


คำนำ 

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567)
เพื่อเป็นเป็นแนวทางพัฒนาการศึกษา เป็นเครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา  สถานภาพของสถานศึกษา  ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา  กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา  
โครงการ  กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  โดยเกิดจากการระดมความคิดของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน  และ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี ้สำเร็จได้ด้วยดี จากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนหอ
วัง ปทุมธานี  จึงขอขอบคุณ ผู้ที ่เกี ่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2567)  จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม  สามารถนำไปสู้เป้าหมายความสำเร็จตามที่มุ่ งหวัง
ทุกประการ 

 
 

 
(นายสมศักดิ์  สุมน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี 
 



บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2562              
ได้กล่าวถึงคุณภาพผู้เรียน ไว้ในมาตรา 6 ท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และในมาตรา 7 ท่ีว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม
สิทธิ หน้าที่เสรีภาพ เคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง” และด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ท่ีกำหนดใหส่้วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของ
องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เกิดขึ้นจากการรวบรวมปัจจัยพื้นฐานของ
โรงเรียนที ่มีในปัจจุบันทุกด้าน มาวิเคราะห์และกำหนดทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานของสถานศึกษา             
โดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) นโยบายรัฐบาล ทั้งนโยบายหลัก ด้านการปฏิรูป
กระบวนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน ในการเตรียมคนไทย
สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการ          
ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด จนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ ชัดเจน นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันมากมาย มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ถูกต้อง มีทิศทาง 
การจัดการศึกษาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
เอกภาพ เต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จึงได้จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2567) ขึ้น  
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1.2 ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกโดย คุณตาสวอง และคุณยายสมบุญ นิลกร ซึ่งมี

ภูมิลำเนาอยู่ใน ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประกอบอาชีพชาวนา ด้วยความวริิยะ
อุตสาหะในการทำงาน จนมีที ่ดินเป็นสมบัติส่วนตัวจำนวนหนึ่ง ผนวกกับท่านทั้งสองมีจิตศรัทธา อันแรงกล้า            
ที่จะสร้างโรงเรียนให้เป็นสาธารณกุศลให้กับลูกหลานที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น จึงบริจาคที่ดินส่วนตัวเพื่อที่จะได้         
มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ให้กับเยาวชนที่จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไป โดยมีพระครูปลัด
สมศักดิ์ มงฺคโล เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ให้ความสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันในการก่อต้ังโรงเรียน  

ในครั้งแรก โรงเรียนใช้ช่ือว่า “โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  สาขาวัดบุญบางสิงห์” ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2537 ได้รับประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า       
“โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา” และต่อมาได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี”  ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2550 จนถึงปัจจุบัน 

1.3 ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา            

ให้การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี  มีพื้นท่ี 16 ไร่เศษ  

 ต้ังอยู่เลขท่ี  101 หมู่ 8 ตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 12000   
 โทรศัพท์ 02-194-1455  โทรสาร 02-194-1454 E-mail: horwangphathum@gmail.com   
 Facebook: @horwangpathum Line: @210hngww 
1.3.1 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 

1. นายโชว์นันต์  มารุตวงศ์ (พ.ศ.2537 - 2546) 
2. นายวีระชัย  สิทธิโชค (พ.ศ.2546 - 2553) 
3. นายฐิติพันธุ์  มณีณัฐนันท์ (พ.ศ.2553 - 2554) 
4. นายสุรชัย  ภิญโญชีพ (2 เมษายน 2554 – 23 มกราคม 2557) 
5. นายชวา  หมื่นมี (23 มกราคม 2557 – 19 ตุลาคม 2558) 
6. นายสาทร  สมบุญ (19 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)  
7. นายธนพจ  แก้ววงษา (11 พฤศจิกายน 2559 – 2 ธันวาคม 2563) 
8. นายสมศักดิ์  สุมน (7 ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน) 

1.3.2 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 หลวงพ่อสุขโข  ปทุมวรรณา เกษมสิงหราชธนนิรันดร์ 
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1.3.3 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
   

ความหมาย 
พระเกี้ยว หมายถึง ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จ             

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 

ดอกบัว หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งหัวใจอันดีงามและมีความหมาย       
แห่ง “ปทุมวัน” อันเป็นตำบลท่ีต้ังเดิมของ “หอวัง” 

  
1.3.4 คติธรรมของโรงเรียน ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย : ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 
1.3.5 ปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
1.3.6 อัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ท่ีดีของครู เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.3.7 สีประจำโรงเรียน น้ำตาล – เหลือง 
1.3.8 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นนนทรี 
 
1.3.9 อาคารสถานที่ อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
 

ท่ี ประเภท ลำดับที่ แบบ จำนวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1 แบบ 318ล/ พิเศษ 1  
2 อาคารเรียน 2 แบบ 216 1  
3 อาคารเรียน 3 แบบ 318 (อบจ.)   1  
4 อาคารเรียน 4 แบบ 306 (พิเศษ) 1  
5 อาคารเรียน 5 แบบ 324ล./55 - ข 1  
6 หอประชุม 1 แบบ 100/27 1  
7 อาคารประกอบ 1 - 1 กิจการนักเรียน 

8 อาคารประกอบ 2 - 1 ร้านค้าสวัสดิการฯ 

9 อาคารสุขา 1 - 1  

10 โรงอาหาร 1 - 1  

11 สนามกีฬา 1 - 1 สนามฟุตบอล 

12 สนามกีฬา 2 - 1 สนามกีฬาอเนกประสงค ์

13 บ้านพักครู 1 - 1  
14 บ้านพักครู 2 แบบ 203/27 1  
15 บ้านพักครู 3 แบบแฟลต 8 หน่วย 1  
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1.4 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ชมรมผู้ปกครองและครู 
 

1. งานพัฒนาการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ 
2. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
4. งานห้องสมุด   
5. งานทะเบียนนักเรียน  
6. งานวัดผลและประเมินผล  
7. งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา   
8. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เพ่ือการศึกษา 
9. งานนิเทศการจัดการ
เรียนรู้  
10. งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
11. งานสารสนเทศ
สถานศึกษา 
12. งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
13. งานส่งเสริมศักยภาพ 
ทางวิชาการและการทดสอบ
ระดับชาติ 
14. งานโครงการห้องเรียน
พิเศษ   
15. งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ “ชาววัง” 
16. งานรับนักเรียน   
17. งานแผนงานและสำนักงาน
วิชาการ 

 

1. งานการเงินและบัญชี   
2. งานเงินเดือน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์   
3. งานการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
4. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์   
5. งานทะเบียน ระบบฐาน 
ข้อมูลพัสดุและสินทรัพย์   
6. งานยานพาหนะ  
7. งานร้านค้าสวัสดิการฯ  
8. งานการดำเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ   
9. งานวางแผน จัดสรร
อัตรากำลัง สรรหาบรรจุ
แต่งต้ัง เปลี่ยนตำแหน่งและ
การย้ายข้าราชการครูฯ 
10. งานการเตรียมความ
พร้อมพัฒนาอย่างเข้ม และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู
11. งานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
12. งานข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครูฯ   
13. งานสง่เสริม พัฒนาและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ   
14. งานแผนงานโรงเรียน   
15. งานสารบรรณโรงเรียน 
16. สำนักงานผู้อำนวยการ 
17. งานสำนักงานกลุ่มบริหาร

งบประมาณและบุคคล 

1. งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
2. งานโภชนาการโรง
อาหาร   
3. งานพยาบาล สุขอนามัย 
ตรวจสุขภาพ และประกัน 
4. งานปฏิคมต้อนรับ  
5. งานสัมพันธ์ชุมชน  
6. งานธนาคารโรงเรียน   
7. งานประสานรถบริการ
รับ - ส่ง นักเรียน  
8. งานโสตทัศนูปกรณ์  
9. งานประชาสัมพันธ์ 
10. งานมัณฑนศิลป์ 
11. งานบริการตามนโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปี  
12. งานกำกับดูแลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของลูกจ้างชั่วคราว 
13. งานรักษาความปลอดภัย  
14. งานบ้านพักสวัสดิการ
ข้าราชการและบุคลากรฯ 
15. งานซ่อมบำรุง  
16. งานแผนงานและประกัน
คุณภาพกลุ่มบริหารทั่วไป   
17. งานสำนักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

 

1. งานส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
2. งานระเบียบวินัยและ
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน 
3. งานส่งเสริมสวัสดิภาพ
นักเรียน 
4. งานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในสถานศึกษา 
6. งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด 
7. งานหัวหน้าสายชั้น 
8. งานเวรรักษาการประจำวัน 
9. งานกิจกรรมหน้าเสาธง 
10. TO BE NUMBER ONE 
11. งานแผนงานและประกัน
คุณภาพกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน   
12. งานสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน   
 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร 

งบประมาณและบุคคล 
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร 

งานกิจการนักเรียน 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
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 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) กลุ่มบริหารวิชาการ        
2) กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 3) กลุ่มบริหารทั่วไป และ 4) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ภายใต้การ
บริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. นายสมศักดิ์  สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 2. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 3. นายธีรศักดิ์  บัวสาย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 4. นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 5. นายภาสกร  ภาคอัต รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

1.5 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.5.1 จำแนกตามตำแหน่ง 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม (คน) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 - 1 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 2 4 
ข้าราชการคร ู 41 82 123 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) - 2 2 
ครูอัตราจ้าง (นอกงบ สพฐ.) 5 4 9 
ครูจ้างชาวต่างชาติ - 4 4 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 7 12 

รวม 55 101 156 
    

     ที่มา: กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
 1.5.2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับวุฒิการศึกษา 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม (คน) 
ฝ่ายบริหาร - 4 1 5 
ภาษาไทย - 2 12 14 
คณิตศาสตร ์ - 3 17 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 2 32 34 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 3 13 16 
สุขศึกษาและพลศึกษา - 1 8 9 
ศิลปะ - 1 6 7 
การงานอาชีพ 1 1 6 8 
ภาษาต่างประเทศ - 1 26 27 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 4 4 

รวม 1 18 125 144 
 

     ที่มา: กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
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 1.5.3 จำแนกตามวิทยฐานะ 

ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อันดับ (วิทยฐานะ) 

