


ก 
 

 
สัตยาบนั  (Agreement) 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 – 2562 ได้จัดท าข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานการจัดการและการบริหารงบประมาณของโรงเรียนตามโครงการให้สอดคล้อง
กับแนวทางพัฒนางานของส านักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
โรงเรียนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ร่วมกับพิจารณากลยุทธ์ในการพัฒนาของ
ส านักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วน ามาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับแผนงานและระดับโครงการตามล าดับ ให้สอดคล้องและเหมาะสม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามนโยบายการศึกษาชาติ 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการก ากับนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีโดยจัดท าข้ึนจากการร่วมคิด  ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และให้สัตยาบันร่วมกันว่าจะให้ความร่วมมือร่วมใจร่วมแรง เสียสละ
ก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังสติปัญญา และก าลังทรัพย์  สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนงานโครงการที่วางไว้และเห็นชอบให้โรงเรียนใช้แผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
 

 จึงลงนามเพื่อเป็นสัตยาบันร่วมกันไว้  ณ  ที่นี้ 
 
 

(ลงนาม)          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            (นายชาญณรงค์  ค าธัญ) 
 
    (ลงนาม)          เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           (นายนิพนธ์   แสงเนตร) 
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 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น
เครื่องมือในการก ากับนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ที่ให้ความร่วมมือ
ด าเนินการท าให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 
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สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
 

ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ตั้ง  335 หมู่ 1 ต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่งจังหวัดล าพูน
สังกัดสพม. 35 โทร 0-5398-0510  โทรสาร 0-5398-0510-103  e-mail  tkb_ac@hotmail.com 
website http://www.tkb.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เนื้อที่ 29ไร่ 3 งาน 
 เขตพื้นที่บริการจ าแนกเป็น  2  ประเภท 
   1. เขตพื้นที่บริการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 1 ต าบล คือ ต าบลบ้านโฮ่ง 18 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านห้วยกาน บ้านโฮ่ง  บ้านป่าป๋วย บ้านยางส้ม บ้านห้วยน้ าดิบ บ้านดอยก้อม บ้านห้วยห้า
บ้านดงฤาษี  บ้านล้อง บ้านน้ าเพอะพะ บ้านสบล้อง บ้านห้วยแพ่ง บ้านป่าด า บ้านดงห้วยเย็น บ้านห้วย
แทงใต ้บ้านห้วยปางค่า บ้านสันตับเต่า บ้านกลาง 
        2. เขตพื้นที่บริการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 ต าบล คือ  
 2.1 ต าบลบ้านโฮ่ง 18 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยกาน บ้านโฮ่ง บ้านป่าป๋วย บ้านยางส้ม 
บ้านห้วยน้ าดิบ บ้านดอยก้อม บ้านห้วยห้า บ้านดงฤาษี บ้านล้อง บ้านน้ าเพอะพะ บ้านสบล้อง บ้าน
ห้วยแพ่ง บ้านป่าด า บ้านดงห้วยเย็น บ้านห้วยแทงใต้ บ้านห้วยปางค่า บ้านสันตับเต่า บ้านกลาง 
 2.2 ต าบลป่าพลู 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังหลวง บ้านป่าพลู บ้านห้วยหละ บ้านสันเจดีย์ 
บ้านห้วยแทง บ้านแม่หาด บ้านป่าแป๋  บ้านแม่ลอบ บ้านห้วยกองเลาะ บ้านดอยโตน บ้านห้วยโทก 
บ้านเกาะทุ่งม่าน บ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่ศรีบุญเรือง   
 2.3 ต าบลเหล่ายาว 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงโตน บ้านทุ่งโป่ง บ้านเหล่ายาวใต้ บ้าน
ดอยแดน บ้านเหล่ามะเหยือง บ้านดงมะเฟือง บ้านเหล่ายาวเหนือ บ้านแพะโป่ง บ้านท้องฝาย บ้าน
เหล่าหมุ้น บ้านปากทางม่วงโตน บ้านทุ่งปู่แดง  
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เดิมช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านโฮ่ง เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2505 โดยมีนายทา สุวรรณนวล ก านันต าบลบ้านโฮ่ง  นายกองใจ สุนิลหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าป๋วย และนายจันทร์ค า วรรณภิระ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยกาน พร้อมทั้งชาวบ้านได้ยื่นหนังสือ
เสนอต่อ นายวิสูตร พรหมสุวรรณ ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน เพื่อขอให้จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึนใน
หมู่บ้านห้วยกาน โดยมีที่ดินสาธารณะอยู่ 1 แปลงซึ่งพอจะจัดตั้งโรงเรียนข้ึนได้ และมีนายสิงห์        
ไชยวานิช  ได้ร่วมอุปถัมภ์ก่อตั้งโรงเรียนครั้งนี้  ต่อมา นายไพบูลย์ เพชรรุ่ง นายอ าเภอบ้านโฮ่ง และ    
นายฉาย อินทรสกุล ได้น าโครงการนี้ด าเนินงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งจัดหาที่ดินข้ึน 1
แปลง เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ และได้จัดสร้างอาคารไม้ 1 หลัง จ านวน 3 ห้องเรียนและท ารั้วด้านหน้า
โรงเรียนช่ัวคราว 116 เมตร รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 43,946.50 บาท  และขออนุญาตเปิดท าการสอน  
ในปีการศึกษา 2505 โดยทางจังหวัดมอบหมายให้ นายวิโรจน์ นามบุรี ครูโรงเรียนจักรค าคณาทร
ล าพูน มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ ขณะนั้นมีผู้เรียน 23 คน 
 ปีการศึกษา 2507 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 
 ปีการศึกษา 2508 ซื้อที่ดิน 3 งานเศษ 
 ปีการศึกษา 2509 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารไม้ 2 ช้ัน 1 หลัง 4 ห้องเรียน 
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 ปีการศึกษา 2510 ไดร้ับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง ติดตั้ง
ไฟฟ้าและหอถังน้ าประปา 
 ปีการศึกษา 2511 จัดซื้อที่ดิน 4 แปลง รวม 15 ไร่เศษ 
 ปีการศึกษา  2512 นายธีรสานต ์ศรีสุภาพ รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ ซึ่งนายวิโรจน์ นามบุรีได้ลา
ศึกษาต่อ 
 ปีการศึกษา 2513 นายธีรสานต์ ศรีสุภาพ ไปดูงานต่างประเทศ นายอินศวร ใจจิตร 
รักษาการแทนในต าแหน่งครูใหญ่ ในปีนี้ได้งบประมาณห้องน้ า ห้องส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง 
อาคารเรียนแบบ 212 จ านวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน 
 ปีการศึกษา 2514 สร้างโรงพลศึกษาข้ึน 1 หลัง 
 ปีการศึกษา 2517 นายวิโรจน์ นามบุรี ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงดาวและ
นายบุญส่ง บุญเฉลย ย้ายมาด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517 
 ปีการศึกษา 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 
 ปีการศึกษา  2519  สร้างบ้านพักครู 2 หลัง สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง สร้างห้องน้ าห้องส้วม 1 หลัง 
 ปีการศึกษา 2520 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก.ครึ่งหลัง 
 ปีการศึกษา 2521 จัดห้องเรียนเป็น 5-6-5-4ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารช่ัวคราว 4 
ห้องเรียนและในปีนี้โรงเรียนได้เปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง” 
 ปีการศึกษา 2523 วันที่ 28 มกราคม 2523 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา ได้รับค าสั่งจากกรมสามัญ
ศึกษาให้มารักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทน นายบุญส่ง บุญเฉลย ซึ่ง
ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนก็ได้รับ
งบประมาณต่อเติมอาคาร 216ก. 
 ปีการศึกษา 2524 ทางโรงเรียนได้เปิดสอนช้ัน ม.4 และช้ัน ม.ศ.4 เพิ่มเติมช้ันละ 2 ห้องเรียน 
         วันที่ 1 มีนาคม 2526 นางสายสวาท สุริยะกุล ณ อยุธยา ได้รับค าสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้
มารักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  แทนนายบริบูรณ์ สุทธสุภา ซึ่งย้ายไป
ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนป่าซาง จังหวัดล าพูน 
          ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนช้ัน ม.1 ถึงช้ัน ม.6 ต่อเติมอาคารและสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 นายอ าพล บุญอยู่ ไดร้ับค าสั่งให้มารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทน นางสายสวาท สุริยะกุล ณ อยุธยา ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียน
ผดุงปัญญา จังหวัดตาก    
 ปีการศึกษา 2535 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 นายสมพงษ์ ญาณตาล ได้รับค าสั่งให้มา
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนนายอ าพล บุญอยู่ ซึ่งย้ายไปปฏิบัติ  
ราชการที่โรงเรียนจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
           ปีการศึกษา 2538 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล (พิเศษ) 
 ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนช้ัน ม.1 ถึงช้ัน ม.6 
 วันที่ 9 มีนาคม 2539 นายอ านวย อุตตระพยอม ได้รับค าสั่งให้มารักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งแทนนายสมพงษ์  ญาณตาล ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน 
 ปีการศึกษา 2541 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 424ล.(พิเศษ) 1 หลัง 
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 ปีการศึกษา 2543 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร 101ล./27 
(พิเศษ) 1 หลัง 
 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียน ในฝัน” 
และมีการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 
   วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ใจสุนทร ได้รับค าสั่งให้มาด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนนายอ านวย อุตตระพยอม 
            วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นางศุภัทธียา พรพิพัชระ ได้รับค าสั่งให้มาด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ใจสุนทร   
            วันที่  29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นายนิพนธ์ แสงเนตร ได้รับค าสั่งให้มาด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนนางศุภัทธียา พรพิพัชระ จนถึงปัจจุบัน 
 
เป้าหมาย 

ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  

ค าขวัญของโรงเรียน 
จริยะดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา เด่นกีฬา สามัคคี 

  
ปรัชญาของโรงเรียน 

ปญฺญาโลกสมฺิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
  

สีประจ าโรงเรียน 
ม่วง – ขาว 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 

 
 
 

รูปดอกตะแบก ห้าแฉก หมายถึง ค าขวัญของโรงเรียน 5 ประการ  
จริยะดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  เด่นกีฬา  สามัคคี 

 

 

 

 



4 
 

แผนผังโรงเรียน 
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จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2559 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับ ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ระดับ ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

ม. 1 1/1 21 12 33 ม. 4 4/1 10 17 27 
 1/2 15 18 33  4/2 9 19 28 
 1/3 15 17 32  4/3 22 17 39 
 1/4 12 22 34  4/4 20 10 30 
 1/5 11 24 35  4/5 23 13 36 
รวม 5 74 93 167 รวม 5 84 76 160 
ม. 2 2/1 23 15 38 ม. 5 5/1 5 23 28 
 2/2 24 14 38  5/2 16 19 35 
 2/3 24 15 39  5/3 13 18 31 
 2/4 5 33 38  5/4 17 11 28 
 2/5 12 25 37  5/5 21 10 31 
รวม 5 88 102 190 รวม 5 72 81 153 
ม. 3 3/1 17 13 30 ม. 6 6/1 11 18 29 
 3/2 17 13 30  6/2 10 18 28 
 3/3 17 13 30  6/3 4 19 23 
 3/4 9 22 31  6/4 15 8 23 
 3/5 10 22 32  6/5 13 14 27 
รวม 5 70 83 154 รวม 5 51 74 125 
รวม 15 232 279 511 รวม 15 210 235 445 

