรากฏและเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนชัดเจนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา ครูส่วนใหญ่จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งสถานศึกษาระบบ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง ๘ ระบบ มีความชัดเจนและเข้มแข็ง มีข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบครอบคลุม เป็น
ปัจจุบันเสมอ โดยสถานศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔) แผนพัฒนาการศึกษา(ปี ๒๕๕๕-
๒๕๕๘) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ , ๒๕๕๔ และ๒๕๕๕ รายงานประจำปีของสถานศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๓,๒๕๕๔ และ๒๕๕๕ สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัดทุกปีการศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมตามแผนงาน ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๘ และตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิช าสามัญ เพ่ือ
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ข้อค้นพบจากการประเมินตัวบ่งช้ีผลลัพธ์ 
 การดำเนินงานของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีจิตอาสา” และมีผลการ
พัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่เด่นชัด คือ “โรงเรียนส่งเสริม
ทักษะชีวิต” โดยมีร่องรอยหลักฐานการได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับ ประเทศ ระดับภาค ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา แต่ด้วยข้อจำกัดด้านผู้เรียน คือ เป็นผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้งและ เผ่ากะเหรี่ยง 
รวมทั้งพม่า มีปัญหาเรื่องการอ่านและการเขียนภาษาไทย แต่มีผู้เรียนบางส่วนเป็นคนไทยที่มีฐานะยากจน จึง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
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ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 

 
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

การบริหารจัดการศึกษา เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์
ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา เพ่ือ
นำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและคำนึงถึงบริบทท่ีสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
  1.  ยุทธ์ศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
  2.  แผนการศึกษาชาติ 
  3.  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  4.  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.  นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ภายใต้ยุทธศาสตร์ สพฐ. 
  6.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  7.  สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี   
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล    เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์
ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้  ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา   ที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอ่ืนๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท     ของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ   ในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน รุ่นใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ  ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย   การพัฒนา
ที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
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ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดย
รัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก     ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม    ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม    เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 

2.  แผนการศึกษาชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ 
โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ ในการทำงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลัก
สำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
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 วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

3.  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
4.  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand 
๔.๐ ดังนี ้

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ     
                เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ  
                   แข่งขัน   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
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5.  นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ภายใต้ยุทธศาสตร์ สพฐ. 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 

                ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้           
วิสัยทัศน์ 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
3. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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6. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที ่1  
คุณภาพของผู้เรียน 

1..1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นระดับดี 

2) นักเรียนสามารถวางแผน ออกแบบ และจัดทำผลงานจากอาชีพที่นักเรียนสนใจได้ 
3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากอาชีพที่สนใจ 

4) นักเรียนสามารถสืบค้น อภิปราย สรุปผลข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ 
5) นักเรยีนมีระดับผลการเรียนมากกว่า 3 ในงานอาชีพที่สนใจ 

6) นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพคนละ 1 อาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

3) นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในพ้ืนฐานความแตกต่างของวัฒธรรม 
4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแร็ง ไม่ข้องเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด และไม่มีการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3) จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการและอาชีพ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4) ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทางด้านวิชาชีพ ปีละ 1 ครั้ง 

5) จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ฝึกประสบการณ์อาชีพ 

6) จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) ครูจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ได้ปฏิบัติจริง
ในสถานที่จริง 

2) ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

3) ครูจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  

4) ครูมีแผนการวัดและประเมินนักเรียน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และนำมาพัฒนา
นักเรียนให้บรรลุตามหลักสูตร 

5) ครูประชุมวางแผน อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอน และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็น
ประจำเดือนละ 1 ครั้ง 
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7. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 

วิเครำะห์สภำพแวดล้อม  โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
(SWOT Analysis) 