รวม (คน) 
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ฝ่ายบริหาร - - 1 4 - 5 
ภาษาไทย 7 6 1 - - 14 
คณิตศาสตร์ 5 11 3 - - 19 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 18 3 - - 32 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 10 3 1 - 16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 1 - - 6 
ศิลปะ 1 2 1 1 - 5 
การงานอาชีพ 2 5 1 - - 8 
ภาษาต่างประเทศ 5 13 - 1 - 19 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 1 - -  4 

รวม 38 69 14 7  128 
 

     ที่มา: กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
1.6 ข้อมูลนักเรียน 
 

นักเรียนระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนห้องเรียน 

(ห้อง) ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 163 136 299 14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 228 194 422 14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 238 189 427 14 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 629 419 1,148 42 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 179 259 437 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 230 280 510 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 181 220 402 13 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 590 759 1,349 39 
รวม 1,219 1,278 2,497 81 

 

 ที่มา: กลุ่มบริหารวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
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1.7 ผลการดำเนินการ 
 1.7.1 ผลงานสถานศึกษา 
  1) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R4C) สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นแบบ สพฐ.) ประจำปี 2564 
  2) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับ
มัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561-2563) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปทุมธานี ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
  4) โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ปีการศึกษา 
2563 ณ วันท่ี 3 เมษายน 2564 
 1.7.2 ผลงานครูและนักเรียน (ปีการศึกษา 2562 – 2564) 

ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 
ระดับชาติ 

1 รางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   จำนวน 31 คน 

รางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี
การศึกษา 2563 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   จำนวน 15 คน 

2 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 
2563 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  จำนวน 58 คน 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 
2562 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   จำนวน 74 คน 

3 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 47  
ศรีสะเกษเกมส์ ประเภทเนวาซ่า รุ่นน้ำหนัก 
ไม่เกิน 56 กิโลกรัม ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลเหรียญเงิน  
  1. นายจักรพงศ์ ฐานวิเศษ 

4 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ประจำปีการศึกษา 2564  

ผ่านการคัดเลือกค่าย 1 และค่าย 2 
• สาขาวิชาชีววิทยา 
  1. นางสาวชญานิศ พันธุ์โท 
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
  1. นายณัฐภณ สุราฤทธิ์ 
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ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 
ผ่านการคัดเลือกค่าย 1 
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  1. นางสาวกชรพรรณ สาสาย 

5 การนำเสนอโครงการระบบร้องขอเอกสารทาง
การศึกษา งาน MWIT Science Fair 2022 
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ท่ัวประเทศ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2564 

ผ่านการคัดเลือก 
  1. นายณัฐดนัย พิณะเวศน์ 
  2. นายธนพล แสงบำรุงทรัพย์ 
  3. นายณัฏฐกิตต์ ศรีสุข 
  4. นายพีระพงษ์ รักษาแก้ว 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายรณกฤต แสนพรม 

6 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 - 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  
จังหวัดสมุทรปราการ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. เด็กชายกรกฤช นุตตานนท์ 
  2. เด็กหญิงชญาดา พาสง่ากุล 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นางสาวพชรกมลพรรณ ทองบุสกุล  
  2. นางสาวสุพรรณี ศุภชารี 

7 การแข่งขันประติมากรรม ม.4 - 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  
จังหวัดสมุทรปราการ 

รางวัลเหรียญทอง 
  1. นายก้องภพ เจริญสุข 
  2. นายวิรากร เหลาเวียง  
  3. นายสุทธารักษ์ เป็งผัด 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายเรืองสุวรรณ เช่ียวสกุลรัตน์  
  2. นางสาวน้ำฝน ไชยแสง 

8 การแข่งขันประติมากรรม ม.1 - 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  
จังหวัดสมุทรปราการ  

รางวัลเหรียญทอง 
  1. เด็กชายฐาปนัตต์ บริบูรณ์ 
  2. เด็กชายวีรวัฒน์ เช้ืออินต๊ะ  
  3. เด็กชายอัมรินทร์สมบูรณ์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายเรืองสุวรรณ เช่ียวสกุลรัตน์  
  2. นายศุภกฤต จันทร์ยวง 

9 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม

รางวัลเหรียญทอง 
  1. นางสาวแสงระวี อินทร์กลัด 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
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ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 
นักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

  1. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ 

 
ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 

ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ/หรือระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา 
1 โครงการการประกวดสร้างสรรค์ส่ือการสอน

วิชาชีพผ่าน Social Media Online โดย
มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี, มูลนิธิธัมมพุทธะ, 
องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม, สภาองค์กร
เยาวชนคนสร้างชาติ และสถาบันส่งเสริม       
ภูมิปัญญาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลชมเชย 
  1. นายณัฐดนัย พิณะเวศน์ 
  2. นายธนพล แสงบำรุงทรัพย์ 
  3. นายณัฏฐกิตต์ ศรีสุข 
  4. นางสาวพิชยาภา ขันติธรรมาภรณ์ 
  5. นางสาวรัตนนิมิต ตราช่ืนต้อง 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายรณกฤต แสนพรม 

2 โครงการแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya 
Alongkorn music Competition 2020  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปีการศึกษา 2563 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  1. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

3 รางวัลนักกีฬา NEWAZA & NO GI ยอดเย่ียม
ชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 16-17 ปี ครั้งท่ี 11 
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต 

นายจักรพงศ์ ฐานวิเศษ 

4 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภท 
คลิปวิดีโอส้ัน โครงการอัจฉริยะยุวชน
ประกันภัย ประจำปี 2563 คณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จังหวัดปทุมธานี 

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด และ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
  1. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

5 การแข่งขันกีฬาเทบิลเทนนิส  
ประเภทชายเด่ียว กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี 2563  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
1. นายนวมินทร์ ออมสิน 
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ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด 

1 การประกวดผลงาน  
“สารสรรค์…ปันประสบการณ์การอ่าน” 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
ประจำปีการศึกษา 2564 

• ชนะเลิศดีเด่น ระดับเหรียญทอง 
  1. นางสาวสวรรยา พินากัน 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถ่ือน 
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 
  1. เด็กหญิงเขมิสรา กรุงทวี 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นางสาวนัยนา อุ่นเมือง 
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง 
  1. เด็กหญิงวรัญญา ศรีแจ่ม 
  2. เด็กหญิงสิรินรัตน์ สมวงศ์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นางสาววัชริฎา เพ็งศรี 
  2.  นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ 
• รางวัลระดับเหรียญทอง 
  1. นางสาวมลฤดี สีหลวง 
  2. นางสาวภรัสปวีม์ ปัจฉิมนันท์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1.  นายพัฒนากร ขวากุดแข้ 
  2. นายสิทธิพงษ์ คณะสุข 

2 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ประจำปี 2564 

  1. นางสาววชิราพร เทพประกรรณ์ 

3 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
ประจำป ี2564 

  1. นางสาววชิราพร เทพประกรรณ์ 

4 ครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 18 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1. นางสาวประอร จิตนอก 
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ 

5 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  
“SESAO 4 Online Teaching Awards” 
ประเภทครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
  1. นางสาวปัญจพร สอนพูด 
รางวัลระดับเหรียญเงิน 
  1. นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถ่ือน 
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ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 
มัธยมศึกษาปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 
2563 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  1. นายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุข 
  2. นางสาวนุชิดา ทวีโคตร 
  3. นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณวงศ์ 
  4. นางสาวพรชนก กุลบุตร 
  5. นางสาวโสรญา ยกเล็ก 
  6. นายวัชรากร ศรีริน 
  7. นางสาวปิยนุช คำเหลา 
  8. นางรัตนา วอนเจียม 
  9. นางสาวจิราวรรณ วงษาเทียม 
  10. นายเศรษฐสิทธิ์ ต้นสีนนท์ 
  11. นางสาวปาณิสรา หมื่นหน่อ 
  12. นางสาวไพลิน สุขมาก 

6 การแข่งขันประติมากรรม ม.1 - 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562  

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
  1. เด็กชายฐาปนัตต์ บริบูรณ์ 
  2. เด็กชายวีรวัฒน์ เช้ืออินต๊ะ  
  3. เด็กชายอัมรินทร์ สมบูรณ์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายเรืองสุวรรณ เช่ียวสกุลรัตน์  
  2. นายศุภกฤต จันทร์ยวง 

7 การแข่งขันประติมากรรม ม.4 - 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
  1. นายก้องภพ เจริญสุข 
  2. นายวิรากร เหลาเวียง  
  3. นายสุทธารักษ์ เป็งผัด 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายเรืองสุวรรณ เช่ียวสกุลรัตน์  
  2. นางสาวน้ำฝน ไชยแสง 

8 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
  1. นางสาวแสงระวี อินทร์กลัด 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ 
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ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 
9 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 - 3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
  1. เด็กชายกรกฤช นุตตานนท์ 
  2. เด็กหญิงจุฑามาศ วิวัฒนาธร  
  3. เด็กหญิงชญาดา พาสง่ากุล 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นางสาวสุพรรณี ศุภชารี  
  2. นางสาวพชรกมลพรรณ ทองบุสกุล 

10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1 - 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. เด็กชายสราวุธ หอมสมบัติ  
  2. เด็กหญิงเกวลิน แสงแย้ม 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถ่ือน 

11 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ 
ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4 - 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. นายนิติภูมิ คชสาร 
  2. นายพีรพล พึ่งทวี  
  3. นายสาริศ ปทุมดำรง 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นางสาวนิตยา โพธิ์กัน  
  2. นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี 
 

12 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4 - 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. นางสาวนัทธ์ชนัน ยงญาติ 
  2. นายพันธวัฒน์ วฒันพนัธ์ 
  3. นายศิรวิทย์ ยิ่งสม 
  4. นางสาวสุพิชญาย์ แสงวุธ 
  5. นางสาวแสงระวี อินทร์กลัด 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง 
  2. นายเป็นหนึ่ง ช่ืนงาม  
  3. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ 

13 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. นายศุกลวัฒน์ ศิริวัฒนถาวรกุล 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
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ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 
ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 

  1. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ 

14 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. เด็กหญิงธัญมาดา ผ่องอำพัน 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ 