รวมท้ังสิ้น 30 511 445 956   592 859 1,451 

* ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
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จ านวนบุคลากรปีการศึกษา  2559 
1. จ านวนผู้บรหิาร ข้าราชการครู และพนักงานราชการ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ขั้น

เงินเดือน 
จ านวน 

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ คศ. 3 1 0 1  
รองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ คศ. 3 0 0 0  
รองผู้อ านวยการ ช านาญการ คศ. 2 0 2 2  
ครู ช านาญการพิเศษ คศ. 3 12 18 30  
ครู ช านาญการ คศ. 2 8 13 21  
ครู  คศ. 1 2 4 6  
ครูผู้ช่วย   0 0 0  
พนักงานราชการ   1 0 1  

รวม  23 37 60  
 

2. จ านวนครูอัตราจ้าง  นักการภารโรง ลกูจ้างช่ัวคราว และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม 

ช่างครุภัณฑ์ ช้ัน 3 2 1 3  
พนักงานขับรถ 1 0 1  
ครูอัตราจ้าง 1 3 4  
ครูต่างประเทศ 1 2 3  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 2 8 10  
คนงาน /ยาม 3 0 3  
พนักงานท าความสะอาด - 7 7  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 6 7  

รวม 11 27 38  
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ผู้บริหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา  2559 

1. นายนิพนธ์   แสงเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานทบ์้านโฮ่ง  
2. นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารงานงบประมาณ 
3. นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารงานบุคคล 
4. นายถวิล   ชัยยา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารงานวิชาการ 
5. นายบันดาล  ดวงบุรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารงานบรหิารทั่วไป 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
 1.  นายชาญนรงค์ ค าธัญ  ประธานคณะกรรมการ 
 2.  นางสายทอง เข่ือนค า  กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 3.  นางจินตนา จิตนารินทร ์ กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 4.  นางรญัจวน วรรณภิระ กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 5.  นางพรรณี เชษฐบุร ี กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 6.  นายอ านาจ ทองจีน  กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7.  นายด ารง วรรณภิระ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 8.  นายสุรศิลป์  เลื่อมอรุณ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

9.  พระครูวิวิธธรรมธาดา  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
10.  พระครปูริยัติรังสรรค์  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
11.  นายผิน มายาง  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
12.  นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
13.  นายสุรัติ   จิตนารินทร ์ กรรมการผู้แทนคร ู
14.  นางพรรณี ลิ้นฤาษี  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
15.  นายนิพนธ์  แสงเนตร กรรมการและเลขานุการ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรกานท์บา้นโฮ่งปีการศกึษา 2559 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไปและกิจกำรนักเรียน 

1) งำนส ำนักงำนกลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร 

2) งำนส่งเสริมและจัดกำรศึกษำ 

3) งำนหลักสูตรสถำนศึกษำ 

4) งำนสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ และกำรสื่อสำร 

เพ่ือกำรศึกษำ 

5) งำนวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

6) งำนทะเบียนนักเรียนและกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

7) งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน 

8) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

9) งำนนิเทศกำรศึกษำ 

10) งำนกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 

11) งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

12) งำนห้องสมุด 

13) งำนแนะแนวกำรศึกษำ 

14) งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

15) งำนธนำคำรโรงเรียน 

16) โครงกำรและงำนพิเศษกลุม่บรหิำรงำนวิชำกำร 

o โครงกำรคุณธรรมเฉลิมพระเกยีรติ“เยำวชนไทยท ำดีถวำยในหลวง” 

o โครงกำรธีรกำนท์ รักถ่ินเกิด รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

o โครงกำรโรงเรียนมุ่งสู่คำร์บอนต่ ำ 

o โครงกำรกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองตำมโครงกำร 

โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

o โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง 

o โครงงำนทั้งระบบโรงเรียน 

 

1) งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2) งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง สรรหำ และบรรจุแต่งต้ัง 

3) งำนกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 

4) งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 

5) งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 

6) งำนส่งเสริมวิชำชีพ วิทยฐำนะ จรรยำบรรณวิชำชีพ 

และยกย่องเชิดชูเกียรติ 

7) งำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

8) งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

9) งำนประชำสัมพันธ์ 

10) งำนส่ือสัมพันธ ์

11) งำนเวรรักษำกำรณ์ 

 

1) งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

2) งำนนโยบำยและแผน 

3) งำนกำรเงินและกำรบัญชี 

4) งำนพัสดุและสินทรัพย์ 

5) งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 

เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 

6) งำนเอกสำรส่ิงพิมพ์ 

7) งำนควบคุมภำยใน 

8) งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 

9) งำนปฏิคม 

 

1) งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและกิจกำรนักเรียน 

2) งำนพัฒนำอำคำรสถำนที่และส่ิงแวดล้อม 

3) งำนสำธำรณูปโภค 

4) งำนพัฒนำควำมสะอำด 

5) งำนนักปฏิบัติกำร คนสวน แม่บำ้น 

6) งำนยำนพำหนะ 

7) งำนโภชนำกำร 

8) งำนอนำมัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

9) งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

10) งำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

11) งำนส่งเสริมระเบียบวินัย 

12) งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

13) งำนสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตย 

14) งำนหัวหน้ำระดับและงำนครูเวรประจ ำวัน 

15) งำนชุมชนสัมพันธ ์

16) งำนบ้ำนพักครู 

17) โครงกำรและงำนพิเศษกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

o งำนทูบนัีมเบอร์วัน 

o โครงกำรสถำนีต ำรวจจ ำลองในโรงเรียน 

o งำนภำคีเครือข่ำยสถำนศึกษำ สมำคมผูป้กครองและครู  

สมำคมศิษย์เก่ำ 

o งำนศูนย์เฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม 

o โครงกำรขับข่ีปลอดภัยในสถำนศึกษำ 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮง่ สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮง่ 

เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไปและกิจกำรนักเรียน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปี 2559  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

      วิสัยทัศน์ 

        เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจดัการศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนและสากล 

       พันธกิจ 

       1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
       2. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมหรอืจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ประชาชน 
       3. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาส
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
       4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบรหิารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
       5. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

        เป้าประสงค์ 

        1. หน่วยงานมีระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
        2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 
        3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 

 

 

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร ์

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธ์ิต่ า โดยใช้แนว
ทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา, การตั้งกรมวิชาการ, โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, STEM Education, กระบวนการ BBL, ทวิ
ศึกษา, การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ, Boot-camp เป็นต้น 

2. การผลิตและพัฒนาคร ูเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบช้ัน สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ 
โดยมีแนวทางด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท  ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฏเป็นเลิศ (ด้านครู) 
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง พัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น 

3. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการ
ประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบ
มาตรฐานการประเมิน  ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่าน/
ซ้ าช้ัน ป.6  ม.3 ม.6  พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบ วิธีประเมิน/
ประกันคุณภาพ เป็นต้น 

4. ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ  ยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ  ทวิศึกษา  ทวิภาคี  อาชีวศึกษาสู่สากล  ปรับเกณฑ์การ
สรรหาและบรรจุครู  อาชีวะ/อุดมศึกษาเป็นเลิศ  ทุนให้ยืมสาขาขาดแคลน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

5. ICT เพ่ือการศึกษา  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการเนื้อหา
สาระ/องค์ความรู้  โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต้น 

6. การบริหารจัดการ  เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ  ที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นที่ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

     การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูง
ข้ึนไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้  

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหมค่วบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้
มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน                                                     

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็น
อย่างด ี

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
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7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม  

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น  

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปช่ัน ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสรา้งคุณภาพและประสทิธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  

10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษานาการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปช่ัน  

11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ 
เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

วิสัยทัศน์  

การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
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พันธกิจ  

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสรมิใหผู้้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ตามหลกัสูตร และค่านิยมหลกัของ 
   คนไทย 12 ประการ  
3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสรมิสร้างความรบัผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา  
    และบูรณาการการจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์  

1. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
    ตามวัย และมีคุณภาพ  
2. ประชากรวัยเรียนทกุคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม  
3. ครู ผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะทีเ่หมาะสม และทางานมุ่งเน้น 
   ผลสัมฤทธ์ิ  
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสทิธิภาพ และ 
   เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบรหิารแบบมสี่วนร่วม 
   จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและ ความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที ่
   การศึกษา และสถานศึกษา  
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพฒันารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท 
   ของพื้นที่  

ยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบรกิารการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลมุผูเ้รียน  
                             ให้ได้รบัโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีงบประมาณ 2559 

 

วิสัยทัศน์ 
          มุ่งพฒันาการบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมุง่สูม่าตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
 
พันธกิจ 
         พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการศึกษาระดับ มัธยม 
ศึกษาให้มีคุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม       
มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 
 
เป้าประสงค์ 
  1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาบรหิารจัดการด้วยระบบบริหาร 
     จัดการคุณภาพ 
  2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลกั 
     ธรรมาภิบาล 
  3. ผู้เรียนเป็นบุคคลทีม่ีความรู้คู่คุณธรรม ด ารงตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถ 
     ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน น าไปสู่การพฒันาคุณภาพระดับสากล 
  4. สถานศึกษามีและใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยเีป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะหลกัและสมรรถนะตามสายงาน 
  6. ครูจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  7. ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล และ 
      มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 
  8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาจัดการศึกษา โดยมเีครือข่ายร่วม 
      พัฒนาการศึกษา 

 

กลยุทธ ์
         

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลักสูตรและสง่เสรมิความสามารถด้าน 
               เทคโนโลยีเพือ่เปน็เครือ่งมือในการเรียนรู้ (Raising the bar) 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 
               พอเพียง (Moral and Ethics) 
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ า ผูเ้รียนได้รบัโอกาสในการพฒันา 
               เต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ระบบ ให้สามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู้อย่างมี 
              ประสทิธิภาพ (Teacher Enhancement) 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหม้ีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก 
              ทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 
 

จุดเน้น 
  1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูห้ลักเพิ่มข้ึน โดยผลการทดสอบ ระดับชาติ  
     (O-NET) เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achievement) 
  2. นักเรียนได้รบัการพัฒนาให้มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่องและใช้ทักษะในการสื่อสาร 
     อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย (Communicative skills) 
  3. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและอยูอ่ย่างพอเพียง (Sufficiency &  
      Public Mind) 
  4. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ ทุกคนได้รับการ 
     ส่งเสริมใหม้ีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence) 
  5. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลอืก ที่หลากหลาย เพื่อลดอัตรา 
      เด็กตกหล่นออกกลางคัน 
  6. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อ 
      การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) 
  7. สถานศึกษาทุกแห่งไดร้ับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและ 
     ได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 
  8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่ 
     การศึกษา(Effective Service Areas)  
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