 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ด้วยการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้วิธี  SWOT Analysis จากความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน และนำผลจากการวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบใน
การกำหนดทิศทางของหน่วยงาน กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที่และสภาพปัจจุบัน  สนองตอบต่อนโยบายระดับกระทรวง เขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการ
ประชาชน   สรุปผลได้ดังนี้ 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 
ปัจจัยภายนอก 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงนั้น ปรากฏว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอกมีอุปสรรค มากกว่า โอกาส ดังนี้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  คือ ประชากรส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่เขตบริการ ได้รับการศึกษาน้อย ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวันทำให้มีรายได้ที่ต่ำส่งผลให้ต้องไป
ทำงานที่ต่างจังหวัด ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน และยังนิยมให้บุตรหลานเรียนจบเพียงระดับการศึกษาภาคบังคับ ไม่
สนับสนุนให้เรียนในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงมีสถานศึกษามัธยมประจำจังหวัด , อาชีวศึกษาตั้งอยู่
ผู้ปกครองที่มีความพร้อมจึงมักจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  อีกทั้งมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย
ทำให้ความสามารถด้านภาษาส่งผลต่อการเรียนรู้  ทางด้านเทคโนโลยี คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท ส่วนนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลได้ เนื่องจากสัญญาและอุปกรณ์สื่อสารไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ด้าน
เศรษฐกิจ คือ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ค่าครองชีพสูงแต่รายได้ต่ำ ขาดการส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชน 
ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน ส่งผลกระทบต่อการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการเมืองและกฎหมาย คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลให้นโยบาย/กลยุทธ์เปลี่ยนบ่อยทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่อง และนโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  ในส่วนของโอกาสนั้น โรงเรียน
ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองทำให้เกิดการเดินทางค่อนข้างสะดวกมีแหล่งเรียนรู้มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นักเรียนสืบค้นข้อมูล
ได้ มีการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า มีการจัดทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา มีหน่วยงานเข้ามาจัด
โครงการกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน มีนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนตามความต้องการของท้องถิ่น ทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเองได้อย่างมี
ศักยภาพ  
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ปัจจัยภายใน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในปรากฏว่ามี จุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ดังนี้  คือ  

โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน ทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบ 
ICT และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการกระจายข่าวสาร มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเน้นทักษะอาชีพและกีฬา ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเทคนิควิธีการใหม่เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ มีบุคลากรตรง
ตามวิชาเอกและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ ทำให้ใช้จ่าย
ตรงตามความต้องการและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีการกระจายงานลงสู่การทำงานในแต่ละฝ่ายบริหารงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่
หลากหลายออกสู่ภายนอกกับผู้ปกครอง ชุมชน วิทยากรท้องถิ่น เสมอทำให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี ส่งผลทำให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีแผนและโครงการเพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของจุดอ่อนนั้น การดำเนินงานตามนโยบายหรือบาง
เรื่องยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง นักเรียนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และขาดความใส่ใจในการใช้
แหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะการรักการอ่าน ทำให้การพัฒนาด้านการอ่านไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ำกว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ครูผู้สอนมีภาระงานพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทำให้มีเวลา
ในการเตรียมการสอนไม่เต็มตามศักยภาพ ในส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้นยังน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินการที่จะจัดให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้จ่ายเงินบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน วัสดุ 
อุปกรณ์ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ยังไม่เพียงพอ และบางอย่างเสื่อมสภาพตามการใช้งาน อีกทั้งมีนโยบาย
เร่งด่วนบ่อยส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครูทำให้จัดการเรียนการสอนไม่เต็มตามศักยภาพ 
  เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว  พบว่าโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ปัจจัยภายนอกมี อุปสรรค ส่วน
ปัจจัยภายในมี จุดแข็งกล่าวคือโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มีสภาพโน้มเอียงไปในตำแหน่ง “ไม่เอ้ือแต่แข็ง”  
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

“เป็นคนดี   มีจิตอาสา” 

 
ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 

  โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมุ่งพัฒนาและให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา
และฐานะของผู้เรียน มุ่งมั่นที่จะสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาบุคลากรทุกด้าน   ให้ถึงซ่ึงความสมบูรณ์
ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัย  และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของประเทศ และความต้องการของชุมชน ที่มุ่งผลิตผู้เรียน
ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม  
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
     ภายในปี 2566  โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ ทักษะอาชีพ โดย
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล  
2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีจิตสาธารณะ 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้าน ICT กีฬา อาชีพ เพ่ือการศึกษาต่อและการมี