15 การประกวดดนตรี ประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1 - 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. เด็กชายจาตุรงค์ เจริญสุข 
  2. เด็กหญิงจิระนันท์ ปัทวี 
  3. เด็กหญิงณฐกร สิมมา 
  4. เด็กชายณัฐพล ทองดีเลิศ  
  5. เด็กชายธนภัทร คุณประเสริฐ  
  6. เด็กชายธีรเดช แสงวุธ 
  7. เด็กหญิงภาวศุทธิ มูโระ 
  8. เด็กชายภูริณัฐ อินทร์สะอาด 
  9. เด็กหญิงมุฑิตาวรรณ ผุยอุทธา 
  10. เด็กหญิงรสิตา วิริยะประสาท 
  11. เด็กชายระพีพัชณ์บัวแทน 
  12. เด็กชายไอยคุปต์ ชูจันทร์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง  
  2. นายเป็นหนึ่ง ช่ืนงาม 

16 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4 - 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. นางสาวครีมมา พรชัย 
  2. นายชยากร จุลพันธ์ 
  3. นางสาวณวสกร คำหวาน, 
  4. นายนพรัตน์  แก้วนิยม 
  5. นายบรบดี บัวเพ็ชร์ 
  6. นางสาวพรชิตา ผ่องโต 
  7. นายมนัส สุขสุศิลป ์
  8. นางสาวรัชดาพรป้องชายชม 
  9. นายศุกลวัฒน์ ศิริวัฒนถาวรกุล  
  10. นางสาวเอศินี บัวเฟื่อง 
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ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายสาธิต มณฑาณี  2. นางสาวพรรษพร รตางศุ 

17 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 - 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. เด็กหญิงกนกวรรณ เหมรา 
  2. เด็กหญิงกำเนิดเพชร ปิงหมื่น 
  3. เด็กหญิงธนินท์รัฐบุญปั้น 
  4. เด็กหญิงธาราธร แป้งหอม 
  5. เด็กหญิงนลินี เทศนุ้ย 
  6. เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนจิโรจน์กุล 
  7. เด็กหญิงภาวิดา สุภธีระ 
  8. เด็กหญิงพิชญาภัค สุขมี 
  9. เด็กหญิงมิ่งกมล ศรีปัจฉิม 
  10. เด็กหญิงรพีพรรณ ภาคทวี 
  11. เด็กหญิงอรณิชา ไชยพันธ์  
  12. เด็กหญิงเมธานี แก้วจำลอง 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายสาธิต มณฑาณี  
  2. นางสาวพรรษพร รตางศุ 

18 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1 - 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. นายชยพล แก้วแดง 
  2. นายพัชรดนัย โคตรธนู 
  3. เด็กชายพชระ พุทธศร 
  4. เด็กชายศุภกฤต กองโคกกรวด 
  5. เด็กชายอัครเดช ปุ้งปูน 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง  
  2. นายเป็นหนึ่ง ช่ืนงาม 

19 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. เด็กหญิงจิรัฐประภา เบ้ามา  
  2. เด็กหญิงชญานิศ พันธุ์โท 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นางสาวพชรกมลพรรณ ทองบุสกุล  
  2. นางสาววราภรณ์ ใจศิริ 
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ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 
20 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 

ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. นางสาวชญานี แสงนิล 
  2. นางสาวสุนิษา พนมสวย 
  3. นางสาวอนุสรา เพิ่มทอง 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นางสาวสุดารัตน์ เจริญยิ่ง  
  2. นางสาวอังค์วรา นาฏคุณาศิลป์ 

21 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1 - 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. เด็กชายนันทนัช เจริญสุข 
  2. เด็กชายนันทวัฒน์ นิสีดา 
  3. เด็กชายเมธาสิทธิ์ คร้ามยิ้ม 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายธานี พันธุ์ไม้สี  
  2. ว่าท่ีร้อยตรีบุญธรรม เริงรื่น 

22 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
  1. เด็กชายณัฐศักดิ์ ชนมมัส  
  2. เด็กชายนพรัตน์ เดชเดชา 
ครูผู้ฝึกซ้อม 
  1. นายรณกฤต แสนพรม  
  2. นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา 

ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ศูนย์เครือข่าย 
1 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีปฏิบัติท่ี

เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid - 19) สหวิทยาเขตปทุมเบญจา 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1. นางสาวประอร จิตนอก  
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1. นางวราภรณ์ เกตุขุนทด  
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  1. นางสาวณพิชญา ช้ีแจง  

ระดับสถานศึกษา 
1 รางวัลครูดีไม่มีวันลา ปีการศึกษา 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  26 คน 
2 รางวัลผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการดีเด่น 

ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง 
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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 1.7.3 ผลการศึกษาทดสอบระดับชาติ (O - NET) 
สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
ท่ี สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
  2562 2563 พัฒนาการ 2564 พัฒนาการ 
1 ภาษาไทย 53.82 53.71 ลด -0.11  56.03 เพิ่ม 2.32 > เฉลี่ยประเทศ 

2 ภาษาอังกฤษ 31.76 35.95 เพิ่ม 4.19 > เฉลี่ยประเทศ 33.92 ลด -2.03  
3 คณิตศาสตร์ 25.71 24.91 ลด -0.80  20.35 ลด -4.56  
4 วิทยาศาสตร์ 29.66 29.99 เพิ่ม 0.33 > เฉลี่ยประเทศ 30.34 เพิ่ม 0.35  

 

ที่มา : สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

ลำดับ รางวัลที่ได้รับ รายชื่อผู้รับรางวัล 
  1. นายชัยยันต์ รุ่งแสง   
  2. นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า  
  3. นายบุรินทร์ แก้วประพันธ ์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1. นางสาวประอร จิตนอก 
  2. นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณวงศ์ 
  3. นางสาวนิภาพร อ้อนชัยภูมิ 
  4. นางสาวสุวรรณา เพ็งเท่ียง 
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. นางสาวปาณิสรา หมื่นหน่อ 
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  1. นางสาวจิดาภา หงษ์ทองคำ 
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  1. นางสาวณพิชญา ช้ีแจง 
  2. นายเอกณรงค์ พรแก้ว 
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  1. นายสันติชัย เทศวัตร 
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1. นายจิรัฐิติวัฒน์ ฉายาวรวสุ 
  2. นางสาวพิทย์สินี ศรีน้อย 
• กลุ่มงานแนะแนว 
  1. นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ  

3 รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน 
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สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 

ท่ี สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
  2562 2563 พัฒนาการ 2564 พัฒนาการ 
1 ภาษาไทย 37.66 38.57 เพิ่ม 0.91  58.87 เพิ่ม 20.30 > เฉล่ียประเทศ 
2 สังคมศึกษาฯ 31.97 32.49 เพิ่ม 0.52  40.04 เพิ่ม 7.55 > เฉล่ียประเทศ 
3 ภาษาอังกฤษ 24.11 25.94 เพิ่ม 1.83  28.83 เพิ่ม 2.89 > เฉล่ียประเทศ 
4 คณิตศาสตร์ 19.88 20.09 เพิ่ม 0.21  26.83 เพิ่ม 6.74 > เฉล่ียประเทศ 
5 วิทยาศาสตร์ 25.61 29.67 เพิ่ม 4.06  31.68 เพิ่ม 2.01 > เฉล่ียประเทศ 

 

ที่มา : สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

 
 1.7.4 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสี่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยคณะกรรมการประเมินจากรายงาน SAR ของสถานศึกษา ซึ่งมีผลการประเมิน 
ดังนี้ 
 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
o พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ)  

2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 3. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 
4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา 
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 
5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR ครั้งต่อไปให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นจุดเน้นผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ระบุมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล โดยนำจุดเด่น         
จากหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตร English Program (EP) หลักสูตร Mini English Program (MEP) หรือจะกำหนด
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หลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง (วิทย์ คณิต ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬา) โดยทุกหลักสูตรปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐาน 
ต่าง ๆ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรม พัฒนา
ผู้เรียน/รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง 
(Extended Essay) และการสร้างโครงงาน (Create Project Work) มีการสรุปผลเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
อย่างไร ทั้งนี้ควรระบุวิธีการดำเนินงานที่มีรายละเอียด วิธีการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ให้ชัดเจน ใครมีส่วนร่วม  
ในการประเมิน และนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมครู ผู้ปกครอง หรือคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบ 
อย่างต่อเนื่อง และแจ้งผลผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งทางเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม
ผู้ปกครอง เพื่อสถานศึกษาจักได้รับความเช่ือมั่นต่อผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 จุดเน้น บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคการประชุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
o พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

 
4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ในปีการศึกษาต่อไป 

 
5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
 ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมใน ประเด็นจุดเน้น บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคการ
ประชุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยการบริหารจัดการ แบบ PDCA Deming Cycle เพื่อ
การควบคุมคุณภาพการศึกษา ทั้งระบุบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
นักเรียนและครูระดับหัวหน้าฝ่าย พร้อมทั้งพรรณนางาน (Job description)และปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี เพื่อ         
มีผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน โดยกำหนดวิธีดำเนินงาน การนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใช้ข้อมูลประมวลผลเป็นระบบสารสนเทศ
นำไปพัฒนาผู้เรียน โดยจัดทำรายละเอียดแผนการพัฒนาในอนาคตใช้ในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ควรจัดทำข้อมูล
บันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุม พร้อมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานให้คณะครู ผู ้ปกครอง          
คณะกรรมการฯ สมาคมฯของสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองได้รับทราบในทุกช่องทาง เพจเฟซบุ๊ก วารสาร จุลสาร 
ไลน์กลุ่มผู ้ปกครอง/เครือข่าย สู่สาธารณชนเพื่อให้ผู ้ปกครอง สังคมในชุมชนมั่นใจในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 จุดเน้น จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 
1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  
ทุกช้ันปี 

o ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
o พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 