1.  โครงสร้างการบรหิารงานชัดเจน ก าหนด
ผู้รบัผิดชอบได้ครบถ้วน มีการก าหนดภาระหน้าที่
บทบาทและความรับผิดชอบไว้ชัดเจน 
2. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถ และให้ความร่วมมือในการด าเนิน   
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สือ่
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท าใหร้ะบบการบริหาร
จัดการมีประสทิธิภาพ และเอื้อตอ่การเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ระบบการท างานของบุคลากรให้มีการบรูณาการ
และประสานสัมพันธ์กันให้มากขึ้น 
2. การจัดระบบการใช้สือ่วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 

 
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส 
1. นักเรียนและผูป้กครองเห็นว่าโรงเรียนใกลบ้้านมี
ความสะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายน้อย และ
ประสานสมัพันธ์ได้ง่ายรวดเร็วทันเวลา 
2. สภาพแวดล้อมในชุมชนห่างไกลจากสถาน
บันเทงิ ลดความเสี่ยงด้านยาเสพติด อาชญากรรม 
เกิดความปลอดภัยในชีวิต 
3. ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานในท้องถ่ินให้   
ความร่วมมือสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ   
โรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง 
4. โรงเรียนมีแหลง่เรียนรู้และปราชญ์ชาวบ้าน 
หลากหลายสาขาทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
5.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มสีื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 

อุปสรรค 
1. นักเรียนและผูป้กครองบางคนมีค่านิยมทีเ่ช่ือว่า
โรงเรียนทีม่ีช่ือเสียง และขนาดใหญ่ ดีกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก และนิยมสง่ลกูไปเรียนในเมอืง 
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าใหร้ายได้ผู้ปกครอง 
น้อย มีรายจ่ายเพิ่มสูงข้ึน จึงท าให้การสนับสนุน    
ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาลดลง 
3. ประชากรในวัยเรียนลดลง ส่งผลให้จ านวน
นักเรียนลดลง 
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สง่ผลให้นกัเรียน
เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไมเ่หมาะสม 

 



 โครงสร้างแผนงานและโครงการ

 

แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

1. ส่งเสริมกระบวนการ 

การจดัการเรียนรู ้

(ตามแนว 3D)และ

เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

1.  โครงการพัฒนากระบวนการ 

การจดัการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

2.  โครงการพัฒนาหลักสูตร 

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

3.  โครงการสร้างตัวช้ีวัดเพื่อ

เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

4.  โครงการหลกัสูตรโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล 

1.  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ

จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นความเป็นสากล

2.  มีหลกัสูตรทกุกลุ่มสาระการ

เรียนรูแ้ละเปน็หลกัสตูรสากล 

3.  มีตัวช้ีวัดเพื่อเทียบเคยีงระบบ

มาตรฐานสากล 

4. การปรบัปรุง พัฒนาหลักสูตร 

2.  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร 

ใช้ภาษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยใีนการจดัการ

เรียนรูแ้ละการบรหิาร 

 

1. โครงการสง่เสริมและสนับสนุนคร ู

และบุคลากร ในการพัฒนางานและ

แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์

ทางภาษาต่างประเทศ 

2. โครงการส่งเสริมให้ครูม ี

ความสามารถในการจดักระบวนการ

เรียนรู้ทีเ่ป็นสากลและใช้ภาษาสากล 

3. โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ 

ให้บุคลากรมีทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

4. โครงการสง่เสริมให้ครูมีการ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ละมี

ผลงานในการพัฒนาที่เปน็สากล 

5.  โครงการจดัท าแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

1.  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาโดย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง

ภาษาต่างประเทศ 

 

2.  ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากลและ

สามารถใช้ภาษาสากล 

3.  ครูทุกคนมีทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 

4. ครูร้อยละ 70 มีการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูแ้ละมีผลงานใน

การพัฒนาที่เปน็สากล 

5.  มีแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติ

งานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 



แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

6.  โครงการพัฒนาระบบนิเทศ  

ก ากับ  ตดิตาม  ประเมินผล     

การด าเนนิงาน โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

7.  โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบประกนัคุณภาพสถานศกึษา

เขา้สู่ความเป็นสากล 

8.  โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้

เขม้แข็ง 

9.  โครงการการจดัท าระบบ

ฐานขอ้มูลสารสนเทศโดยใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

10.  โครงการสนับสนุนให้มีการใช้

ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ในระบบ

เครือขา่ยอยา่งทั่วถึง 

11. โครงการสนับสนุนให้มีระบบ

เครือขา่ย ( network) อยา่งทั่วถึง

และเพยีงพอ 

12.  โครงการสนับสนุนให้นกัเรียน

มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู ้  

ในระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์

อยา่งทั่วถึง 

13. โครงการส่งเสริมให้มีการ

เผยแพร่ผลงานของนกัเรียน     

ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

14. โครงการสนับสนุนให้มีแหล่ง

เรียนรูจ้ากอินเตอร์เน็ตอยา่ง

เพยีงพอ 

 

6. มีระบบนิเทศ  ก ากับ  ตดิตาม  

ประเมินผลการด าเนนิงาน โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

7. มีระบบประกันคุณภาพ

สถานศึกษาที่มีความเป็นสากล 

 

8. ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้

เขม้แข็ง 

 

9. ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศโดย

ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

10. มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้

ในระบบเครือขา่ยอยา่งทั่วถึง 

 

11.มีระบบเครือขา่ย ( network) 

อยา่งทั่วถึงและเพยีงพอ 

 

12. นักเรยีนร้อยละ 80 การใช้

แหล่งขอ้มูลจากต่างประเทศจาก

อินเตอร์เน็ต 

 

13.  มีการเผยแพร่ผลงานของ

นักเรยีนผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

 

14.มีแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต

อยา่งเพยีงพอ 

 

 



แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

15. โครงการสนับสนนุให้มี            

การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลย ี

16.  โครงการพัฒนาระบบ

เครือขา่ยคอมพวิเตอร ์

15. การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลย ี

 

16. เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตมีความเร็ว

ไม่น้อยกวา่ 10 Mb/s 

3.  ยกระดบัคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรียนโดยใช้

การวจิัยด้านการจัดการเรียนรู ้

สื่อนวัตกรรมและการบรหิาร 

 

1.  ส่งเสริมการวจิัยด้าน          

การจดัการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม

และการบริหาร 

2.  พัฒนาประเมินการบรหิาร    

เชิงระบบ 

1.  มีผลงานวจิัยด้านการจดัการ

เรียนรู ้สื่อนวัตกรรมและการบริหาร 

 

2.  มีผลการประเมิน                     

ใช้ในการบริหารจัดการ 

 

4. จัดหางบประมาณเพื่อ

ยกระดับคณุภาพของสื่อ  ICT 

1.  จัดระดมทรัพยากร                  

ในการพัฒนาระบบและสื่อ ICT 

1.  มีทรัพยากรในการสร้างสื่อ                

ที่เพียงพอ 

 

5.  ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรู ้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น                      

ในการจัดการเรียนรู ้

 

1. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรยีนรู ้            

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการจัดการเรียนรู ้

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ช้           

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                 

ในการจัดการเรียนรู ้
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 กลยุทธ์ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
 
 

1. ส่งเสรมิกระบวนการการจัดการเรียนรูเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสรมิ พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และ 
    การบรหิาร 
3. พัฒนาการบรหิารจัดการเชิงระบบและการมสี่วนร่วม 
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย  สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบรหิาร 
5. ส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดการ 
    เรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

แผนงานหลักในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
 

1. แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
2. แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 



กลยุทธ์การพัฒนาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 

 

กลยุทธ์ระดับองคก์ร  

(แผนงาน ) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  

(โครงการ) 

วัตถุประสงค ์

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ส่งเสริมกระบวนการ

การจดัการเรียนรู ้

(ตามแนว 3D) 

และเทียบเคยีง

มาตรฐานสากล 

 

 

1.  พัฒนากระบวนการ

การจดัการเรียนรู้สู่

มาตรฐานสากล 

 

 

2.  พัฒนาหลกัสตูร 

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 

 

 

 

3.  สร้างตัวช้ีวดัเพื่อ

เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

 

 

 

4.  ประเมินหลกัสูตร

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 

 

1. กระบวนการการจดัการ 

เรียนรู้เป็นมาตรฐานสากล 

 

 

 

1. หลักสูตรของโรงเรียน 

เป็นหลกัสตูรที่มีความเปน็

มาตรฐานสากล 

 

 

 

1. เพื่อพัฒนาระบบใน 

การบรหิารจดัการให้เขา้สู่

มาตรฐานสากล 

 

 

1.  เพื่อพัฒนาและปรับปรงุ

หลักสูตรให้เปน็หลักสูตร

สากล 

 

1. ทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้จดัการ

เรียนรู้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

 

1. หลักสูตรของ 

โรงเรียนมีการวจิัยและ

พัฒนาหลักสูตรจน

เหมาะสมกับผู้เรียน

และเป็นสากล 

 

1.  มีตัวช้ีวัดที่ใช้ใน 

การประเมิน และ

เปรียบเทียบ

มาตรฐานสากล 

 

1.   มีหลักสูตรสากล 

 

 

 

2.  ส่งเสริม พัฒนา

บุคลากร ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ และ

เทคโนโลยใีนการ

จัดการเรียนรู้และ 

การบรหิาร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน 

ครูและบุคลากร ในการ

พัฒนางานและแลกเปลี่ยน

ความรู้เพ่ิมพูน

ประสบการณ ์

ทางภาษาต่างประเทศ 

1. ครูได้รบัการพัฒนา 

เพิ่มพูนประสบการณ์

วชิาชีพในรูปแบบวิธกีาร 

ต่าง ๆ  

 

 

1. ครูทุกคนไดร้ับการ 

พัฒนาเพิ่มพูนใน

รูปแบบวิธกีารต่าง ๆ 

อยา่งน้อย 1 ครั้ง /  

ภาคเรียน 

 



กลยุทธ์ระดับองคก์ร  

(แผนงาน ) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  

(โครงการ) 

วัตถุประสงค ์

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

 

2. ส่งเสริมให้ครูมี 

ความสามารถในการจดั

กระบวนการเรียนรูท้ี่เป็น

สากลและใช้ภาษาสากล 

 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้บุคลากรมีทักษะในการ

ใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร 

 

4. ส่งเสริมให้คร ู

มีการพัฒนากระบวนการ 

เรียนรูแ้ละมีผลงาน 

ในการพัฒนาที่เป็นสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  พัฒนาแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบตัิงานโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 

 

1.  ครูมทีักษะการจัด

กระบวนการเรียนรูท้ี่เป็น

สากลและใช้ภาษาสากล 

 

 

1. บุคลกรมีทักษะการใช้ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

 

 

1. ครูมกีารพัฒนา 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ที่เป็นมาตรฐานสากล 

2. ครูมผีลงานในการพัฒนา 

คุณภาพและเผยแพร่ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีแผนกลยุทธแ์ละ 

แผนปฏิบัติงานในการ

พัฒนาโรงเรียนที่สอดคล้อง

กับกลยุทธข์อง สพฐ.และ

สากล 

 

1.  ครูทุกคนการใช้

เทคนิคการสอนที่เป็น

สากลและใช้ภาษา 

สากล 

 