งานทำ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
5. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ 
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เป้าประสงค์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. ผู้เรียนและบุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม  ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนมีทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
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ภาพความสำเร็จโรงเรยีนถนอมราษฎร์บำรุง 
ผู้เรียน 
 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี
ทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ
ผลงานอย่างมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

ครู 
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
 

ผู้บริหาร 
 เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
 

โรงเรียน 
 เป็นโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน แบบกัลยาณมิตร มี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 

1. มีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีทั้งในสถาบันของตน และสถาบันในเครือฯ  
4. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมี
การคิดแบบองค์รวม 
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทำงาน  
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ  เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี 2566  โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ ทักษะ
อาชีพ โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงจึงได้กำหนดประเด็นกล
ยุทธ์  จำนวน 5 ประเด็น กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จำนวน 21  เป้าประสงค์ฯ  และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติการได้โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ รวม 24 โครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

กลยุทธ์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ เพ่ือสนองความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเต็ม

ตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
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สรุป ประเด็นกลยุทธ์ และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ หมายเหต ุ

1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาทักษะด้าน 
ICT กีฬา อาชีพ 
เพื่อสนองความ
สนใจและความถนัด
ของผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1..1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการ

คิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นระดับดี 
 

2) นักเรียนสามารถวางแผน ออกแบบ และจัดทำผลงานจาก
อาชีพที่นักเรียนสนใจได้ 

 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากอาชีพที่สนใจ  

4) ร้อยละของนักเรียนสามารถสืบค้น อภิปราย สรุปผลข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และอินเตอร์เน็ตได้ 

 

5) นักเรียนมีระดับผลการเรียนมากกว่า 3 ในงานอาชีพที่สนใจ  

6) นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานด้าน ICT กีฬา 
อาชีพ คนละ 1 อาชีพ 

 

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จิต
สาธารณะ ร่วม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษา 

 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

3) นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในพ้ืนฐานความ
แตกต่างของวัฒนธรรม 

 

4) นักเรียนมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด และไม่มีการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ หมายเหต ุ
5  พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารคุณภาพและ
เท ค โ น โ ล ยี ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
3) จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการและอาชีพ ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

4) ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทางด้านวิชาชีพ ปีละ 1 ครั้ง  

5) จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ฝึกประสบการณ์อาชีพ  

6) จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
4 . พั ฒ น าค รู แ ล ะ
บุ ค ลากรท างการ
ศึกษาทั้ งระบบให้
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

 

1) ครูจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ ได้ปฏิบัติจริงในสถานที่จริง 

 

2) ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 

3) การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน  

 

4) ครูมีแผนการวัดและประเมินนักเรียน มีการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้และนำมาพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามหลักสูตร 

 

5) ครูประชุมวางแผน อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอน และแก้ไข
ปัญหานักเรียนเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง 
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ตารางแสดง กรอบการดำเนินงาน กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ระดับแผนงาน  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2564 – 2566 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) ปี 
2564 

ปี25
65 

ปี25
66 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
 

1..1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
1. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ เพื่อสนองความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

ระบุโครงการที่รองรับกลยุทธ์องค์กร 
1. โครงการพัฒนาครผูู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. โครงการห้องเรยีนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ 
3. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ถนอมราษฎรค์ัพ ครั้งท่ี 1" 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรยีนการสอนด้าน ICT 
6. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศลิปะ 
7. โครงการเปดิโลกวิชาการ ICT กีฬา อาชีพ 
8. โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต 
9. โครงการ TR Broadcast แชรก์ันกับชุมชน 
10. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ 
11.โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขยีนไมค่ล่องของนักเรียน 
12.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน 

1) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ระดับดี 

72 73 74 

2) ร้อยละของนักเรียนสามารถวางแผน ออกแบบ และจัดทำ
ผลงานจากอาชีพที่นักเรียนสนใจได้ 

92 93 94 

3) ร้อยละของนักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก
อาชีพที่สนใจ 