2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 

 
4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน ของครูอย่างเป็นระบบ 

 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
 ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 ในการเขียน SAR ครั้งต่อไป ควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นการกำหนดเป้าหมายหรือจุดเน้น เพื่อให้ครูได้
นำไปวางแผน ระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่าครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกชั้น นำแผนไปปรับใชใ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ส่งเสริมให้ครูสอนออนไลน์โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีคุณภาพในช่วงการแพร่ระบาด COVID 19 โดยวางแผนโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอบรมครูสอนออนไลน์ หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล”และเชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสอนออนไลน์มาให้ความรู้ โดยใช้เวลา 3 วัน              
ในช่วงเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ดำเนินการอบรม ผู้บริหารนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ
สถานศึกษาประเมินผลครูทุกคน หากพบว่ายังผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100 ควรวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินการ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา กำหนดแนวทางการพัฒนาต่อโดยปรับวิธีการอบรมสื่อ ช่วงเวลา ความสนใจ 
แล้วให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้เรื่องการประชุม          
หรือการสอนทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) อาทิ การใช้แอพพลิเคชั่น ZOOM, GOOGLE MEET, 
MICROSOFT TEAM, FACEBOOK LIVE ฯลฯ ตลอดจนการดูแล Internet ให้มีความเสถียร และอุปกรณ์ให้พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอแพด อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนา     
ผ่านเกณฑ์ และสามารถนำการสอนออนไลน์ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียน            
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองในครั้งต่อไป สถานศึกษาควรเพิ่มข้อมูลในบทสรุปผู้บริหาร หลักฐาน
สนับสนุนผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเองให้ชัดเจนมากขึ้น และสรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา อาทิ อัตราครูต่อผู้เรียน อัตราผู้เรียนต่อ
ห้อง จำนวนครูครบชั้น ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริงในปี
การศึกษาที่ประเมิน เพื่อให้มีข้อมูลสำคัญเพียงพอในการทราบตามเป้าหมาย ความขาดแคลน ความต้องการ การ
วิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา ในการตัดสินใจกำหนดปรับวิสัยทัศน์ ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ ่งจะช่วยให้รายงานมีความชัดเจน ตรวจสอบง่าย และบรรลุตามเป้าหมายมากขึ้น 
นอกจากนี้ควรระบุค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการให้มีทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลท่ี
ชัดเจนขึ้น อีกทั้งควรเผยแพร่รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทั้งในรูปแบบออนไลน์ และเอกสาร รวมทั้งมีช่องทางให้
ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูล และหลักฐานอื่น ๆ ที่สถานศึกษาจัดทำได้ง่ายขึ้น เช่น การจัด ทำLINK หรือ QR CODE ท่ี
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสถานศึกษา เช่น โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่นำมาอ้างอิงในแต่ละมาตรฐาน เป็นต้น 
เหล่านี้ก็จะช่วยให้การเขียนรายงานประเมินตนเองง่าย ชัดเจน รวดเร็ว และได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ 



บทที่ 2 
สถานภาพของสถานศึกษา 

 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ได้ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากการระดมความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังนำผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาร่วมวิเคราะห์
และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2567) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต้องการจากโรงเรียน 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
โรงเรียน  ได้แก ่
 - ผู้บริหาร 
 - ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

1.  การจัดการศึกษาท่ีมีระบบ ถูกต้อง  
เท่ียงธรรม เป็นโรงเรียนคุณภาพ         
ในทุกด้าน 

2.  การสนับสนุนงบประมาณสำหรับ
จัดหาส่ืออุปกรณแ์ละเทคโนโลยี      
ในการจัดการเรียนการสอน และ     
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 

3.  การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อย่างเป็นระบบและชัดเจน 

4.  การส่งเสริมและสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูกับ 
บุคคลและหรือสถาบันภายนอก 

1.  มีผู้บริหารท่ีดี มีวิสัยทัศน์ การบริหาร
จัดการเป็นระบบ มีคุณภาพและ      
มีประสิทธิภาพ 

2.  การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

3.  การวางแผนงบประมาณและใช้จ่าย
อย่างเป็นระบบตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

4.  ครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ 
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ         
สู่ครูมืออาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 
อย่างมีคุณภาพ 

 

มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
ในการรับบริการ ได้แก่ 
 - นักเรียน 
 - ผู้ปกครอง 

1.  การบริหารจัดการท่ีเป็นระบบและ 
ทันสมัย สะดวกต่อการรับบริการหรือ
ติดต่อราชการต่าง ๆ  

2.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีดี มีความรู้ความสามารถ 

3.  นักเรียนศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ 

1.  นักเรียนสร้างช่ือเสียงท่ีดีต่อโรงเรียน 
2.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
3.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม            

เป็นพลโลกท่ีดี อยู่ในสังคมได้อย่าง     
มีความสุข  

4.  นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต้องการจากโรงเรียน 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
ในการรับบริการ ได้แก่ 
 - นักเรียน 
 - ผู้ปกครอง 

4.  นักเรียนมีความรู้และทักษะทางภาษา
มากกว่า 2 ภาษา 

5.  การส่งเสริมโครงการโอลิมปิก
วิชาการ (สอวน.) ทุกปีการศึกษา 

6.  นักเรียนได้รับความรู้ความสามารถ
ตามความถนัดและได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 

7.  การเปิดแผนการเรียนท่ีหลากหลาย       
ต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 

8.  นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเท่าทันใน
ศตวรรษท่ี 21 

 

5.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ
สร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 

6.  นักเรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้         
เชิงบวกและให้เกิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

7.  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล
นักเรียนให้ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
และทักษะท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต 
และการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงาน 
ในอนาคต 

8.  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและการบริหารจัดการ
โรงเรียนเพื่อให้สะท้อนกลับไปยัง
นักเรียนส่งผลต่อการจัดการเรียน        
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม
ได้แก ่
 - ชุมชน 
 - องค์กรปกครอง 
   ในท้องถิ่น 
 - สมศ. 
 - ส่ือมวลชน 

1.  โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพ
ภายนอก จาก สมศ.  

2.  โรงเรียนให้ความร่วมมือและให้บริการ
ชุมชน/ หน่วยงานต่าง ๆ ตามโอกาส 
ในด้านสถานท่ี บุคลากร ข้อมูล
ข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อให้
การดำเนินงานต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยดี  

1.  มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน 

2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกงาน         
ฝึกประสบการณ์/หารายได้ระหว่าง 
ภาคเรียน 

3.  การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาโรงเรียน 
พัฒนานักเรียน  

4.  การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียน 

5.  การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับโรงเรียน 
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 2.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
  1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.  โรงเรียนได้รับโอกาสในการสร้างเครือข่าย         

พัฒนาครูในด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2.  ผู้ปกครองมีความศรัทธาและเช่ือมั่นต่อโรงเรียน       

ในการส่งบุตรหลานเข้ามารับการศึกษา 
3.  ได้รับความร่วมมือในการทำข้อตกลง (MOU) และ

ได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก 

4.  ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ, การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของนักเรียน 

5.  มีภมูิปัญญาท้องถิ่น, แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และใกล้ศาสนสถาน ทำให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังการมีจิตสำนึก
จิตอาสาให้กับนักเรียน 

 

1.  โรงเรียนไม่มีการบริการรถโดยสารประจำทางให้กับ
นักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน 

2.  ร้อยละ 80 ของครอบครัวนักเรียนผู้ปกครองมี
สถานภาพการหย่าร้างสูง 

3.  การไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ร้านค้า
ผู้ประกอบการ บริเวณโดยรอบโรงเรียนในการ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนจึงส่งผลให้นักเรียนมีภาวะ
เส่ียงต่อการเข้าถึงสารเสพติดได้ง่ายข้ึน 

4.  ผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์ของครูและบุคลากรของโรงเรียน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 

 
  2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.  กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือด้านการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบออนไลน์ โดยสนับสนุนค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตรายเดือน 

 

1.  ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเครือข่ายจากองค์กร
ภายนอก 

2.  สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการไม่ครอบคลุม
พื้นท่ีบริเวณโรงเรียนเนื่องจากเป็นจุดอับสัญญาณ 

3.  ผู้ปกครองขาดทักษะท่ีจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี         
ท่ีทันสมัย 
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  3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.  การได้รับทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ 

2.  การได้รับการจัดสรรเวชภัณฑ์ต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก 

 

1.  ผู้ปกครองมีรายได้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์         
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

2.  นักเรียนท่ีมาจากครอบครัวที่ยากจน มีส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ท่ีจะสนับสนุนทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

  4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.  มีนโยบาย จุดเน้น แผนพัฒนาการศึกษาของ

หน่วยงานต้นสังกัดท่ีครอบคลุมชัดเจน 
2.  ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาจากนโยบายเรียนฟรี 

15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล 
3.  มีองค์กรกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
4.  มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          

ขั้นพื้นฐานให้มีความชัดเจนขึ้น 
 

1.  ความไม่ชัดเจนของนโยบายเร่งด่วนของการศึกษา 
ทำให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 

2.  การปรับเปล่ียนนโยบายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษาบ่อยครั้ง ทำให้การดำเนินงานไม่มีความ
ต่อเนื่อง ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 2.2.2 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
  1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.  มีการกำหนดนโยบายมาจากการมีส่วนรวมของ   

ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน 

1.  การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการน้อย 
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  2) ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Productivity) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาชาติ บริบทและตามความ
เหมาะสมต่อสถานศึกษาและผู้เรียน 

2.  ผู้สำเร็จการศึกษา มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
และประกอบอาชีพได้ 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 บางส่วน                 
ไม่สามารถรับวุฒิจบเนื่องจากการอนุมัติจบ
การศึกษาไม่ทันวันท่ี 31 มีนาคม  

  3) ด้านบุคลากร (Man) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร                 
มีสัมมาคารวะต่อครูอาวุโส และมีการให้เกียรติ
เพื่อนร่วมงาน 

2.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามวุฒิ
ทางการศึกษา 

3.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่าง
สม่ำเสมอ 

4.  บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัว             
ด้านการจัดการเรียนการสอนได้ทุกสถานการณ์ 

5.  บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามคำส่ังของ
ผู้บังคับบัญชาและจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
เคร่งครัด 

 

1.  ขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ เช่น การเจ้าหน้าท่ีงาน
โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าท่ีประจำห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีธุรการประสำนักงาน
ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าท่ีธุรการเงินกลุ่มบริหาร
งบประมาณ และเจ้าหน้าหน้าท่ีงานพยาบาล 

2.  บุคลากรมีประสบการณ์น้อยในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เนื่องจากส่วนใหญ่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทำให้ผลการ
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 

3.  อัตรากำลังไม่พอกับปริมาณการสอนของครูผู้สอน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