1. บุคลากรทกุคนมี 

ทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษใน 

การสื่อสาร 

 

1. ครูทุกคนมีการ 

พัฒนากระบวนการ  

การจดัการเรียนรู้เข้าสู่

สากล 

2. ครูร้อยละ  50   

มีการเผยแพร่ผลงาน 

3. ทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้มีการ

เผยแพร่ผลงานและ

ได้รับการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติอยา่งน้อย  1 

รายการ 

 

1.  มีการด าเนินงานตาม

แผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏิบัติงานในการ

พัฒนาโรงเรียนที่

สอดคล้องกับกลยุทธ์

ของสพฐ.และสากล 

 



กลยุทธ์ระดับองคก์ร  

(แผนงาน ) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  

(โครงการ) 

วัตถุประสงค ์

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  พัฒนาระบบนิเทศ  

ก ากับ  ตดิตาม  

ประเมินผลการด าเนนิงาน 

โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

 

 

 

7.  ส่งเสริมและพัฒนา

ระบบประกนัคุณภาพ

สถานศึกษาเขา้สู่ความ

เป็นสากล 

 

 

 

 

8.  ส่งเสริมและพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีนใหเ้ขม้แข็ง 

 

 

 

 

 

9.  มีการจัดท าระบบ

ฐานขอ้มูลสารสนเทศโดย

ใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีแผนนิเทศ  ก ากับ  

ติดตาม  ประเมินผล

การด าเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ระบบประกันคณุภาพ

ของโรงเรียนมีการพัฒนา

อยา่งต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ 

พัฒนานักเรียนตาม      

ศักยภาพอยา่งทั่วถงึ 

2.  จัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ให้เกดิความอบอุ่นปลอดภัย 

 

 

1. มีข้อมูลสารสนเทศ 

ในการบริหารจัดการ 

 

 

1. มีการนิเทศ  ก ากบั  

ติดตาม  ประเมินผล 

การด าเนนิงานอยา่ง

ต่อเนื่อง 

2. มีการน าผล 

การนิเทศ  ก ากับ  

ติดตาม  ประเมินผล 

การด าเนนิงาน   

มาปรับปรุงพัฒนางาน 

 

1.  มีการประเมิน

คุณภาพการศกึษาตาม

มาตรฐานคณุภาพ

การศกึษาของโรงเรียน

ทุกมาตรฐานและ

เทียบเคยีง

มาตรฐานสากล 

 

1. จัดครดููแลนกัเรียน 

ในอัตรา 1 : 25 

2.  จัดระบบรวบรวม

ขอ้มูลนักเรียนตาม

กระบวนการของระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

อยา่งเป็นระบบ 

 

1. ระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

 

 



กลยุทธ์ระดับองคก์ร  

(แผนงาน ) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  

(โครงการ) 

วัตถุประสงค ์

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 10. จัดท าระบบบริหาร

สารสนเทศ  

 

 

 

11.  สนับสนุนให้มีการใช้

ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ใน

ระบบเครือขา่ยอยา่งทั่วถงึ 

 

 

12. สนับสนุนให้มีระบบ

เครือขา่ย ( network)  

อยา่งทั่วถึงและเพยีงพอ 

 

 

13.  สนับสนุนให้นกัเรียน 

มีการใช้ข้อมูลจากแหล่ง

เรียนรู้ในระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร์อยา่งทั่วถงึ 

 

14. ส่งเสริมให้มีการ

เผยแพร่ผลงานของ

นักเรยีนผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต 

 

15. สนับสนุนให้มีแหล่ง

เรียนรูจ้ากอินเตอร์เน็ต

อยา่งเพยีงพอ 

 

 

1. มีระบบบริหาร 

สารสนเทศใช้กับสถานศกึษา

และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูล

กับหน่วยงานอื่น 

 

1.  บุคลากรทุกฝ่าย 

ทุกงานสามารถใช้ข้อมูล

จากแหล่งขอ้มูลในระบบ

เครือขา่ยได ้

 

1. ทุกฝ่ายทุกงานมี

คอมพวิเตอร์เพ่ือใช้เช่ือมโยง

ระบบเครือขา่ยอินเตอร์เนต็ 

 

 

1. นักเรียนสามารถใช้แหล่ง

เรียนรูจ้ากระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร์ได ้

 

 

1. นักเรียนสามารถใช้แหล่ง

เรียนรูจ้ากอินเตอร์เน็ตได้

อยา่งทั่วถึง  

 

 

1. ครูและนักเรียนร่วมกัน

ผลิตสื่อเทคโนโลย ี

 

 

 

1. มีการใช้ระบบ 

สารสนเทศใน

สถานศึกษาทกุฝ่าย 

 

 

1. บุคลากรทกุงาน 

ทุกฝ่ายสามารถใช้

ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ในระบบเครือขา่ยได ้

 

1. ทุกฝ่ายทุกงานมี 

คอมพวิเตอร์ใช้เพ่ือ

เช่ือมโยงกับระบบ

เครือขา่ยอยา่งทั่วถึง 

 

1.  นักเรียนทุกคน   

ใช้แหล่งการเรียนรูจ้าก

ระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร์ได ้

 

1. นักเรยีนร้อยละ 80  

เผยแพร่ผลงานของ

ตนเองผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตได ้

 

1.  นักเรียนร้อยละ 80 

ใช้แหล่งเรียนรู้จาก

อินเตอร์เน็ต 

 

 



กลยุทธ์ระดับองคก์ร  

(แผนงาน ) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  

(โครงการ) 

วัตถุประสงค ์

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

16. สนับสนนุให้มีการผลิต

และใช้สื่อเทคโนโลย ี

 

17.  พัฒนาระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร ์

 

 

 

1. โรงเรียนระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร์ที่เช่ือมโยงสู่

อินเตอร์เน็ตที่เร็วข้ึน 

 

1. ครูมสีื่อเทคโนโลย ี

ใช้อยา่งน้อย  1  ช้ิน 

 

1. ความเร็ว 

อินเตอร์เน็ตไม่น้อยกวา่ 

10  Mb/s 

 

3.  ยกระดบัคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรียน

โดยใช้การวจิัยด้าน 

การจดัการเรียนรู้ สื่อ

นวัตกรรมและ 

การบรหิาร 

 

1.  ส่งเสริมการวจิัยด้าน

การจดัการเรียนรู้ สื่อ

นวัตกรรมและการบริหาร 

 

 

 

2.  พัฒนาประเมินการ

บริหารเชิงระบบ 

1. เพื่อพัฒนาการจดัการ

เรียนรู ้

2. เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

3. เพื่อพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ 

 

1.  เพื่อพัฒนาระบบการ

บริหาร 

 

1.  มีผลงานการวจิัย

ของครูและผู้บรหิาร

ร้อย 85 

 

 

 

1.  มีมาตรฐาน 

การปฏิบัตงิาน 

2. แบบประเมินระบบ

การบรหิารงาน 

4. จัดหางบประมาณ

เพื่อยกระดับคณุภาพ

ของสื่อ  ICT 

1.  จัดระดมทรัพยากรใน

การพัฒนาระบบและสื่อ 

ICT 

1.  มีระบบและสื่อ ICT ที่มี

คุณภาพ 

1.มีห้องเรียน

มาตรฐานสากล 

2.  สื่อเทคโนโลย ี

5.  ส่งเสริมการใช้

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นในการจดัการ

เรียนรู ้

 

1. ส่งเสริมการใช้แหล่ง

เรียนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน่

ในการจัดการเรียนรู ้

1.  ส่งเสริมการใช้แหล่ง

เรียนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ในการจัดการเรียนรู ้

1. มีแหลง่เรียนรู้  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



 โครงสร้างแผนงานและโครงการ

 

แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

1. ส่งเสริมกระบวนการ 

การจดัการเรียนรู ้

(ตามแนว 3D)และ

เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

1.  โครงการพัฒนากระบวนการ 

การจดัการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

2.  โครงการพัฒนาหลักสูตร 

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

3.  โครงการสร้างตัวช้ีวัดเพื่อ

เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

4.  โครงการหลกัสูตรโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล 

1.  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ

จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นความเป็นสากล

2.  มีหลกัสูตรทกุกลุ่มสาระการ

เรียนรูแ้ละเปน็หลกัสตูรสากล 

3.  มีตัวช้ีวัดเพื่อเทียบเคยีงระบบ

มาตรฐานสากล 

4. การปรบัปรุง พัฒนาหลักสูตร 

2.  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร 

ใช้ภาษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยใีนการจดัการ

เรียนรูแ้ละการบรหิาร 

 

1. โครงการสง่เสริมและสนับสนุนคร ู

และบุคลากร ในการพัฒนางานและ

แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์

ทางภาษาต่างประเทศ 

2. โครงการส่งเสริมให้ครูม ี

ความสามารถในการจดักระบวนการ

เรียนรู้ทีเ่ป็นสากลและใช้ภาษาสากล 

3. โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ 

ให้บุคลากรมีทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

4. โครงการสง่เสริมให้ครูมีการ 

พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ละมี

ผลงานในการพัฒนาที่เปน็สากล 

5.  โครงการจดัท าแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

1.  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาโดย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง

ภาษาต่างประเทศ 

 

2.  ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากลและ

สามารถใช้ภาษาสากล 

3.  ครูทุกคนมีทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 

4. ครูร้อยละ 70 มีการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูแ้ละมีผลงานใน

การพัฒนาที่เปน็สากล 

5.  มีแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติ

งานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 



แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

6.  โครงการพัฒนาระบบนิเทศ  

ก ากับ  ตดิตาม  ประเมินผล     

การด าเนนิงาน โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

7.  โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบประกนัคุณภาพสถานศกึษา

เขา้สู่ความเป็นสากล 

8.  โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้

เขม้แข็ง 

9.  โครงการการจดัท าระบบ

ฐานขอ้มูลสารสนเทศโดยใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

10.  โครงการสนับสนุนให้มีการใช้

ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ในระบบ

เครือขา่ยอยา่งทั่วถึง 

11. โครงการสนับสนุนให้มีระบบ

เครือขา่ย ( network) อยา่งทั่วถึง

และเพยีงพอ 

12.  โครงการสนับสนุนให้นกัเรียน

มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู ้  

ในระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์

อยา่งทั่วถึง 

13. โครงการส่งเสริมให้มีการ

เผยแพร่ผลงานของนกัเรียน     

ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

14. โครงการสนับสนุนให้มีแหล่ง

เรียนรูจ้ากอินเตอร์เน็ตอยา่ง

เพยีงพอ 

 

6. มีระบบนิเทศ  ก ากับ  ตดิตาม  

ประเมินผลการด าเนนิงาน โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

7. มีระบบประกันคุณภาพ

สถานศึกษาที่มีความเป็นสากล 

 

8. ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้

เขม้แข็ง 

 

9. ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศโดย

ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

10. มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้

ในระบบเครือขา่ยอยา่งทั่วถึง 

 

11.มีระบบเครือขา่ย ( network) 

อยา่งทั่วถึงและเพยีงพอ 

 

