
แผนปฏิบัติการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ่ ปีงบประมาณ 2564 

ส่วนที่  3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
คำขวัญของโรงเรียน  

รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 
 
วิสัยทัศน์ 

ภายในปีการศึกษา 2565 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม ความรู้ เทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ รักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 
อัตลักษณ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม  ดีพร้อมมารยาท มีศาสตร์งานอาชีพ 
เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมเด่น  เป็นแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ 
 
พันธกิจ  

๑. สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรของสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

เฉพาะทางตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 

๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ยึดมั่นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๕. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและมีสมรรถนะหลัก 

๖. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อความเป็นอยู่และการ

เรียนรู้ของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

๗. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทำ หลักสูตรท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 

เป้าประสงค์ 
1. เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
2. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
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3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
7. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพอย่างหลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและมีสมรรถนะหลัก  
10. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
11. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อความเป็นอยู่และการเรียนรู้ของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
12. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทำ  หลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและมีสมรรถนะหลัก 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ระบบประกันคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อม 

แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อความเป็นอยู่และการเรียนรู้ของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทำ หลักสูตร
ท้องถิ่นและกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
มาตรการ 
 1. พัฒนาระบบการรับนักเรียน 
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 2. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
 4. พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 5. ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยี
ของผู้เรียน 
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 7. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. สร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 10. สร้างเสริมให้ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 12. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะหลักประจำสายงาน 
 13. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 14. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 15. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
 16. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการนิเทศทางการศึกษา 
 17. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 18. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
 19. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    20. ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
    21. ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีการประกันคุณภาพภายใน การควบคุมภายในของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
    22. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทำ หลักสูตรท้องถิ่น  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 23. ปรับปรุงและพัฒนาการกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงของพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ มาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับโรงเรียน มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. สร้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็กด้อย
โอกาสอย่างทั่วถึง 

1. เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
สร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

1. พัฒนาระบบการรับ
นักเรียน 

1.  สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมเขตบริการ  
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้บริการกับเด็กด้อยโอกาสทั้งใน
และนอกเขตบริการ 
3. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.  ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.พัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ
สมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
ตามความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน 

2. ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาของชาติ 

3. ส่งเสริมด้านการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร ทักษะ กระบวนการคิด 
และใฝ่เรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผลทุกคน 
2.นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการคิดวิเคราะห์ เขียน 
3. นักเรียนมีคุณภาพด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผลทุกคน 
4. นักเรียนมีคุณภาพด้านทักษะทางภาษาและการสื่อสารตาม
หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผลทุกคน  
5.นักเรียนมีทักษะ และสมรรถนะ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในทุกระดับ 
6. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
7. ครูและนักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 3 ชิ้น  

3. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

4. พัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน 

4. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมและมี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยี
ของผู้เรียน 
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2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
ตามความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาของชาติ 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. นักเรียนร้อยละ 56 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

7. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อ
ปีการศึกษา 

3. ส่ ง เส ริ ม ผู้ เรี ย น ให้ มี
ทั ก ษ ะอาชี พ ต าม ห ลั ก
ป รั ชญ าขอ ง เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง 

7. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพอย่าง
หลากหลายตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนร้อยละ 100 เลือกเรียนอาชีพประจำหอนอน 1 
อาชีพ 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ร้อยละ 70 เลือกเรียน
หลักสูตรทวิศึกษา 

4. ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เรี ยน มี
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
ค่านิยมอันพึงประสงค์และ
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ยึ ด มั่ น ก ารป กค รอ งใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมอันพึงประสงค์และ
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้าง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติใน

9. สร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีทักษะทางด้าน
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการดำรงชีวิต และสามารถ
ดำรงชีวิตได้ 
3. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

10. สร้างเสริมให้ผู้เรียนรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีทักษะการ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ประมุข การดำเนินชีวิต 11. ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. นักเรียนมีผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึง
ประสงค์และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
2. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

5. ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
มีสมรรถนะหลัก 
 
 
 
 
 
 

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและมี
สมรรถนะหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม 
สนับสนุน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
มีสมรรถนะหลัก 
 
 
 
 
 

12. ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สมรรถนะหลักประจำสายงาน 

1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ครูมีสมรรถนะหลักในการทำงาน 
3. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

13. ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

1. ครูทุกคนมีแผนการสอน 
2. ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่องต่อภาค
เรียน 
3. ครูมีสื่อ นวัตกรรมในรายวิชาที่สอนอย่างน้อย 1 ชิ้น 
4. ครูมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย 
5. ครูมีทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  
6. ครูทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน และการทำงาน 
7. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อย

14. ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีทักษะ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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5. ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
มีสมรรถนะหลัก 

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและมี
สมรรถนะหลัก 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม 
สนับสนุน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
มีสมรรถนะหลัก 

15. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใช้
กระบวนการวิจัยมาพัฒนาการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน 

กว่าร้อยละ 80 
 

16. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยการ
นิเทศทางการศึกษา 

6. ส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการโดยยึดหลักธรร

มาภิบาลและพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายใน

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

10. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิ
บาล ระบบประกัน
คุณภาพ จัด
สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อความ
เป็นอยู่และการเรียนรู้ของ

17. ส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน 
3. มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่หลากหลาย เช่น 
Website วารสาร จุลสาร เปน็ต้น 
4. กลุ่มงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
5. กลุ่มงานจัดระบบควบคุมภายในมีมาตรฐาน 

18. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
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ภ า ย น อ ก  จั ด

สภาพแวดล้อมและแหล่ง

เรี ย น รู้ ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ค ว าม

เป็นอยู่และการเรียนรู้ของ

นั ก เ รี ย น  ภ า ย ใ ต้

สถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

น่า 2019 (COVID-19) 

 

นักเรียนภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

6. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

20. ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
แนวทางปฏิบัติและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อความเป็นอยู่และ
การเรียนรู้ของนักเรียน ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไว รั ส โค โรน่ า  2 0 1 9 
(COVID-19) 

21. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ประกันคุณภาพภายใน การ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา 
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 

1. มีแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
3. มีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
4. มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
5. มีเอกลักษณ์ของโรงเรียน “สิ่งแวดล้อมเด่น เป็นแหล่ง
เรียนรู้สู่อาชีพ” 
6. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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7. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตร
อาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
หลักสูตรท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 

12. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรอาชีพเพื่อการ
มีงานทำ หลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาสอดคลอ้ง
กับบริบทของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนืสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตร
อาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
หลักสูตรท้องถิ่นและ
กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาให้บริบทของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับ 

22. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
อาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
หลักสูตรท้องถิ่น กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

1. การจัดการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
2. รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปี 
3. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
5. มีหลักสูตรอาชีพและหลักสูตรท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน 
6. มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
7. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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สถานศึกษา หลักสูตร
อาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
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เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 

12. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรอาชีพเพื่อการ
มีงานทำ หลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาสอดคลอ้ง
กับบริบทของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนืสู่การเรียนรู้ใน
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตร
อาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
หลักสูตรท้องถิ่นและ
กำหนดมาตรฐาน
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เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับ 

23. ปรับปรุงและพัฒนาการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

1. การจัดการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
2. รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปี 
3. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
5. มีหลักสูตรอาชีพและหลักสูตรท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน 
6. มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
7. ผลการดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
 