  4) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน        
แต่ละฝ่ายบริหารงานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.  กลุ่มบริหารงบประมาณมีการกำกับ ติดตาม
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายอย่าง
สม่ำเสมอ 

3.  กลุ่มบริหารงบประมาณปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ       
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
และมีความถูกต้อง 

1.  การได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน        
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ กิจกรรม ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  ระเบียบข้ันตอนการติดตามงบประมาณ รายได้
สถานศึกษา ของโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ        
(ขาดการส่ือสารและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง
ท่ีเป็นระบบและชัดเจน) 
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  5) ด้านวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากร (Materials) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  ครูผู้สอนใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ท่ีน่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีนักเรียนสามารถ
เข้าถึงด้วยตนเองได้ง่าย 

2.  โรงเรียนมีความพร้อมในด้านห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการด้าน
ดนตรี และห้องเรียนพิเศษ (GEP) 

3.  โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีเพียงพอต่อ 
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.  โรงเรียนมีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาววัง
ให้กับนักเรียนท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้ 

 

1.  อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตมีความเส่ือมสภาพ สัญญาณ   
ไม่ครอบคลุมและไม่เสถียรเนื่องจากมีจุดอับสัญญาณ
และมีผู้ให้บริการรายเดียว 

2.  โรงเรียนไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษา             
ห้องประติมากรรม และห้องปฏิบัติทางศิลปะ 

3.  โรงเรียนไม่มีห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

4.  อาคารสถานท่ีมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
เช่น จำนวนห้องเรียน หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
(โดม) สนามกีฬาในร่ม โรงฝึกงาน โรงอาหาร 
สถานท่ีจอดรถยนต์สำหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อ
ราชการ  

  6) ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  การบริหารจัดการภายในโรงเรียนยึดหลักการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

2.  ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการผลิตนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและเนน้คุณภาพผู้เรียน
ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)   

3.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้เรียนท่ี
หลายหลากตามถนัดและความต้องการของผู้เรียน 

4.  การพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและ       
ภูมิทัศน์ของในโรงเรียน อย่างต่อเนื่องและมีความ
เหมาะสม 

5.  การมอบหมายงานตรงตามความสามารถและ
ความถนัดของบุคลากรในโรงเรียน 

6.  มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ทำให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

1.  ขั้นตอนการประสานงานตามระเบียบราชการยังขาด
ความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบให้         
การดำเนินงานล่าช้า 

2.  การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ประมาณร้อยละ 10 
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2.3 สรุปการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา 
2.3.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สรุปในภาพรวมได้ว่า ปัจจัยท้ัง 4 ประเด็น เป็นปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สาเหตุหลัก เกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายนอกทุก
ประเด็น ถึงแม้ว ่าในอนาคตสถานการณ์จะดีขึ ้นแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื ้นฟูในทุก ๆ ด้าน จึงทำให้
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างชัดเจน  

2.3.2 สภาพแวดล้อมภายใน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สรุปในภาพรวมได้ว่า ปัจจัยทั้ง 6 ประเด็น เป็นปัจจัยที ่เป็น      

จุดแข็งของโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการให้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียน ถึงแม้จะมี
จุดอ่อนในแต่ละด้าน แต่ด้วยจุดแข็งท่ีมี ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก Weight 
Rating Value 

สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคม วัฒนธรรม (S) 0.3 4.6 4.8 1.38 1.44 -0.06 
ด้านเทคโนโลยี (T) 0.2 3 3.6 0.60 0.72 -0.12 
ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.2 3 3.6 0.60 0.72 -0.12 
ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.3 3.6 4.8 1.08 1.44 -0.36 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.66 4.32  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก -0.66  

ปัจจัยภายใน Weight 
Rating Value 

สรุป 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.15 4.6 4.2 0.69 0.63 +0.06 
ด้านผลผลิตและบริการ (S2) 0.2 4.4 3.6 0.88 0.72 +0.16 
ด้านบุคลากร (M1) 0.2 4.8 4.4 0.96 0.88 +0.08 
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 0.15 4.6 4.4 0.69 0.66 +0.03 
ด้านวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากร 
(M3) 

0.15 4.6 4.4 0.69 0.66 +0.03 

ด้านการบริหารจัดการ (M4) 0.15 4.8 3.6 0.72 0.54 +0.18 
สรุปปัจจัยภายใน 4.63 4.09  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +0.54  
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2.4 การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการวิเคราะห์และสรุปผลสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ของโรงเรียนหอวัง  
ปทุมธานี โดยมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง  ดังนั้น สถานภาพของ
โรงเรียนอยู่ในลักษณะ “วัวแม่ลูกอ่อน (Cash Cows)”  กล่าวคือ สถานภาพนี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา แต่ตัวสถานศึกษาเองมีข้อได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการซึ่งต้อง
รักษาความสามารถภายในนี้ไว้ มพีร้อมท่ีจะก้าวต่อไปเมื่อโอกาสมาถึง ดังนั้น แทนท่ีจะรอจนกระท่ังสภาพแวดล้อม
เปล่ียนแปลงไป ผู้บริหารสามารถนำจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้  
 
 
 

  โอกาส (O) 

    อุปสรรค (T) 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

3.66 

4.32 

4.63 

4.09 

0.66 

0.54 



 

บทท่ี 3   
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 3.1.1  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั ้งภายในประเทศ            
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง               
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช              
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที ่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์ จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปน็เครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู ่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้น ฟูฐาน
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ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

 3.1.2  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

 3.1.3  ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
- ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

- ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเตบิโตของประเทศ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
- ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
- ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
- ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  
- ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 3.2.1  หลักการสำคัญ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล 
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่
ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม          
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์  ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ทีเ่ป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ
ในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและ เป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยกำหนด
เป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดให้สูงขึ้น  

6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที ่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อน
จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง 
และได้กำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการ
กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติ 
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 3.2.2  เป้าหมาย 
  1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการ ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและ  
ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมี
ความเป็นไทย 
  2) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน  
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพ 
  4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
  5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและ         
มีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

 3.2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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3.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 3.3.1  วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 

 3.3.2  เป้าหมาย 
  1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
  - 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
  - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและ
การรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
  2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 
  2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
  2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
๑๕ ปี เป็นต้น 
  2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)          
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรยีน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น 
เป็นต้น 
  2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 
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  2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา       
ดีขึน้ สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา เป็นต้น 
 

 3.3.3  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

3.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 3.4.1  วิสัยทัศน์ 
  “กระทรวงศึกษาธิการ วางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้-ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 

- วางระบบ หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่บูรณาการ
การทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษา
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

- ผู้เรียน หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

- มีความรู้ – ทักษะ หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  

- มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง หมายถึง 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 2) ยึดมั่นในศาสนา 
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

- มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม หมายถึง 1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี 2) ปฏิบัติแต่สิ่ง
ที่ถูกต้องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง 

-  มีงานทำ มีอาชีพ หมายถึง 1) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก เยาวชนรักการทำงาน  
สู้งาน อดทนทำงานจนสำเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ทำงานเปน็ 3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานทำ 

- เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยู่ร่วมกันและ
ยอมรับความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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 3.4.2  เป้าหมายหลัก 
  1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  2) ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  3) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  4) ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5) ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
  6) ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับสภาพ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 
  7) กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  8) ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  9) มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาค 
  10) ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 
 

 3.4.3  พันธกิจ 
  1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  4) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 

 3.4.4 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3.5 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3.5.1 นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1) ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 
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  2) ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3) ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลัง
สอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้
ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และ
วิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 
 

 3.5.2 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  - ICT (Information and Communication Technologies)  
  - การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น  
  - การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ  
  - การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษา 
  - กฎหมายและระเบียบ โดยเน้นเรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ
ประเทศ และเรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา  
  - ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และ ใช้ประโยชน์
จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว 
  - การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม
และการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 
  - การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  - การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
  - การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
  - การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
  - การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
  - การศึกษายกกำลังสอง โดย - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากร
มืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th เพื่อให้
ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการ
ศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development 
Plan : EIDP) – จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 
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  2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
  - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  
  - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  
  - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การดำรงชีว ิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set)  
  - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
  3) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  - ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. 2562 
  - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
  4) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้ 
  5) การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและสถานศึกษา 
  6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
  - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

3.6 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
 3.6.1 วิสัยทัศน์ 
  “องค์กรคุณธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

 3.6.2 ยุทธศาสตร์ 
1) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
2) จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
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3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) สร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
5) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 3.6.3 กลยุทธ์ 
1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติ 
4) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
5) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
6) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
7) ยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักการประกันคุณภาพภายใน 
8) เสริมสร้าง พัฒนา ปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
9) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
10) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

3.7  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6.  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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2.4  พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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แผนผังความเชื่อมโยงนโยบายการจัดการศึกษา 
 

แผนพัฒนาฯ/
นโยบาย/จุดเน้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

1. ด้านความมั่นคง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1.3  
การรักษาความมั่นคง
ภายใน และความสงบ
เรียบร้อยภายใน
ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่ง
ทะเล 

2. ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.5  
การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  
ในด้านการขนส่ง  
ด้านพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและ
การวิจัยและพัฒนา 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1  
การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิตให้
สนับสนุนการเจริญ 
เตบิโตของประเทศ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.2  
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและท่ัวถึง  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3  
การปลูกฝังระเบียบ
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 
การสร้างความมั่นคง
และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 
การจัดระบบอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและป้องกันการ
ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 
การปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤตมิชอบ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 
การปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ 
ให้ทันสมัย เป็นธรรม
และเป็นสากล 
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แผนพัฒนาฯ/
นโยบาย/จุดเน้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
7. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 
8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 

1. การเสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความ 
เป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน้า 40 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560 - 2579) 

1. การจัดการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนา
กำลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

4. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

5. การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 

 

แผนพัฒนาฯ/
นโยบาย/จุดเน้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

1. พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

5. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

2. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนา
กำลังคน รวมทั้งงาน 
วิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศ 

4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุก
ช่วงวัยเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 6. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

นโยบายและจุดเน้น  
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2565 

การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

แผนพัฒนาการศึกษา  
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -
2565) ของ สำนักงาน

การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างความม่ันคงของ
มนุษย์และของชาติ 

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความในการแข่งขัน 

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

จัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
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เขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี 

- กลยุทธ์ 1 พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมือง
ดีของชาติและเป็น 
พลโลกที่ดี 
- กลยุทธ์ 2 พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความพร้อม 
สามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 

- กลยุทธ์ 3 พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ  
มีความสามารถเข้าสู่
เวทีระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

- กลยุทธ์ 4 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุก
ระดับทุกประเภท 
- กลยุทธ์ 5 พัฒนา
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

- กลยุทธ์ 6 สร้าง
โอกาสการเข้าถึงทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
- กลยุทธ์ 7 ยกระดับ
สถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพและ 
มีมาตรฐานตาม 
หลักการประกัน 
คุณภาพภายใน 

ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- กลยุทธ์ 8 เสริมสร้าง
พัฒนา ปลูกฝังค่านิยม 
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

- กลยุทธ์ 9 พัฒนา
ระบบการบริหารจัด 
การให้มปีระสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นไปตาม 
ธรรมาภิบาล 
- กลยุทธ์ 10 พัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 
ศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรม 
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3.8  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์และกลยุทธ์ โรงเรยีนหอวัง ปทมุธาน ี
 3.8.1 วิสัยทัศน์ 
  “โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บริหารจัดการโดยเทคโนโลยีดิจิทัล มีครูมือ
อาชีพ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ผู้เรียนเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21” 
 

 3.8.2 พันธกิจ 
 1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ HWP SMART MODEL อย่างเป็นระบบ 
 2. พัฒนาโครงสร้างสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 4. ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่ดี มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
 6. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 7. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน        
เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
 

 3.8.3 เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างสถานศึกษา โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และ

กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้ HWP SMART MODEL อย่างเป็นระบบ 
2. ครูมีสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
3. ครูมีคุณภาพด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ผู้เรียนเป็นพลโลกที่ดี มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการ

แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันระดับอุดมศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และ

หน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
 

 3.8.4 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ HWP SMART MODEL ครบทุกขั้นตอนการ

ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้

การบริหารจัดการสถานศึกษามีความคล่องตัว ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ด้วยวิธีที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ

มาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
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5. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และเป็นพลโลกที่ด ี

6. จัดการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

7. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

3.9  รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี
 

 
 
 HWP SMART MODEL หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่มุ่งเน้น
ให้สถานศึกษา เป็นองค์กรที่มี (H) การประสานงานแบบองค์รวมและการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งจากบุคคลและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นองค์กรที่มี (W) ผู้เรียนรู้อย่างชาญฉลาด (ผู้เรียนรู้ หมายถึง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง) เป็นองค์กรที่มี (P) การบริหารจัดการเชิงรุกและครูมืออาชีพ โดยการดำเนินงานแบบ 
SMART กล่าวคือ (S) การกำหนดกลยุทธ์ (M) วิธีการและลงมือปฏิบัติ (A) การประเมินผลการดำเนินงาน (R) การ
ปรับปรุงแก้ไข และ (T) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4   
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 
 กลยุทธ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกอบด้วย 7 ข้อ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ HWP SMART MODEL ครบทุก
ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
ให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีความคล่องตัว ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ด้วยวิธีที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ความเป็น
เลิศทางวิชาการ และเป็นพลโลกที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 6 : จัดการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในเวทีกา ร
แข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 7 : สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
 
 จากกลยุทธ์ของสถานศึกษาข้างต้น ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
ศึกษาธิการ จุดเน้นและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงนำมาวางแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษา ผ่านโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน้า 44 
 

กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
ปีการศึกษา 2565 – 2567 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้ HWP SMART MODEL ครบทุกข้ันตอนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปริมาณ/คุณภาพ โครงการ/กิจกรรม 

2565 2566 2567 
  1. โรงเรียนมีโครงสร้าง
สถานศึกษา โครงสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และ
กระบวนการบริหารจัดการ
โดยใช้ HWP SMART 
MODEL อย่างเป็นระบบ 
 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

1. โครงการบริหารจัดการงานงบประมาณ พัสดุ และ
สำนักงาน  
1.1 งานแผนงานโรงเรียน 

2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสู่มาตรฐานสากล 
2.2 การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
3.1 การเสริมสร้างความเข้าใจและขวัญกำลังใจ 
3.2 การอบรมสัมมาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
3.3 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.4 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ วิทยฐานะและการ

เตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 
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กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีความคล่องตัว 
ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปริมาณ/คุณภาพ โครงการ/กิจกรรม 

2565 2566 2567 
  1. โรงเรียนมโีครงสร้าง
สถานศึกษา โครงสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และ
กระบวนการบริหารจัดการ
โดยใช้ HWP SMART 
MODEL อย่างเป็นระบบ 
 

1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
3. ระดับคุณภาพของผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
4. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการ 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีมาก 
 

มาก 
 
 
 

 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีมาก 
 

มาก 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ดีมาก 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ดีมาก 
 

มากที่สุด 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
1.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 
1.2 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 
1.3 พัฒนาห้องศูนย์เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และแหล่ง
เรียนรู้ในห้องเรียน 
1.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)  
1.5 พัฒนาห้องเรียนสังคมศึกษา 
1.6 พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.7 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตร 
1.8 ผลิตและจำหน่ายข้าวไรเบอร์รี่ 
1.9 พัฒนาห้องเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) 
1.10 พัฒนาปรับปรุงห้องให้คำปรึกษา 
1.11 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
1.12 พัฒนาศูนย์หุ่นยนต์ 
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1.13 พัฒนาห้องสมุด 
2. โครงการ GEP Excellence Student 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน GEP และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
3.1 การพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
3.2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสู่มาตรฐานสากล 
3.3 การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.4 การพัฒนาสำนักงานวิชาการ 
3.5  พัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ชาววัง” 

4. โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค  
4.1 ระบบสาธารณูปโภค 
4.2 งานยานพาหนะ 

5. โครงการบริหารจัดการงานงบประมาณ พัสดุและ
สำนักงาน  
5.1 งานการเงินและบัญชี 
5.2 งานพัสดุ 
5.3 งานแผนงานโรงเรียน 
5.4 การพัฒนาสำนักงาน 

6. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป  
6.1 งานประชาสัมพันธ์ 
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6.2 งานธุรการและบริการสำนักงาน 
6.3 งานธนาคารโรงเรียน 
6.4 งานพัฒนาโรงอาหาร 

7. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
7.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
7.2 งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
7.3 งานพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 
7.4 งานอุปกรณ์ทำความสะอาด 
7.5 งานรักษาความปลอดภัย 
6.6 งานพยาบาล สุขอนามัย ตรวจสุขภาพ และ
ประกันอุบัติเหตุ 

8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพงาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
8.1 การพัฒนางานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
8.2 งานซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน 

9. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9.1 โฮมรูมนักเรียน 
9.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9.3 ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา          

MOE safety center 
9.4 Big cleaning day 
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กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ด้วยวิธีที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปริมาณ/คุณภาพ โครงการ/กิจกรรม 

2565 2566 2567 
2. ครูมีสื่อและนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1.1 การผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
1.2 Classroom Action Research Award 
1.3 พัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ชาววัง” 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
2.1 สร้างเสริมสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.2 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.3 สื่อสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
2.4 พัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 

ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวิทิต และทัศนศิลป์ 
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ทักษะ

ปฏิบัติงานช่าง, งานคหกรรม 
2.7 E-Library 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน้า 49 
 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  

3.1 การอบรมสัมมาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3.2 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปริมาณ/คุณภาพ โครงการ/กิจกรรม 

2565 2566 2567 
3. ครูมีคุณภาพด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
3. ครูตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
4. ครแูลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่มาตรฐาน 

สากล 
1.2 การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3 Classroom Action Research Award 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  

2.1 การเสริมสร้างความเข้าใจและขวัญกำลังใจ 
2.2 การอบรมสัมมาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
2.3 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
6. ร้อยละของจำนวนข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเอง  
7. ร้อยละของจำนวนข้าราชการ 
ครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ได้รับ
วิทยฐานะสูงขึ้น  
 

ยอดเยี่ยม 
 

90 
 
 

100 

ยอดเยี่ยม 
 

90 
 
 

100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

90 
 
 

100 

ยอดเยี่ยม 
 

90 
 
 

100 

2.4 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ วิทยฐานะและการ
เตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นพลโลกที่ดี 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปริมาณ/คุณภาพ โครงการ/กิจกรรม 

2565 2566 2567 
4. ผู้เรียนเป็นพลโลกที่ดี        
มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามมาตรฐาน 
สากล มีศักยภาพในการ
แข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถใน     
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิด คำนวณ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ไขปัญหา 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
1.1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ กิจกรรมวันสุนทรภู่, วันภาษาไทย
แห่งชาติ, อ่านคล่องเขียนคล่อง, เปิดโลกการเรียนรู้กับครู
ภาษาไทย 

1.2 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ MATH Day, การใช้โปรแกรม 
GSP, การเตรียมความพร้อมและการแข่งขันอัจฉริยภาพ
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3.ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด  
8. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ  
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
9. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย  
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
11. ร้อยละของจำนวนรางวัล
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ระดับ
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน เขตพ้ืนที่

 
ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

70 
 
 

 
ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

70 
 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

75 
 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

80 
 

ทางคณิตศาสตร์, คิดเลขเร็ว, ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์,  
การแข่งขันถอดรหัสคณิตศาสตร์  

1.3 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดแ้ก่ สัปดาห์
วิทยาศาสตร์, ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้, พัฒนาการเรียนรู้ 
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.4 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดแ้ก่              
วันสำคัญ (สถาบันพระมหากษัตริย์), วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา, History Day, ทัศนศึกษาแหล่ง
ประวัติศาสตร์, โรงเรียนวิถีพุทธ, ธรรมศึกษา  

1.5 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไดแ้ก่ การแข่งขันกีฬา
ภายนอก, การแข่งขันกีฬาภายใน  

1.6 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ไดแ้ก ่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวิทิต ทัศนศิลป์,  
ถนนสู่ดวงดาว (Road to the stars) 