82 83 84 

4) ร้อยละของนักเรียนสามารถสืบค้น อภิปราย สรุปผล
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และอินเตอร์เน็ตได้ 

92 93 94 

5) ร้อยละของนักเรียนมีระดับผลการเรียนมากกว่า 3 ในงาน
อาชีพที่สนใจ 

92 93 94 

6) ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานด้าน 
ICT กีฬา อาชีพ คนละ 1 อาชีพ 92 93 94 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) ปี 
2564 

ปี25
65 

ปี25
66 

 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ ร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ระบุโครงการที่รองรับกลยุทธ์องค์กร 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับค่านิยม  12   ประการ 
2. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระเบียบวินัยนักเรียนพักนอน 
4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป (กิจกรรม
ยาเสพติด) 
 
 
 

 

1) ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 

82 83 84 

2) ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

82 83 84 

3) ร้อยละของนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน
พ้ืนฐานความแตกต่างของวัฒนธรรม 

82 83 84 

4) ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติด และไม่มีการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 
 

92 93 94 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) ปี 
2564 

ปี25
65 

ปี25
66 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ระดับคุณภาพของเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

92 93 94 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
5. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ระบุโครงการที่รองรับกลยุทธ์องค์กร 
1. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานทั่วไป 
2. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 
3. โครงการจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 

2) ระดับคุณภาพของระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

92 93 94 

3) ระดับคุณภาพของการจัดโครงการพัฒนาวิชาการและ
อาชีพ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

92 93 94 

4) ร้อยละของครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทางด้านวิชาชีพ 
ปีละ 1 ครั้ง 

82 83 84 

5) ระดับคุณภาพของการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ฝึก
ประสบการณ์อาชีพ 

82 83 84 

6) ระดับคุณภาพของการจัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

92 93 94 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) ปี 
2564 

ปี25
65 

ปี25
66 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) ร้อยละของครูจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ได้ปฏิบัติจริงในสถานที่จริง 

92 93 94 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ระบุโครงการที่รองรับกลยุทธ์องค์กร 

1. โครงการเพื่อนคู่คิดครู "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" 
2. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

2) ร้อยละของครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

92 93 94 

3) ร้อยละของการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน  

82 83 84 

4) ร้อยละของครูมีแผนการวัดและประเมินนักเรียน  มีการ
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้และนำมาพัฒนานักเรียนให้บรรลุ
ตามหลักสูตร 

82 83 84 

5) ร้อยละของครูประชุมวางแผน อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการ
สอน และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง 

82 83 84 
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ส่วนที่ 5 
การติดตาม ประเมนิผล 
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ส่วนที่ 5 
การติดตาม ประเมินผล 

   
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

 
  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566  เป็นไปตามทิศทางที่ตั้งไว้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์  และวัดผลได้   จึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การติดตามความก้าวหน้าประจำปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์  เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด อันจะนำไปสู่
การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข โครงการ/กิจกรรม  ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  2. การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วงปีแรก
ของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกล
ยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม  
  3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผลแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ 2566 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 2564-2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของสถานศึกษา (SWOT)   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครูและบุคลากรแต่ละฝ่ายฯ ช่วยกันระดมความคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำ SWOT มาประเมินให้น้ำหนักประเด็นสำคัญ และแปลความหมาย เพื่อสรุปข้อมูลจากผลการ
วิเคราะห์นำไปกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 



 
รายละเอยีดข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

(SWOT Analysis) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก  (STEP)  
 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
ต่างๆและมีแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเกิด
ความมีส่วนร่วมในชุมชน 
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วม
ด้านภาษาและวัฒนธรรม 
3. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 
4. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองทำให้เกิดการเดินทาง
ค่อนข้างสะดวก 
5. มีแหล่งเรียนรู้มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นักเรียนสืบค้น
ข้อมลูได้ 
 
 