12. นักเรยีนร้อยละ 80 การใช้

แหล่งขอ้มูลจากต่างประเทศจาก

อินเตอร์เน็ต 

 

13.  มีการเผยแพร่ผลงานของ

นักเรยีนผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

 

14.มีแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต

อยา่งเพยีงพอ 

 

 



แผนงาน โครงการ 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

15. โครงการสนับสนนุให้มี            

การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลย ี

16.  โครงการพัฒนาระบบ

เครือขา่ยคอมพวิเตอร ์

15. การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลย ี

 

16. เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตมีความเร็ว

ไม่น้อยกวา่ 10 Mb/s 

3.  ยกระดบัคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรียนโดยใช้

การวจิัยด้านการจัดการเรียนรู ้

สื่อนวัตกรรมและการบรหิาร 

 

1.  ส่งเสริมการวจิัยด้าน          

การจดัการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม

และการบริหาร 

2.  พัฒนาประเมินการบรหิาร    

เชิงระบบ 

1.  มีผลงานวจิัยด้านการจดัการ

เรียนรู ้สื่อนวัตกรรมและการบริหาร 

 

2.  มีผลการประเมิน                     

ใช้ในการบริหารจัดการ 

 

4. จัดหางบประมาณเพื่อ

ยกระดับคณุภาพของสื่อ  ICT 

1.  จัดระดมทรัพยากร                  

ในการพัฒนาระบบและสื่อ ICT 

1.  มีทรัพยากรในการสร้างสื่อ                

ที่เพียงพอ 

 

5.  ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรู ้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น                      

ในการจัดการเรียนรู ้

 

1. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรยีนรู ้            

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการจัดการเรียนรู ้

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ช้           

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                 

ในการจัดการเรียนรู ้

 

 

 

 



 
กลยุทธก์ารพัฒนาการศกึษา ปี 2559 - 2562  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ
และพลโลกที่ด ี

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูจ้ัดการเรียนรู้ 
   ไปตามมาตรฐานสากล 
2. หลักสูตรของโรงเรียนมีการวิจัยและ 
   พัฒนาหลักสูตรจนเหมาะสมกบั 
   ผู้เรียนและเป็นมาตรสากล 
3. มีตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินและ 
   เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
   ธีรกานท์บ้านโฮง่สูม่าตรฐานสากล 
 

51.00 
40.00 

53.00 
43.00 

55.00 
46.00 

57.00 
49.00 

 

ส่งเสริมกระบวนการการจัดการ
เรียนรู้มาตรฐานสากล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหาร 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

ส่งเสริมกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

1. พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้สู่  
    มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู ่
   มาตรฐานสากล 
3. โครงการบรหิารจัดการทุกกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู ้
4. โครงการจัดการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู ้
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู ่
    ความเป็นเลิศทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู ่
    มาตรฐานสากล 
 
 

100,000 
 

30,000 
 

200,000 
 

250,000 
 

200,000 
 

150,000 

100,000 
 

30,000 
 

200,000 
 

250,000 
 

200,000 
 

150,000 

100,000 
 

30,000 
 

200,000 
 

250,000 
 

200,000 
 

150,000 

100,000 
 

30,000 
 

200,000 
 

250,000 
 

200,000 
 

150,000 

400,000 
 

120,000 
 

 800,000 
 

 1,000,000 
 

800,000 
 

900,000 

งานวิชาการ กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 
 

 
 
 



 
 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสือ่เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการบริหาร 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
บุคลากรสามารถในสถานศึกษา
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนการใช้ภาษาอังกฤษ 
  ในรูปแบบวิธีการต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

2. บุคลากรทุกคนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน 
  การสื่อสาร 

3. ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และ 
  คณิตศาสตร์  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ 
  จัดการเรียนรู้ 
4. ครูทุกคนมีการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ 
  เข้าสู่สากล 

5. ครูมีการเผยแพร่ผลงานที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 
  โดยใช้หลักสูตรสากล 

6. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีใน 
  รูปแบบวิธีการต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง / ภาคเรียน 
7. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
8. บุคลากรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และ 
    การบริหาร 
9. ครูมีการเผยแพร่ผลงานที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 
   โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
10. มีการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล  การใช้ 
   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
   และการบริหาร 

100.00 
 

60.00 
 

40.00 
 
 

50.00 
 

50.00 
 

100.00 
 

80.00 
80.00 

 
60.00 

 
 

80.00 
 

100.00 
 

62.00 
 

42.00 
 
 

55.00 
 

55.00 
 

100.00 
 

82.00 
82.00 

 
65.00 

 
 

85.00 

100.00 
 

64.00 
 

44.00 
 
 

60.00 
 

60.00 
 

100.00 
 

84.00 
84.00 

 
70.00 

 
 

90.00 

100.00 
 

65.00 
 

46.00 
 
 

65.00 
 

65.00 
 

100.00 
 

86.00 
86.00 

 
75.00 

 
 

95.00 
 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษ
และสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้
และการบริหาร 

 
 
 
 
 



 
 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสือ่เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการบริหาร 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหาร 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร
ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อการ
จัดการเรียนรู้และการ
บริหาร 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษใน 
   การสื่อสาร 

2.โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ 
  เรียนรู้ในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
3. โครงการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ 
   เข้าสู่สากล 

4. โครงการประกวดผลงานทางวิชาการเก่ียวกับ 
   การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
5. โครงการอบรมการใช้ส่ือเทคโนโลยีใน 
   การจัดการเรียนรู้และบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

40,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

50,000 

30,000 
 

40,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

50,000 

30,000 
 

40,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

50,000 

30,000 
 

40,000 
 

50,000 
 

20,000 
 

50,000 

120,000 
 

160,000 
 

200,000 
 

80,000 
 

200,000 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

งานวิชาการ 
 

งานวิชาการ 
 

งานวิชาการ 
 

งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

 

 
 

 



 
 
  กลยุทธ์ท่ี  3  พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
1. การบรหิารงานโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. ร้อยละของผูร้ับบรกิารมีความพงึพอใจต่อ 
   การบริการจัดการ 
2. ร้อยละของผลการประเมินการบรหิารจัดการอยู่ 
   ในระดับดี 
3. ร้อยละของระบบข้อมูลสาระสนเทศในการบรหิาร 
   จัดการเพื่อพฒันาคุณภาพอยู่ในระดับด ี
4. มีคู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา/กลุม่งาน/ 
   กลุ่มสาระ 

80.00 
 

80.00 
 

80.00 
 

80.00 

85.00 
 

85.00 
 

85.00 
 

85.00 

90.00 
 

90.00 
 

90.00 
 

90.00 

95.00 
 

95.00 
 

95.00 
 

95.00 

พัฒนาการบรหิารจัดการเชิงระบบ
และการมีส่วนร่วม 

2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

1.จ านวนภาคีเครือข่ายเพิ่มข้ึน 
2.ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจในการ
ร่วมงานกบัสถานศึกษา 
3.ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพฒันา 

80.00 
80.00 

 
80.00 

83.00 
83.00 

 
83.00 

85.00 
85.00 

 
85.00 

90.00 
90.00 

 
90.00 

3. พัฒนาส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้
มีความเข้มแข็งเพือ่รองรบัการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

1.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ 
  เข้มแข็งครบตามองค์ประกอบ/ตามกฏกระทรวง 
2.สถานศึกษาผ่านการรบัรองคุณภาพภายนอก 

80.00 
 

80.00 

85.00 
 

85.00 
 
 

90.00 
 

90.00 
 
 

95.00 
 

95.00 
 
 

  



 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
4. นิเทศก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของสถานศึกษา 

1.มีการนเิทศก ากบัติดตามช่วยเหลือการด าเนินงาน
ให้มีคุณภาพ 

80.00 
 

85.00 
 

90.00 
 

95.00 
 

พัฒนาการบรหิารจัดการเชิงระบบ
และการมีส่วนร่วม 

5. ส่งเสรมิให้โอกาสทางการ
ศึกษา 

1.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รบับริการการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน 
2.ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ  มาตรฐานการเรียนรู้ของ 
  หลักสูตรและไดร้ับการพฒันาสมรรถภาพ 

80.00 
 

80.00 

83.00 
 

83.00 

85.00 
 

85.00 

90.00 
 

90.00 

 
ข้อ  3  พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมสี่วนร่วม 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหาร 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

กลยุทธ์พฒันาระบบ
บรหิารจัดการที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
 
 

1. โครงการยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐาน  
   สากล(TQA) 
2. โครงการพัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อ 
    การบรหิารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 
4. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
   นักเรียน 
5. โครงการสร้างความร่วมมอืภาคีเครือข่าย 
6. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันา 
    การศึกษา 

200,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

100,000 
 

50,000 
50,000 

200,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

100,000 
 

50,000 
50,000 

200,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

100,000 
 

50,000 
50,000 

200,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

100,000 
 

50,000 
50,000 

800,000 
 

40,000 
 

80,000 
 

400,000 
 

200,000 
200,000 

งานวิชาการ 
 

งานสารสนเทศ 
 

งานวิชาการ 
งานกิจการ
นักเรียน 

งานบุคคล 
งาน

งบประมาณ 

กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 
กลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ 
กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 
กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
กลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ 

 



 
 
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหาร 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
1. เพื่อพัฒนาการจัด 
การเรียนรู ้
2. เพื่อพัฒนางานวิจัย 
 
 
3. เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  
นวัตกรรม  และการบริหาร
จัดการ 

1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
 
2. มีผลงานการวิจัยของครูและผู้บริหาร 
   ครบทุกคน 
 
3. มีสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมและ 
   มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 

100.00 
 
 

65.00 

100.00 
 

100.00 
 
 

70.00 

100.00 
 

100.00 
 
 

75.00 

100.00 
 

100.00 
 
 

80.00 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้
การวิจัย  สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
และบริหาร 

 
 
 
 
 
 



 
ข้อ  4  ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัย  สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมและการบริหาร 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหาร 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้การ
วิจัย สื่อเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและบรหิาร 

1. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ 
   การเรียนทางการเรียนการสอน 
2.  โครงการวิจัยทางการศึกษา 
3.  โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลย ี
    และนวัตกรรม 
4.  โครงการบรหิารการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

20,000 
200,000 

 
10,000 

 
 

100,000 
 

20,000 
200,000 

 
10,000 

 
 

100,000 
 

20,000 
200,000 

 
10,000 

 
 

100,000 
 

20,000 
200,000 

 
10,000 

 
 

400,000 
 

80,000 
800,000 

 
40,000 

 
 

งานวิชาการ 
 
 

กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 
 



 
 
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
1.ผู้เรียนรูจ้ักการใช้แหลง่
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
2.ผู้เรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนรูจ้ักการใช้แหลง่เรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

90.00 
 
 

90.00 

92.00 
 
 

92.00 

94.00 
 
 

94.00 

96.00 
 
 

96.00 

ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรู้ภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน ประเพณีและวัฒนธรรมไทยใน
การจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหาร 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

5. ส่งเสรมิการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการจัดการ
เรียนรู้ โดยยึดหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสง่เสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีวัฒนธรรมไทยใน
การจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
-กิจกรรมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา 
-งานยี่เป็ง 
-ตลาดนัดหัดขาย 
-รดน  าด าหัว 
-พัฒนาศูนย์เศรษฐกจิพอเพียง 
-ปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