1.7 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ ไดแ้ก ่ค่ายวิชาการบูรณาการการ
งานอาชีพ, ตลาดนัดสินค้านักเรียน 
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การศึกษา กลุ่มจังหวัด (เกณฑ์
ระดับเหรียญทอง/ ชนะเลิศ/รอง
ชนะเลิศอันดับ 1, 2)   
  

1.8 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ International Day, 
JEC in School, JEC magazine, JEC news, Tanabata 
Matsuri, I wanna be….. , Christmas Day  

1.9 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน งานแนะแนว
การศึกษาสู่อนาคต ไดแ้ก ่นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC  
(Youth Counselor), เพ่ิมทักษะชีวิตกับนักจิตวิทยา, 
Guidance comp, TCAS School Tour, เปิดบ้าน
ทางการศึกษาอาชีพ ม.3 และ ม.6, คนเก่งหอวัง ม.1-ม.5, 
แนะแนวสัญจร, TOP 10 DEK M.6  

1.10 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ศูนย์เทโนโลยี
ดิจิทัล ได้แก่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (สาระเทคโนโลยี), 
สานสายใยวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และโครงงาน
คอมพิวเตอร์สู่โลกกว้าง 

1.11 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน งานห้องสมุดมี
ชีวิต ไดแ้ก่ ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน, สัปดาห์ห้องสมุด, 
ค่ายรักการอ่าน, E-Library, เมนูเด็ด รักการอ่าน, หรรษา
สารานุกรมไทย, ยืมมากลุ้นมาก, มาอ่านหนังสือพิมพ์และ
หนังสือเล่มโปรดกันเถอะ  
   1.12 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
เจตคติและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน ได้แก่ 
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         - ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  
         - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
         - กิจกรรมรักษาดินแดน 
    1.13 กิจกรรมชุมนุม ต๊าช (Tash Exhibition) 
2. โครงการ GEP Excellence Student 
   2.1 สานสายใยพ่ีน้องห้อง GEP 
   2.2 เรียนให้ลึกเรียนให้ซึ้ง 
   2.3 Go to Uni 
   2.4 Wrap Up 
   2.5 เวทีแข่งขันนักเรียน GEP สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
   2.6 ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน GEP 
   2.7 เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ GEP 
   2.8 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน GEP 
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

3.1 การแข่งขันทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
3.2 พิชิตโอลิมปิกวิชาการ 
3.3 ตะลุยทดสอบระดับชาติ 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   4.1 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
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   4.2 การจัดศูนย์ประนอมรุ่นเยาว์ 
   4.3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระ 
   4.4 พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
   4.5 ของหายได้คืน 
   4.6 ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม (สำนึกรักความเป็น
ไทย,ต้านภัยยาเสพติด,การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร)  
   4.9 ค่ายพุทธบุตร, ค่ายทักษะชีวิต, ปัจฉิมนิเทศ  
   4.10 ออกตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   4.11 พิธีประดับเข็มบัวพระเกี้ยว 
   4.12 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (วันเด็กแห่งชาติ) 
5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   5.1 เยี่ยมบ้านนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
   5.2 โฮมรูมนักเรียน 
   5.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   5.4 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
   5.5 วันงดสูบบุหรี่โลก 
   5.6 อบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด 
   5.7 โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   5.8 ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
   5.9 ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา  
   5.10 To be number one 
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   5.11 Big cleaning day 
กลยุทธ์ที่ 6 จัดการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปริมาณ/คุณภาพ โครงการ/กิจกรรม 

2565 2566 2567 
4. ผู้เรียนเป็นพลโลกที่ดี        
มีสมรรถนะ ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามมาตรฐาน 
สากล มีศักยภาพในการ
แข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. จำนวนรายวิชาที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ม. 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
2. จำนวนรายวิชาที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ม. 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่
ผ่านค่าย 2 สอวน. 
4. ร้อยละของจำนวนรางวัล
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ระดับชาติ
และนานาชาติ (เกณฑ์ระดับ
เหรียญทอง/ ชนะเลิศ/รอง
ชนะเลิศอันดับ 1, 2)   
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1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
1.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
1.2 การแข่งขันกีฬาภายใน  
1.3 การแข่งขันกีฬาภายนอก 
1.4 โครงงานคอมพิวเตอร์สู่โลกกว้าง 
1.5 พัฒนาศูนย์หุ่นยนต์  
1.6 ถนนสู่ดวงดาว (Road to the stars) 
1.7 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวงดนตรีสากล 
1.8 กิจกรรมชุมนุม ต๊าช (Tash Exhibition) 

2. โครงการ GEP Excellence Student 
   2.1 เรียนให้ลึกเรียนให้ซึ้ง 
   2.2 เวทีแข่งขันนักเรียน GEP สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
   2.3 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน GEP 
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

3.4 การแข่งขันทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
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3.5 พิชิตโอลิมปิกวิชาการ 
3.6 ตะลุยทดสอบระดับชาติ 
3.7 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่มาตรฐานสากล 
3.8 เตรียมความพร้อมรับนักเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 
2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปริมาณ/คุณภาพ โครงการ/กิจกรรม 

2565 2566 2567 
5. โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือทางวิชาการจาก
สถาบันระดับอุดมศึกษา 
หน่วยงานทางการศึกษา 
และหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้าง
โอกาสทางการศึกษาที่ได้
มาตรฐาน 

1. ร้อยละของจำนวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ด้
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดย
ได้รับโควตา จากความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) เพ่ิมมากขึ้น 
2. ร้อยละของจำนวนนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. ร้อยละของจำนวนหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการจัด
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1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
1.1 TCAS School Tour 
1.2 เปิดบ้านทางการศึกษา อาชีพ ม.3 และ ม.6 
1.3 เพ่ิมทักษะชีวิต กับนักจิตวิทยา 
1.4 โรงเรียนวิถีพุทธ 
1.5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก (สถาบัน MOU) 

2. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 
   2.1 งานพยาบาล สุขอนามัยและประกันอุบัติเหตุ 
   2.2 งานธนาคารโรงเรียน 
   2.3 งานสัมพันธ์ชุมชน  
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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การศึกษาและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักเรียน  

   3.1 การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
   3.2 การจัดตั้งศูนย์ประนอมรุ่นเยาว์ 
   3.3 ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม (สำนึกรักความเป็น
ไทย,ต้านภัยยาเสพติด,การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร)  
   3.4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 4.1 ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 4.2 อบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด 



 

บทท่ี 5   
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

5.1 บทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 5.1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร ในสถานศึกษา และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการและความเป็น
ผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม บริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.1.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร ในสถานศึกษารองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา และช่วยปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม บริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 5.1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา 
  การปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นการช่วยปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา         
ซึ่งต้องมีการบูรณาการงานทั้ง 5 ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 
1.1) พัฒนามาตรฐานการเร ียนรู ้ วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน จัดทำและพัฒนาหลักส ูตร

ประสานงาน วิชาการ และนำหลักสูตรไปใช้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
1.2) ปฏิบัติการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและ
อนาคต 

1.3) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือ การนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ .ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ 

1.4) นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่ งเสริมกระบวนการและ
เปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

1.5) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.6) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2.1) บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ในสถานศึกษา และบริหาร

จัดกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
 2.2) บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี 
 2.3) ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะเต็ม

ศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน และทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 2.4) บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 2.5) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ 

 2.6) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
(เฉพาะตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) 

3) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  
 3.1) กำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน เพ่ือเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษา 
และคุณภาพผู้เรียน 

 3.2) นำนโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและ
ติดตาม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด 

 3.3) สร้างหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมรคุณภาพในอนาคต 

 3.4) สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ในการบริหารการเปลี ่ยนแปลงและนวัตกรรมใน
สถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

4) ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
 4.1) สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู ้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 4.2) จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชม และงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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5) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 5.1) พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทาง
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น 

 5.2) มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษา 

 5.3) นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน 

 5.4) สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชำ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
จิตสำนึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

5.2 บทบาทหน้าที่ของคร ู
5.2.1  บทบาทของครูผู้สอน  
 1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทาย

ความสามารถของผู้เรียน 
 2) กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็นความคิด

รวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3) ออกแบบการเรียนรู ้และจัดการเรียนรู้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ               

ทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
 4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ

พัฒนาการของผู้เรียน  
 7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียน  

การสอนของตนเอง 
 
5.2.2  หน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ครูผู้ช่วย ครู 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พัฒนา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ต้องมีการบูรณาการงาน 
ทั้ง 3 ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนรู ้

1.1 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทำรายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรให้
ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 

1.2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียน ได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน 

1.4 เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะ        
การคิด 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน          
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.6 จดับรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้
เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี 

1.7 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทย        
ที่ดีงาม 

การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ต้องมีการบูรณาการงานทั้ง 
3 ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1.1 สร้างและพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทำรายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรให้
ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 

1.2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียน ได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน 

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้
เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี 

1.8 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทย 
ที่ดีงาม 
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2.  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 

เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดย

ใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนรายบุคคล และ

ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา

และแก้ปัญหาผู้เรียน 

2.3 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอ่ืน ๆ ของ

สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 

เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดย

ใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนรายบุคคล และ

ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา

และแก้ปัญหาผู้เรียน 

2.3 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอ่ืน ๆ ของ

สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

เพ่ือให้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

เพ่ือให้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความ
รับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความ
รับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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5.2.3  คุณภาพการปฏิบัติงานตามาตรฐานวิทยฐานะ 
 1) ครูชำนาญการ  
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน          
การจัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างแรง
บันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 2) ครูชำนาญการพิเศษ  
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน          
การจัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างแรง
บันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อแก้ไขปัญหา ริเริ ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมให้
คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 3) ครูเชี่ยวชาญ  
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน         
การจัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างแรง
บันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อแก้ไขปัญหา ริเริ ่ม คิดค้น พัฒนาและปรับเปลี่ยน
นวัตกรรมให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี และให้คำปรึกษากับผู้อ่ืน 
 4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริ มและสนับสนุน        
การจัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างแรง
บันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อแก้ไขปัญหา ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน เผยแพร่
และขยายผลนวัตกรรมและงานวิจัยจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี  ให้คำปรึกษากับผู้อื่นและเป็น
ผู้นำ 
 