1. มีโรงเรียนประจำจังหวัดบริเวณใกล้เคียง ทำให้
ผู้ปกครองที่มีความพร้อมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
2. มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ส่งผลต่อการเรียนรู้
ทางด้านภาษา 
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำ ไม่มีการ
สนับสนุนให้บุตรหลานเรียนในระดับสูง 
4. ผู้ปกครองทำงานต่างจังหวัด ต่างอำเภอ จึงไม่มีเวลา
ดูแลบุตรหลาน 
 
 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อุปสรรค 

1. เทคโนโลยีมีความพร้อมและทันสมัยตอบสนองต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
2. นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในยุคของดิจิตอล
เข้าถึงโซเชียลได้อย่างทั่วถึง 
3. ได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบท 
2. นักเรียนใช้สื่ออย่างขาดวิจารณญาณใช้สื่อทางอบายมุข 
หรือใช้สื่อไม่เหมาะสม 
3. ความเร็วของการบริการทางอินเตอร์เน็ตยังช้าอยู่และ
ไม่ทั่วถึงสำหรับการเรียนการสอน 
4. นักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนทางไกลได้ เนื่องจากสัญญาและอุปกรณ์สื่อสาร
ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 



ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานต่างๆ เช่น การให้
ทุนการศึกษา กีฬา อาคารสถานที่ 
2. มีการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
จัดการจัดทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
3. มีการสร้างอาชีพให้นักเรียนทำให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดการสนับสนุน
ด้านอุปกรณ์การเรียน 
2. ผู้ปกครองประกอบอาชีพไม่แน่นอนทำให้รายได้ไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่ายด้านการศึกษา 
3. ค่าครองชีพสูงแต่รายได้ต่ำ ขาดการส่งเสริมอาชีพเสริม
ในชุมชน ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน ส่งผลกระทบต่อการให้
การสนับสนุนด้านการศึกษา 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)  
โอกาส อุปสรรค 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
2. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
3. มีหน่วยงานเข้ามาจากโครงการกิจกรรมในการให้
ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน และส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามหน่วยงานต่างๆ 
4. นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

1. นโยบายการศึกษามากเกินไปและปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลา 
2. บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนยังขาดความรู้เรื่อง
สิทธิและกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา 
3. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่
เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพแวดล้อมภายใน (2S-4M) 
 

โครงสร้าง (Structure) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน ทำให้ 
การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนคือแบ่งโครงสร้าง
การบริหารเป็น 4 ด้าน 
3. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพครอบคลุม
ทุกด้าน 
4. มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเน้นอาชีพและ
กีฬา 
5. โรงเรียนใช้ระบบ ICT และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้และการกระจายข่าวสาร 

1. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายน้อย 
2. การดำเนินงานตามนโยบายหรือบางเรื่องยังไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
3. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ 

ระบบบริการ(Services) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่
หลากหลาย 
2. มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจนเป็นไป
ตามโครงสร้าง 
3. โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึงทำให้
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
4. มีการจัดหลักสูตรหลากหลายตามความถนัดและ
ความต้องการของผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง 
5. มีรายวิชาเพ่ิมเติมส่งเสริมทักษะชีวิตในด้านต่างๆ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชาต่ำกว่ามาตรฐาน 
2. นักเรียนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทำ
ให้ผลการเรียนและคะแนนโอเน็ตในบางวิชาต่ำ 
3. นักเรียนขาดความใส่ใจในการใช้แหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะ
การรักการอ่าน ส่งผลให้การพัฒนาด้านการอ่านไม่ดี
เท่าท่ีควร 
4. ครูและบุคลากรไม่เข้าสอนตามเวลาตามคาบเรียน 
5. การดูแลนักเรียนในด้านความประพฤติยังไม่ทั่วถึง 

บุคลากร(Man) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ครูและบคุลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลายเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษา 
2. ครแูละบุคลากร มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 
3. มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
4. ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความคล่องตัว

1. ครูขาดประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนทางด้านทักษะอาชีพให้กับนักเรียน 
2. ครูขาดทักษะและแรงจูงใจในการหาความรู้จาก
เทคโนโลยี 
3. ครูขาดการประเมินในการพัฒนาตนเอง 
4. ครูผู้สอนมีภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนทำให้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เต็ม