54,000 
 
 
 

7,000 
30,000 
2,000 
10,000 
5,000 

54,000 
 
 
 

7,000 
30,000 
2,000 
10,000 
5,000 

54,000 
 
 
 

7,000 
30,000 
2,000 
10,000 
5,000 

54,000 
 
 
 

7,000 
30,000 
2,000 
10,000 
5,000 

216,000 
 
 
 

28,000 
120,000 
8,000 
40,000 
20,000 

งานวิชาการ กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

 
 
 



 
 
กลยุทธ์ท่ี 6  พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
1. พัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของครูเข้าร่วมเครือข่ายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ร้อยละ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
 

90.00 
 

90.00 
 
 
 

92.00 
 

92.00 
 
 
 

94.00 
 

94.00 
 
 
 

96.00 
 

96.00 
 
 
 

พัฒนาความร่วมมอืเครอืข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ท่ี 6  พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหาร 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

6. พัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
เครือข่าย  
-เชิญวิทยากรมาให้ความรู ้
-ศึกษาดูงานระหว่างเครือข่าย 
-การแข่งขันกีฬาระหว่างเครือข่าย 

 
 

10,500 
10,000 
10,000 

 
 

10,600 
15,000 
15,000 

 
 

10,700 
17,000 
17,000 

 
 

20,000 
20,000 
18,000 

 
 

68,000 
62,000 
60,000 

งานบุคคล กลุ่มบรหิาร 
งานบุคคล 
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การก ากับ  ตรวจสอบ และรายงาน 
 
การก ากับ 

1. การก ากับ โรงเรียนได้จัดระบบก ากบั ติดตาม การปฏิบัตงิานตามจุดเน้นและกลยุทธ์ในเรื่อง 
ข้ันตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 

2 .โรงเรียนจัดให้ผูร้ับผิดชอบรายงานการปฏิบัตงิานทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและ
สิ้นสุดการด าเนินงาน 
 
การตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบภายใน โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและเชิญกรรมการของ
โรงเรียน และกรรมการที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้ง มาตรวจสอบเกี่ยวกับ
การเตรียมการและการวางแผนคุณภาพการบริหารคุณภาพ 

2. การตรวจสอบจากองค์กรภายนอก โดยโรงเรียนได้เชิญบุคลากรจากองค์กรภายนอกมา
ตรวจสอบ เพื่อเป็นการยืนยันได้ว่าโรงเรียนได้จัดบริหารงานทุกด้านได้มาตรฐาน 
 
การรายงาน 

ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามงานและโครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโดยสรุปผลการด าเนินงานทุกสิ้นเดือน 
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บทบาทของผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543 มีดังนี ้

1.  ก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 3.  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด                                          
    4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารโรงเรียน 
          1. บริหารงานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงิน งานพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
วินัย  ของทางราชการ และตามที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา 
           2. บริหารงานให้เกิดความเรยีบรอ้ย และบังเกิดผลดีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก ส านักงาน
คณะกรรมการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีขอบข่าย 4 ด้าน คือ 
  2.1 งานวิชาการ 

2.2 งานบริหารงานบุคคล 
2.3 งานงบประมาณ 
2.4 งานบริหารงานทั่วไป 

 ตามตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดย 
                 3.1 วิเคราะห์นโยบายของหน่วยเหนือ  ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ให้ผู้ถือ
ปฏิบัติเข้าใจตรงกัน และน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
                3.2 ก าหนดกรอบแผนงาน โครงการ กจิกรรม ตามนโยบายข้างต้น 
                3.3 ก าหนดมอบหมายให้มผีูร้ับผิดชอบในรปูของคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
หรือเป็นรายบุคคลทุกข้ันตอนของนโยบายแผนงานโครงการ  กิจกรรม โดยสามารถควบคุม ตรวจสอบ 
ติดตามงานได้ทุกระยะทุกขั้นตอน จนกว่างานน้ันจะสัมฤทธ์ิผลตามที่ต้องการ 
                3.4 พัฒนางานด้วยการกระตุ้น เร่งรัด ให้ผู้ รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
                 3.5 ควบคุม ก ากับ ติดตาม เพื่อช่วยแก้ปัญหา พัฒนางาน และสร้างขวัญ ก าลังใจ เพื่อให้
งานนั้นเป็นไปตามแผน 
                3.6 ประเมินผล รายงานและประชาสัมพันธ์ 

4. บรหิารงานให้สอดคล้องและสนองความต้องการของชุมชน 
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บทบาทหน้าท่ีของครู  
         1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ  มารยาท และ วินัย 
ตามระเบียบประเพณีครู 
          2. ปฏิบัติตามเป้าหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติที่ระบุ ไว้ในจุดเน้นและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
โรงเรียนให้บังเกิดผล 
          3. ประพฤติ ปฏิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
          4. พัฒนาตนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และการพฒันาการเรียนการสอนแนวใหม่ 
          5. พัฒนาชีวิต และการเรียนรู้ของนักเรียน โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          6. ติดตาม และประเมินผลนกัเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
          7. รายงานผลการเรียนของนักเรียนต่อนักเรียนและผู้ปกครองด้วยความชัดเจน เที่ยงตรง และมี
ความหมาย 
  8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
 
บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองและชุมชน 
           1. ศึกษา ท าความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและของ
โรงเรียนให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึง้ 
            2. รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแตง่กายตามระเบียบที่ทางโรงเรียนก าหนด 
           3. ร่วมมือกับโรงเรียน กวดขัน ควบคุมความประพฤติ และพฤติกรรมการศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียน ตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของโรงเรียน 
           4. ติดต่อกับโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อจะได้รับทราบความก้าวหน้าและปัญหาเกี่ยวกับ
การศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของบุตรหลาน  
           5. ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรยีนจัดข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนและ
โรงเรียน ทั้งก าลังกาย ก าลังสติปัญญาและก าลังทรัพย์ 
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บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 
 
 
แนวทางท่ีนักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติ 
 นักเรียนเป็นผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา มีหน้าที่เล่าเรียนและมีสภาพของนักเรียน ผลของการเล่าเรียน
ศึกษาจะเป็นหลักของชีวิตในอนาคต ดังนั้น นักเรียนพงึประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

1.   นักเรียนพึงรักษามารยาทของสังคมและไม่พงึกระท าสิ่งต่อไปนี้ 
1.1  เที่ยวเร่ร่อนในสาธารณสถาน 
1.2  ท าความร าคาญให้แก่สาธารณชน 

  2.   ความประพฤติที่ไม่สมควรของนักเรียน ได้แก่  
2.1  สูบบุหรี่ หรอืเสพสุรา หรือเสพของเมาอย่างอื่น 
2.2  เล่นการพนัน หรือการเล่นทีม่ีลักษณะคล้ายการพนัน 
2.3  เข้าไปในสถานที่จ าหน่ายสุรา  สถานการพนัน  โรงจ าน า และหญงิโสเภณี 
2.4  ประพฤติตนในท านองชู้สาว 
2.5  แสดงกิริยาวาจาหรือกระท าอย่างใดที่ไมสุ่ภาพ 
2.6  เที่ยวเตร่ในเวลาค่ าคืน 

 3.   นักเรียนเป็นผู้ทีเ่ล่นกีฬา ดูกีฬาเป็น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 4.   นักเรียนต้องเคารพ  ย าเกรงบิดา มารดา ผู้ใหญ่ ครู และปรึกษากบัผู้ใหญ่ เมื่อมปีัญหาเกิดข้ึน 
 5.   นักเรียนพึงประพฤติตนใหเ้หมาะสมในขณะสวมเครื่องแบบนักเรียน 
 6.   นักเรียนต้องเป็นผูม้ีระเบียบ  วินัยอันดีงาม และเคารพกฎหมาย 
 7. นักเรียนควรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ ต่อไปนี ้

7.1  การรักษาความสัตย์ ความจรงิใจต่อตนเอง ทีจ่ะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งทีเ่ป็น   
      ประโยชน์เป็นธรรม 

  7.2  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์  ความดี 
  7.3  การอดทน อดกลั้น และอดออม ทีจ่ะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สจุริต        
                ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
  7.4  การรู้จักระวังความช่ัว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ 
                ตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมอืง 

 8.   นักเรียนควรยึดค่านิยมพื้นฐาน  5  ประการ   
  8.1  พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรบัผิดชอบ 
  8.2  ประหยัด อดออม 
  8.3  มีระเบียบวินัย และควรเคารพกฎหมาย 
  8.4  ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
  8.5  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

      9. นักเรียนควรยึดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ต่อไปนี้ 
              1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
              2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มอีุดมการณ์ในสิ่งที่ดงีามเพือ่ส่วนรวม  
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              3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย ์ 
              4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
              5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
              6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผูอ้ื่น เผือ่แผ่และแบ่งปัน  
              7. เข้าใจเรียนรูก้ารเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง  
              8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
              9. มีสตริู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  
             10. รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารสัของ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รูจ้ักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลอืก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
             11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง หรอืกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
             12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 10. นักเรียนควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่นักเรียนควรทราบ ควรระลึก และต้องหมั่นปฏิบัติอยู่เสมอมีดังนี้ 
                  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
                      ตัวช้ีวัด 
                      1.1  เป็นผลเมอืงที่ดีของชาติ 
                      1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
                      1.3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
                      1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
                  2. ซื่อสัตย์สุจริต 
                      ตัวช้ีวัด 
                      2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทัง้กาย และวาจา ใจ 
                      2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงตอ่ผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 
 
 
                  3. มีวินัย 
                      ตัวช้ีวัด 
                      3.1  ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
                  4. ใฝ่เรียนรู ้
                      ตัวช้ีวัด 
                      4.1 ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
                      4.2 แสวงหาความรูรู้้จากแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
                  5. อยู่อย่างพอเพียง 
                      ตัวช้ีวัด 
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                      5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
                      5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                  6. มุ่งมั่นในการท างาน 
                      ตัวช้ีวัด 
                      6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
                      6.2 ท างานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
                  7. รักความเป็นไทย 
                      ตัวช้ีวัด 
                      7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
                      7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
                      7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
                  8. มีจิตสาธารณะ 
                      ตัวช้ีวัด 
                      8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
                      8.2 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
       9.  นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ตัง้ใจใฝ่หาความรูอ้ยู่เสมอ  ไม่หลบหนกีารเรียน 
  9.1  จัดตารางเรียนพร้อมทั้งศึกษาวิชาการล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน 
  9.2  ตั้งใจเรียนในช่ัวโมงเรียน  ไม่เข้าใจต้องถามครผูู้สอนทนัที 

  9.3  ทบทวนและท าการบ้านใหเ้รียบร้อย จัดตารางเรียนวันรุ่งข้ึน พร้อมทั้งศึกษาล่วงหน้า 
  9.4  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด หรือศูนย์วิชาต่าง ๆ หรือแหล่งเรียนรู้ทั่วๆ ไป 

 
 
ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียน 

1. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างของสถานศึกษาอย่างเครง่ครัดหากฝ่าฝืน 
ไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษตามระเบียบของสถานศึกษา 

2. นักเรียนต้องมเีครื่องแต่งกาย หนงัสือ สมุด และอปุกรณ์การเรียนครบตามทีส่ถาน 
ศึกษาก าหนด 

3. นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสถานศึกษาก่อนออกจากบ้านและกลับจาก 
สถานศึกษาเสมอ 

4. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ต้องอยู่ในความควบคุมของครูถ้าเกิดปญัหาประการใด 
แล้วจะต้องรายงานให้ครูทราบทันท ี

5. สถานศึกษาเปิดเพลงมาร์ชของสถานศึกษาเวลา  07.50  น.  ให้นักเรียนเตรียมเข้าแถว 
โดยเร็ว นักเรียนจะตอ้งเข้าแถวที่บริเวณสนามใหเ้รียบร้อย 

6. เมื่อนักเรียนมาถึงสถานศึกษาหลงัเคารพธงชาติ  จะถือว่านักเรียนมาสาย  จะต้องไป 
รายงานตัวที่งานกจิการนักเรียน 

7. นักเรียนต้องอยู่ในโอวาท เคารพเช่ือฟังครูทุกคน เมื่อพบครู จะต้องท าความเคารพทุกครั้ง 
8. นักเรียนต้องมีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป 
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9. นักเรียนต้องรกัษาความสามัคคีในหมู่คณะ  ไม่ก่อกวนใหเ้กดิความร าคาญแก่ผู้อื่น 
            10. นักเรียนจะต้องรักษาทรัพยส์ินของสถานศึกษามิให้บบุสลายแตกหกั หรอืท าความ 
สกปรกเสียหายแก่อาคารต่าง ๆ ถ้าท าให้เสียหายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทางโรงเรียน 
            11. ก่อนที่นักเรียนจะน าบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในสถานศึกษาจะต้องขอ 
อนุญาตทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง 
            12. วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดราชการ ถ้านักเรียนมาติดต่อทางสถานศึกษาจะต้อง 
แต่งเครื่องแบบนกัเรียนทุกครั้ง  ฉะนั้นแล้วสถานศึกษาจะไมอ่นุญาตให้ติดต่ออย่างเด็ดขาด 
            13. นักเรียนต้องไม่น าอาวุธ ยาเสพติด หนังสือลามก ภาพลามก อุปกรณ์การเล่นการพนัน  
เสี่ยงทายต่าง ๆ มาสถานศึกษา 
            14. เมื่อมีการเปลี่ยนห้องเรียน จะต้องจัดแถวให้เป็นระเบียบ เรียงตามล าดับต่ า – สูง,  
ชาย – หญิง ก่อนเดินไปอย่างเป็นระเบียบ ไม่เล่นหรอืหยอกล้อกันในขณะเปลี่ยนห้องเรียน 
            15. ขณะที่มีการเรียนการสอน นักเรียนที่มีกจิธุระจะต้องออกนอกห้องเรียนจะต้องขอ 
อนุญาตครูทีส่อนหรือควบคุมห้องเรียนทุกครัง้ 
            16. ซื้อและรับประทานอาหารตามเวลาที่ก าหนด 
            17. นักเรียนต้องไม่น าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเรียน หรือเดิน 
รับประทาน 
 
            18. นักเรียนต้องไม่น าสิง่ของทีม่ีค่ามาสถานศึกษา ถ้าสูญหายทางสถานศึกษาจะไม่ 
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

10. นักเรียนต้องไม่เปลี่ยนแปลงสภาพรถ และ/หรือตกแตง่รถ อปุกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเตมิ 
11. นักเรียนตอ้งสวมหมวกนิรภัยและเปิดไฟหน้าขณะขับข่ีรถจักรยานยนตม์าสถานศึกษา 
12. นักเรียนต้องรกัษาความสะอาดในหอ้งเรียน และบรเิวณสถานศึกษาตามที่ได้รับ 

มอบหมายอย่างเครง่ครัด 
 
ระเบียบปฏิบัติส าหรับนักเรียน 

1. การเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ 
1.1 เวลา  07.50  น.  จะมีสัญญาณเตือนด้วยเพลงมาร์ชประจ าสถานศึกษา      1  

เพลง นักเรียนทุกคนต้องยุติภารกิจอื่นแล้วลงไปเข้าแถวเคารพธงชาติที่สนามให้
เรียบร้อยแล้วท าการเคารพธงชาติ  สวดมนต์ แผ่เมตตา ด้วยอาการส ารวม 

1.2 การเข้าแถว ให้หัวหน้าช้ัน รองหัวหน้าช้ัน คณะกรรมการนักเรยีนและครูที่ปรึกษา
เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย 

1.3 เมื่อมีเหตุจ าเป็นได้แก่ ฝนตก สนามไม่สามารถเข้าแถวได้ ให้นักเรียนจัดแถวที่
หน้าห้องเรียนของนักเรียนเอง 

1.4 นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ  จะถือว่ามาโรงเรียนสาย 
1.5 สถานศึกษาจะแจ้งข่าวสารหรือมอบรางวัลเกียรติยศทุก ๆ วันอังคารและวันพฤหัสบดี 

ประมาณ  10-15  นาที และให้นักเรียนพบครูประจ าช้ัน–ครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม 
ของตนเอง ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 
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1.6 ในการแยกแถวเข้าช้ันเรียน นักเรียนจะต้องเดินแถวตามล าดับตามที่สถานศึกษา
ก าหนดอย่างมีระเบียบ ไม่หยอก  ล้อเล่น หรือคุยกันระหว่างเดินแถว 

1.7 เมื่อถึงห้องเรียนให้เข้าห้องเรียนและไม่ควรออกนอกห้องเรียนอีกโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

2. การมาเรียน  -  การหยุดเรียน 
2.1 นักเรียนต้องมาเรียนให้ทันทุกวัน 
2.2 เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นขาดเรียนจะต้องมีใบลา และค ารับรองของผู้ปกครองที่

แท้จริงตามแบบใบลาของสถานศึกษาทุกครั้ง 
2.3 เมื่อนักเรียนป่วยจะต้องแจ้งให้สถานศึกษาทราบ และน าใบลาส่งครูที่ปรึกษาเมื่อ

มาเรียนวันแรก 
2.4 กรณีลากิจ นักเรียนจะต้องยื่นใบลาต่อครูที่ปรึกษาก่อนวันลาทุกครั้ง 
2.5 ในกรณีที่หยุดเรียนแล้วไม่ส่งใบลา จะถือว่า “ขาดเรียน” 
2.6 นักเรียนที่มาสายครั้งที่ 3 สถานศึกษาจะแจ้งผู้ปกครองทราบและถ้ามาสายอีก

จะแจ้งผู้ปกครองมาพบ 
2.7 เมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ทางสถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

ทันที 
2.8 เมื่อนักเรียนขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน ทางสถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองมาพบ 
2.9 เมื่อนักเรียนขาดเรียน 10 วันติดต่อกัน ทางสถานศึกษาจะด าเนินการแขวนลอย

ตามแนวปฏิบัติ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
2.10 นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกรายวิชาตามตารางเรียนทางสถานศึกษาก าหนด 

3. การมาสาย 
3.1 นักเรียนที่มาสถานศึกษาหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติถือว่า  มาสาย 
3.2 นักเรียนต้องเขียนใบอนุญาตเข้าช้ันเรียน โดยใช้แบบฟอร์มขออนุญาตของ

สถานศึกษาให้งานกิจการนักเรียนลงนามอนุญาต 
3.3 น าใบอนุญาตเข้าช้ันเรียน ตอนที่ 1 ไปขออนุญาตครูที่ประจ าวิชาที่ก าลังสอนอยู่ 

โดยแนบไว้กับแบบบันทึกการมาเรียนหน้าช้ันเรียน พร้อมน าส่งครูที่ปรึกษา ต่อไป 
ส่วนตอนที่  2  ส่งงานกิจการนักเรียน 

4. การปฏิบัติตนในห้องเรียน 
4.1 อยู่ภายในห้องเรียนอย่างเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงอึกทึก ไม่เล่นกัน 
4.2 มีหน้าที่ท าความสะอาดห้องเรียน รักษาความสะอาด และทรัพย์สินภายใน

ห้องเรียนและจะต้องจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.3 ไม่น าวิชาอื่นข้ึนมาท าขณะที่ครูก าลังสอน 
4.4 ไม่น าสิ่งอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเข้ามาไว้ในห้องเรียน 
4.5 ไม่ออกจากห้องเรียนก่อนได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
4.6 ไม่น าอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
4.7 รายงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ เพื่อจัดครูผู้สอนแทน หลังจากครู

ประจ าวิชาไม่เข้าห้องสอนเกิน 5 นาที 
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4.8 ถอดรองเท้าไว้อย่างเป็นระเบียบ เมื่อเข้าห้องเรียนซึ่งมีพื้นสะอาดและต้องแต่งกาย
เรียบร้อย 

4.9 เมื่อเกิดการวิวาทภายในห้องเรยีนหรอืระหว่างหอ้งเรียนอย่าตัดสินเองควรรายงาน
ให้ครูที่ปรึกษาหรืองานกิจการนักเรียนทราบ 

4.10 นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ไม่ส่งเสียงรบกวนหรือหยอกล้อ 
4.11 เมื่อมีปัญหาต้องการถามให้ยกมือก่อน เมื่อครูอนุญาตแล้วจึงยืนข้ึนถามได้ 
4.12 ห้ามลุกเดินไปมาระหว่างที่ครูสอน ถ้ามีธุระให้ขออนุญาตก่อน 
4.13 ใช้โต๊ะเก้าอี้ด้วยความระมัดระวังไม่นั่งโยกเก้าอี้ หรือขีดเขียนท าความสกปรกใด ๆ 

บนโต๊ะ เก้าอี้ กระดาน บอร์ด ฝาผนัง หรือส่วนใดของห้อง 
4.14 การใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่มีความจ าเป็นจะต้องใช้แล้วปิดให้

เรียบร้อยทุกครั้ง 
5. การขออนุญาตออกนอกห้องเรียน หรือเข้าในห้องเรียนในขณะเรียน  

5.1 การเข้าออกห้องเรียนทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน  กรณีเข้าห้องช้าอาจ
มีสาเหตุมาจากมาสาย เข้าห้องพยาบาล ให้พบงานอนามัยขอมีบัตรอนุญาตเข้า
ห้องเรียน 

5.2 เมื่อครูต้องการพบนักเรียนคนใดในห้องระหว่างที่ครูก าลังสอนต้องขออนุญาตจาก
ครูผู้สอนก่อนกรณีงานกิจการนักเรียนขอพบนักเรียนจะต้องมีหนังสือขออนุญาต 

6. การท างานและส่งงาน 
6.1 นักเรียนทุกคนจะต้องท างานที่ครูมอบหมายให้ทันตามก าหนดเวลา 
6.2 สมุดแบบฝึกหัดหรืองาน  จะต้องท าให้เป็นระเบียบ และส่งตามก าหนด และไม่ให้

มีหลายวิชาในสมุดเล่มเดียวกัน 
7. การใช้ห้องน้ า  ห้องส้วม 

7.1 ปิดน้ า – ไฟ  ทุกครั้งที่ออกจากห้องน้ า 
7.2 ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องน้ า 