5.3  บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 
5.3.1 กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
5.3.2 เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้  
5.3.3 ตั้งคำถาม คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ  
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5.3.4 ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  
5.3.5 มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
5.3.6 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.3.7 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา 
5.3.8 ประพฤติตนเป็นคนลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

 

5.4 บทบาทหน้าที่ของผูป้กครองนักเรียน 
5.4.1 ศึกษาทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 
5.4.2 ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเก่ียวกับการเรียนการสอน 
5.4.3 อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม

ของชาติ 
5.4.4 เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียนทุกครั้งที่มีหนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง 
5.4.5 ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแก่ทางโรงเรียน แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ยุติธรรม ดูแลสอดส่อง 

และรายงานให้ทางโรงเรียนทราบเมื่อพบเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
5.4.6 แสดงความรับผิดชอบต่อผลของพฤติกรรมนักเรียนตามกฎหมาย 
 

5.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 กำหนดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.5.1 กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

5.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
5.5.3 มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 
5.5.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่ตามภาระงาน 4 ด้าน ทีก่ำหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน             
เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
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 ด้านวิชาการ 

1. ให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการรับประเมิน
จากภายนอก 

2. ให้ความเห็นชอบเรื่องการวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

3. ให้ความเห็นชอบกรณีที่สถานศึกษานำเอารายวิชาพิเศษมาเพิ่มหรือปรับใช้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ด้านงบประมาณ 

1. ให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั ้งงบประมาณเพื ่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 

3. ให้ความเห็นชอบการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
4. ให้ความเห็นชอบการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
5. ให้ความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

 ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด 
2. เสนอความต้องการและให้ความเห็นชอบการวางแผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
3. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 กฎหมายอื่นหรือตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 
 ด้านการบริหารทั่วไป 

1. ให้ความเห็นชอบการวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
2. ให้ความเห็นชอบการรับนักเรียน 
3. ให้ความเห็นชอบเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
4. ให้ความเห็นชอบการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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5.6 การนำแผนสู่การปฏิบัติ  
 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไว้มาจัดให้อยู่ในรูปแบบของแผนงาน โครงการ และ
แผนปฏิบัติการ หากนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมก็จะบรรลุผลตามที่ตั ้งไว้ ซึ ่งขึ ้นอยู ่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
ศักยภาพบุคลากรและผู้บริหาร วัฒนธรรม การสื่อสาร เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารจึงควรโน้มน้าวให้บุคลากรยอมรับและ
พร้อมใจกันที่จะร่วมดำเนินงาน 
 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ หากพบปัญหาหรืออุปสรรคจะต้องแก้ไขให้ทันท่วงที การ
กำกับติดตามกลยุทธ์ที่ดีควรมีความยืดหยุ่น ข้อมูลที่ได้ต้องถูกต้องและทันเวลา โดยกระบวนการกำกับติดตาม        
กลยุทธ์แบ่งออกได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1) กำหนดสิ่งที่จะวัดให้ชัดเจน ว่าการปฏิบัติและดำเนินการมีอะไรบ้าง  
 2) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 3) วัดการปฏิบัติงานจริง จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการวัดที่แน่นอน เช่น ทุกไตรมาสหรือประจำปี  
 4) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้  
 5) ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง หรืออาจจะต้องกำหนดกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้เหมาะสมหรือให้ดียิ่งขึ้น 
 การประเมินกลยุทธ์ คือ ขั้นตอนตรวจสอบผลของการดำเนินงานตามกลยุทธ์ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่            
ซึ่งจะต้องมีเครื่องมือการวัดผลที่เชื ่อถือได้ คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแต่ละกลยุทธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ นอกจากนี้การประเมินผลยังเป็นการ
ป้อนข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือนำไปสู่ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ครั้งต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ที่กำหนด โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กำหนดแนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และสม่ำเสมอ 
 2. มีการเผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ        
มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้การนำแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามแนวทาง/มาตรการรวมถึงแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่มุ่งการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ งาน 
โดยการพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จ ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมินและแนวทางในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน้า 65 
 

 การติดตาม วัดและประเมินผล 
 การติดตาม วัดและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565 - 
2567) เพื่อหาข้อสรุปผลการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
อย่างไร การประเมินขั้นตอนนี้เพื่อทราบข้อมูลความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจสำหรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต่อไป แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล มีดังนี ้
 1. สร้างระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3 ระยะเวลา ได้แก่ 
 - ระยะก่อนการดำเนินงานหรือก่อนเริ่มโครงการ/กิจกรรม เป็นการประเมินบริบท สภาวะก่อนการ
ดำเนินการ 
 - ระยะระหว่างดำเนินการ เป็นการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าในระยะที่กำลังดำเนินงานเพ่ือ
ศึกษาว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในการดำเนินงาน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มี ผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน 
 - ระยะการประเมินผลหลังการดำเนินงาน เป็นการประเมินผลภายหลังจากสิ้นสุดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสรุปว่ามีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจน ผลกระทบทั้งบวกและลบ 
 2. ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ 
เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด อันจะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมาย
และกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 3. การวัดและประเมินผลแต่ละปีการศึกษา กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2565 ทำการทบทวนผลความ 
ก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายหรือเพื่อการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2566 
 4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปี 
 5. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 2567 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 3 ปี
การศึกษาและเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2568 - 2570 
 6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการประเมินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและกลุ่ม 
เป้าหมายผู้รับบริการของสถานศึกษา/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
ที่      /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 
          

ด้วยโรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี  จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
- ๒๕๖๗  เพื่อให้คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษา  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

จึงอาศัยอำนาจตามความมาตร ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตร ๒๗ แห่งพระราชการบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 
๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ในวันที่  
๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
     ๑.๑  นายสมศักดิ์  สุมน  ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นางสาววราภรณ์  มอญภาษา รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารบุคคล     กรรมการ 
     ๑.๓  นายธีรศักดิ์  บัวสาย  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน กรรมการ 
     ๑.๔  นายภาสกร  ภาคอัต  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    กรรมการ 
     ๑.๕  นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑.  อำนวยการ  กำกับ  ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลความเรียบร้อยและประสานงาน
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  คณะกรรมการประสานงาน 
     ๒.๑  นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ      ประธานกรรมการ 
    ๒.๒  นางสาวประอร  จิตนอก  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     กรรมการ 
     ๒.๓  นางสาวนภัสววรรณ  หาญเกียรติกล้า  หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      กรรมการ 
      และหัวหน้ากลุ่มสาระเรียนคณติศาสตร์ 
     ๒.๔  นางสาววชิราพร  เทพประกรรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล      กรรมการ 
 

/๒.๕  นายวชัรากรณ์ 



     ๒.๕  นายวชัรากรณ์  วัชรสทิธิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป      กรรมการ 
     ๒.๖  นางสาวสุวรรณา  เพ็งเที่ยง  หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน     กรรมการ 
     ๒.๗  นางสาวโสรญา  ยกเลก็  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ     กรรมการ 
     ๒.๘  นายศราวธุ  รัตนะ   หัวหน้างานแผนงานโรงเรยีน     กรรมการ 
     ๒.๙  นายกิตติพงษ์  พิมพ์เถื่อน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     กรรมการ 
     ๒.๑๐  นายพิฆเณศ  ขวกเขยีว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และ    กรรมการ 
     และเทคโนโลย ี
     ๒.๑๑  นางสาวสุรีรัตน ์ สรวิรรณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    กรรมการ 
     ๒.๑๒  นางสาวแพรว  อนุรกัษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
     ๒.๑๓  นายศุภกฤต  จันทรย์วง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ 
     ๒.๑๔  นายสันติชัย  เทศวัตร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ 
     ๒.๑๕  นางสาวสุดารัตน ์ เจริญยิ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ    กรรมการ 
     ๒.๑๖  นายรณกฤต  แสนพรม  หัวหน้างานคอมพิวเตอร์      กรรมการ 
     ๒.๑๗  นางสริภัทร  วันเอียด  หัวหน้างานแนะแนว      กรรมการ 
     ๒.๑๘  นางสาวภัทร์สิน ี การะเกตุ หัวหน้างานห้องสมุด      กรรมการ 
     ๒.๑๙  นายเรืองสุวรรณ  เชีย่วสกุลรัตน ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ 
     ๒.๒๐  นางสาวกมลลักษณ์  สุวรรณวงศ์ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ      กรรมการ 
     ๒.๒๑  นายสาธิต  ขาวรุ่งเรอืง  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     กรรมการ 
     ๒.๒๒  นายธนกร  อุไรรัตน์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒     กรรมการ 
     ๒.๒๓  นายวิษณุ สุพันธ ์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     กรรมการ 
     ๒.๒๔  นายธวชัชัย  แสงท้วม  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔     กรรมการ 
     ๒.๒๕  นางสาวโศจิรัตน์  ทองสุข  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕     กรรมการ 
     ๒.๒๖  นายนกพร  ภูทรัพยท์วีสุข  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖     กรรมการ 
     ๒.๒๗  นายชูศักดิ์  กุยสา  พนักงานขับรถ       กรรมการ 
     ๒.๒๘  นางสาวกมลชนก  ขะมาตย์ แผนงานโรงเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  จัดเตรียม ข้อมูล  วางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
 ๒.  ประสานงานกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั้น 
 ๓.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  (SWOT)  การศึกษาของสภาพของหน่วยงานในการจัดการศึกษา
ในการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา 
 ๔.  ประสานงานประเมินผลและสรุปผลการดำเนนิงาน รายงานผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 

 

/๓.  คณะกรรมการ 



๓.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
     ๓.๑  นายศราวุธ  รัตนะ  หัวหน้างานแผนงานโรงเรยีน    ประธานกรรมการ 
     ๓.๒  นางสาวกมลชนก  ขะมาตย์  แผนงานโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – 
๒๕๖๗ 

 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี ่ยวข้อง  ร่องรอยการ
ดำเนินการ  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อ
ทางราชการและโรงเรียนต่อไป 

 
สั่ง   ณ   วันที่   ๗   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

          (นายสมศักดิ์  สุมน) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 