ในการทำงาน 
5. ครูส่วนใหญ่สอนตรงตามวิชาเอก 

ตามศักยภาพ 
5. ครูส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการทำงานเนื่องจากมี
ประสบการณ์ทำงานน้อย 
6. ครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่ในงานพิเศษด้านต่างๆอาจ
ยังมีความรู้ความเข้าใจต่องานที่ได้รับมอบหมายไม่
เพียงพอ 
7. การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 

การเงิน(Money) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ ทำให้
ใช้จ่ายตรงตามความต้องการ 
2. มีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินของฝ่าย
งบประมาณ 
3. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
4. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
หน่วยงานอื่นๆ และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินการที่จะจัดให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้จ่ายเงินบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน 
3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนและผู้ปกครอง 

วัสดุและอุปกรณ์(Material) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่า 
2. สถานศึกษามีห้องเรียนพิเศษและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการศึกษา 
3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

1. วัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ ยังไม่เพียงพอ และ
บางอย่างเสื่อมสภาพตามการใช้งาน 
2. จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
3. หอพักนอน โรงอาหาร ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
4. สถานศึกษาขาดการดูแลเอาใจใส่และการบำรุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์ 
5. ครุภัณฑ์ในชั้นเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ชำรุด ส่งผลให้
บรรยากาศในชั้นเรียนไม่น่าเรียน 
 

การบริหารจัดการ(Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีการกระจายงานลงสู่การทำงานในแต่ละฝ่าย
บริหารงาน 
2. มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายออกสู่ภายนอก
โรงเรียน 

1. การกระจายงานไม่ตรงตามความสามารถของบุคคล 
2. มีนโยบายเร่งด่วนบ่อยส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอน 
3. บุคลากรขาดความร่วมมือในการรับบริการจาก



3. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง 
4. มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ จากชุมชน มี
การประสานงานกับหน่วยงานอื่นและชุมชน เช่น 
โรงพยาบาล อสม. วัด ตำรวจ เป็นต้น 
5. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน 
วิทยากรท้องถิ่น เสมอทำให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี 
ส่งผลทำให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
6. ครูทุกคนมีศักยภาพในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
7. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 
8. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดี ส่งต่อการใช้งานข้อมูล
ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
9. มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID 
plan 
10. โรงเรียนมีแผนและโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานภายนอก 
4. การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
(SWOT Analysis) 

สภาพแวดล้อมภายนอก ( STEP )  

 

รายการปัจจัย น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนจริง 

(น้ำหนกั X คะแนนเฉลี่ย) 
สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม S 0.34 4.25 -4.00 1.45 -1.36 0.09 

2. ด้านเทคโนโลยี T 0.28 3.78 -4.50 1.06 -1.26 -0.20 
3. ด้านเศรษฐกิจ E 0.25 3.25 -4.75 0.81 -1.19 -0.38 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย P 0.13 4.50 -3.00 0.59 -0.39 0.20 
รวม 1.00   3.90 -4.20 -0.30 

    
สภาพแวดล้อมภายใน ( 2S  4M )   

 

รายการปัจจัย น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนจริง 

(น้ำหนกั X คะแนนเฉลี่ย) 
สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.โครงสรา้งของสถานศึกษา S1 0.18 4.50 -2.75 0.81 -0.50 0.32 

2.ระบบบริการ S2 0.22 3.00 -3.75 0.66 -0.83 -0.17 
3.บุคลากร M1 0.16 4.00 -2.10 0.64 -0.34 0.30 

4.การเงิน M2 0.14 4.00 -4.18 0.56 -0.59 -0.03 
5.วัสดุและอุปกรณ์ M3 0.10 3.00 -3.36 0.30 -0.34 -0.04 
6.การบริหารจัดการ M4 0.20 4.70 -2.13 0.94 -0.43 0.51 

รวม 1.00   3.91 -3.00 0.91 

   
จากผลการวิเคราะห์สรุปว่า  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอุปสรรคมากกว่าโอกาส  และ

สภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