8. การรับประทานอาหาร และการซื้ออาหาร 
8.1 ให้นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบ และซื้อตามล าดับก่อนหลังตาม

เวลาที่ก าหนดให้ 
8.2 รับประทานอาหารในโรงอาหาร  หรือสถานที่จัดไว้ตามข้อตกลงในแต่ละภาค 
8.3 หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้น าภาชนะใส่อาหารทุกชนิดเก็บไว้  ณ  

จุดที่สถานศึกษาก าหนด 
8.4 ห้ามนักเรียนน าอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานบนอาคารเรียนในห้องเรียนหรือ

ที่อื่นนอกจากที่สถานศึกษาอนุญาต 
8.5 ห้ามนักเรียนทิ้งเศษอาหารหรือข้าวบนโต๊ะ  หรือใต้โต๊ะที่นั่งรับประทานอาหาร 

9. ข้อปฏิบัติเมื่อท าของหายหรือเก็บของได้ 
9.1 การแจ้งและคืนของหาย  ให้ติดต่อห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล 
9.2 เมื่อเก็บของได้ให้น าไปมอบไว้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด

ในแบบฟอร์มเกี่ยวกับการรับแจ้ง – คืนของหายด้วย 
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10. การมาสถานศึกษาในวันหยุด  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
10.1 นักเรียนจะมีหนังสือขออนุญาตจากสถานศึกษาโดยผ่านกลุ่มบริหารงานวิชาการ

และครูที่รับผิดชอบการมาปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษาในวันหยุด นักเรียนต้อง
มีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง โดยมีครูรับผิดชอบควบคุมดูแล 

11. การร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
11.1 นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดให้ 
11.2 เมื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านกีฬา นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมเป็นนักกีฬาหรือ

เชียร์หรือผู้สนับสนุนการเชียร์ ตามแต่ความสามารถ และความเหมาะสม ของแต่ละ
บุคคล 

11.3 เมื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการใด ๆ นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการนั้น ๆ ตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

11.4 เมื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา นักเรียนที่นับถือพุทธศาสนาทุกคน 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตาม
แบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี 

11.5 เมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ มาขอความร่วมมือจาก
นักเรียนให้นักเรียนที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ 

11.6 นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดให้โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรแก่ครู
ผู้ควบคุมกิจกรรมนั้น ๆ ทราบ สถานศึกษาจะถือว่านักเรียนผู้นั้นขาด 
การร่วมกิจกรรมตามที่ทางโรงเรียนก าหนดซึ่งจะมีผลให้นักเ รียนผู้นั้นไม่ผ่าน   
กิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 12.  การใช้โทรศัพท์ของนักเรียน      
   สถานศึกษามีโทรศัพท์สาธารณะให้นักเรียนใช้ แต่อนุญาตให้นักเรียนใช้ใน 

ช่วงเวลาพักเท่านั้น  ในระหว่างช่ัวโมงเรียนห้ามใช้และไม่อนุญาตให้รับโทรศัพท์จาก
บุคคลภายนอก ส่วนโทรศัพท์มือถืออนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียน 

 13. ความสามัคคี  และการรักษาช่ือเสียงของสถานศึกษา 
  13.1 ให้นักเรียนมีความสามัคคีกลมเกลียว นักเรียนรุ่นพี่ต้องประพฤติตนเป็น  

  ตัวอย่างที่ดี ช่วยเหลือให้ความเมตตาต่อรุ่นน้อง 
  13.2 นักเรียนรุ่นน้องต้องเคารพเช่ือฟังรุ่นพี่  ซึ่งแนะน าในทางที่ถูกต้องดีงาม 
  13.3 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาช่ือเสียงของสถานศึกษา  โดยไม่ประพฤติตน 

  ในทางเสื่อมเสียและช่วยดูแลแก้ไขผู้ที่มีพฤติกรรมอันจะก่อให้เกิดความ  
  เสียหาย 
13.4 ให้นักเรียนช่วยสอดส่องและรายงานต่อครู ในกรณีที่นักเรียนประพฤติผิด  

   ระเบียบ หรือมีบุคคลภายนอกที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจเข้ามาในโรงเรียน 
 14. ความร่วมมือรักษาความสะอาด 
  14.1 ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องประจ าช้ัน ห้องเรียน บริเวณสถานศึกษา 
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  14.2 โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑท์ี่ประจ าอยู่ตามที่ต่างๆ ห้ามเคลื่อนย้ายไปโดยพลการ 
  14.3 ไม่ขีดเขียนข้อความใด ๆ บนโต๊ะ  เก้าอี้  พื้น  ฝาผนังอาคารทุกแห่ง 
  14.4 ปิดก๊อกน้ า  เมื่อเลิกใช้แล้วให้สนิท 
  14.5 ปิดไฟฟ้า พัดลม ในห้องเรียนเมื่อเลิกใช้แล้ว 
  14.6 ไม่ท าให้สวนหย่อม  หรือพันธ์ุไม้ประดับต่างๆ เสียหาย และห้ามเดิน – ว่ิง    
    นั่งสนามหญ้า 
 15. การออกนอกบริเวณสถานศึกษา      
   ตามปกติสถานศึกษาไม่อนุญาตให้นักเรียนลาออกนอกบริเวณสถานศึกษา  นอกจาก

จ าเป็นจริง ๆ เท่านั้นโดยนักเรียนต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
15.1 ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเองผ่านงานกิจการนักเรียนก่อน 
15.2 การขออนุญาตไปโรงพยาบาลให้น าบัตรประจ าตัวคนไข้มาแสดงเป็น  

   หลักฐานด้วย 
15.3 การไปติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวประชาชน ให้น าทะเบียนมาแสดงด้วย 
15.4 การไปเปิดบัญชีธนาคารให้น าเอกสารหลักฐานมาแสดงด้วย 
15.5 ให้นักเรียนยื่นค าร้องขอใบอนุญาตออกนอกสถานศึกษาที่ห้องงานกิจการ   

   นักเรียน 
15.6 ให้ครูงานกิจการนักเรียนเซ็นรับทราบการอนุญาตและรับบัตรอนุญาตจึง    

   ออกไปได้ 
15.7 เมื่อออกนอกสถานศึกษาให้น าบัตรอนุญาตติดตัวเสมอเพื่อแสดงแก่ยาม 

   ประตู ครูเวรหรือครูอื่น ๆ พร้อมน าส่งคืนงานกิจการนักเรียนหลังจากกลับ  
   ถึงสถานศึกษา 

16. การมาพบและมาเยี่ยมนักเรียน 
16.1 ผู้ปกครองมาพบหรือญาติมาเยี่ยมที่สถานศึกษาให้ไปติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์ ทาง

สถานศึกษาจะติดต่อให้นักเรียนมาพบที่ห้องกิจการนักเรียน ไม่อนุญาตให้
ผู้ปกครองมาพบนักเรียนโดยล าพังหรือตามห้องเรียน 

16.2 สถานศึกษาไม่อนุญาตให้นักเรียนน าเพื่อนนักเรียนต่างสถานศึกษาหรือ
บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณสถานศึกษาหรือเข้ามาร่วมกิจกรรมของ 
สถานศึกษาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 

16.3 นักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบด้วยว่านักเรียนอยู่ช้ันอะไร ห้องอะไร เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตามตัวนักเรียนมาพบผู้ปกครอง   
มิฉะนั้นผู้ปกครองนักเรียนอาจเสียเวลารอคอยนาน 

17. การขอใบรับรองความประพฤติ 
17.1 ขอแบบค าร้องขอใบรับรองความประพฤติที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และกรอก

รายละเอียดให้ครบถ้วน 
17.2 ยื่นแบบค าร้องขอใบรับรองความประพฤติที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมรู ปถ่าย 

ขนาด  2  นิ้ว จ านวน  1  รูป 
17.3 สถานศึกษาจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้แก่นักเรียนตามความเป็นจริง 
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17.4 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้วสถานศึกษาจะออกใบรับรอง
ความประพฤติให้ นักเรียน และให้นักเรียนไปรับใบรับรองความประพฤติที่ห้อง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
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 แหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ
 
 

1. โรงพยาบาลบ้านโฮง่ 
2. สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮง่ 
3. สถานีอนามัยแต่ละต าบล 
4. องค์การบรหิารส่วนต าบล 
5. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านโฮง่ 
6. ที่ว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง 
7. เทศบาลต าบลบ้านโฮง่ 
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
12. วิทยาลัยเกษตรกรรมล าพูน 
13. แม่น้ าลี ้
14. กลุ่มหมูบ่้าน   
15. ถ้ าหลวงผาเวียง 
16. หอไตรวัดป่าป๋วย 
17. หอไตรวัดดงฤาษี 
18. วัดพระเจ้าตนหลวง 
19. วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน 
20. วัดกู่ขาว 
21. วัดศรีเตี้ย 
22. วัดห้วยกาน 
23. วัดป่าพล ู
24. วัดตะเคียนปม   
25. วัดป่าด า 
26. วัดป่าป๋วย 
27. วัดดอยหลังถ้ า 
28. น้ าตกวังหลวง 
29. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮง่ 
30. การไฟฟ้าอ าเภอบ้านโฮง่ 
31. ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านโฮง่ 
32. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบ้านโฮ่ง 
33. ป่าตาดเหมย อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
34. ป่าแม่หาด อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวัดล าพูน 
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35. ป่าดอยกาน อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวัดล าพูน 
36. ป่าหนองปลาสะวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวัดล าพูน 
37. สวนพฤกษศาสตร์  สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
38. อุทยานแห่งชาติแมป่ิง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
39. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนป่าป๋วย  อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวัดล าพูน 
40. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในชุมชน           
41. เรือกสวนไร่นาในชุมชน           
42. มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์  
43. สถานคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
44. ถ้ าเอราวัณ 
45. บ้านมณีทอง 
46. ถนนคนเดินเชียงใหม ่
47. สวนสัตว์เชียงใหม ่
48. โรงเรียนบ้านห้วยกาน 
49. โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 
50. โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 
51. โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 
52. โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 
53. โรงเรียนบ้านห้วยน้ าดิบ 
54. โรงเรียนบ้านป่าพล ู
55. ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าพล ู
56. ศูนย์เด็กเล็กชุมชนบ้านแมป่๊อก 
57. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.เวียงกานต์ 
58. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดดอยแดน 
59. สถานเลี้ยงเดก็ครูหวาน 
60. สถานเลี้ยงเดก็ครูอรทัย 
61. สนามกีฬาหมู่บ้านดงห้วยเย็น 
62. ชุมชนบ้านแม่ป๊อก 
63. หมู่บ้านทุ่งโป่ง 
64. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบ้านโฮ่ง 
65. ป่าชุมชนบ้านห้วยกาน 
66. หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่า อ าเภอบ้านโฮง่ 
67. ศูนย์วัฒนธรรมประจ าหมู่บ้าน 
68. ค่ายมวยรังสิยารมณ ์
69. ศูนย์พุทธรรม – ศูนย์วัฒนธรรม 
70. หน่วยควบคุมพื้นที่ทีจ่ะประกาศเป็นเขตห้าล่าสัตว์ป่า บ้านโฮ่ง 
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