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ค าน า 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาการบริหารจัด 
การศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามหลักการและแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Management) ภายใต้บริบทของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตลอดจนความต้องการจ าเป็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมาย 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม  

ขอขอบคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ให้มี
ประสิทธิภาพบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  
 
 
 

ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม  
ตุลาคม 2565 
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 แผนปฏบิตัริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพทิยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
ส่วนที่ 1 

บริบทของโรงเรียน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม (KAMPANGDINPITTHAYKOM SCHOOL) 
ที่ตั้ง หมูํที่ 2 บ๎านก าแพงดิน ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 

รหัสไปรษณีย์   66220 
เว็บไซต์ : www.kampangdin.com/obec 
E- mail : kampangdin@hotmail.com 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก 1066350392 
รหัส Obec 6 หลัก 350392 
พ้ืนที่ 42 ไรํ 2 งาน 50 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ      ติดตํอ    ต าบลวังอิทก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศใต๎          ติดตํอ    ต าบลสามงําม  อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 
 ทิศตะวันออก ติดตํอ   ต าบลโคกสลุด  อ าเภอบางกระทุํม จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศตะวันตก   ติดตํอ   ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุํมแมํน้ ายม – แมํน้ านําน 
เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 
อักษรยํอ ก.พ.พ. 
ปรัชญาโรงเรียน การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คติพจน์ สามคฺคี เยว พล  สามัคคีคือพลัง 
สีประจ าโรงเรียน ฟูา - แดง 

สีฟูา หมายถึง ความสามัคคี 
 สีแดง หมายถึง ความดีงาม ความกล๎าหาญ ความเสียสละ และความ   อดทน 
ค าขวัญ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ ควบคูํคุณธรรม 
เอกลักษณ์ โรงเรียนรํมรื่น สดชื่นสวยงาม ระบบติดตามดี 
อัตลักษณ ์                      รักสะอาด มารยาทดี มีจิตสาธารณะ 
วิสัยทัศน์                        สํงเสริมการเรียนรู๎คูํคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ก๎าวไกลสูํ 
                                   มาตรฐานสากล 

http://www.kampangdin.com/obec
mailto:kampangdin@hotmail.com
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
2. สภาพชุมชนโดยรวม 
 ต าบลก าแพงดิน ตั้งอยูํในเขตการปกครองอ าเภอสามงําม  ประชาชนสํวนใหญํใช๎ภาษาไทยกลาง นับ
ถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลต าบลก าแพงดิน และองค์การบริหารสํวนต าบลก าแพงดิน ประกอบไปด๎วย 12 
หมูํบ๎าน ดังนี้ 

1 บ๎านก าแพงดิน   หมูํที่ 1 
2 บ๎านก าแพงดิน หมูํที่ 2 
3 บ๎านก าแพงดิน หมูํที่ 3 
4 บ๎านก าแพงดิน หมูํที่ 4  
5 บ๎านก าแพงดิน หมูํที ่5 
6 บ๎านคลองพันจอ หมูํที่ 6  
7 บ๎านทําแห        หมูํที่ 7 
8 บ๎านวังโปุง        หมูํที่ 8 
9 บ๎านหนองบัว     หมูํที่ 9 
10 บ๎านวังปลาทู      หมูํที่ 10 
11 บ๎านวังปลาทู      หมูํที่ 11 
12 บ๎านทําทอง        หมูํที่ 12 

การประกอบอาชีพ     ร๎อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เส้นทางการคมนาคมการเดินทางเข้าสู่ต าบลก าแพงดิน 
 จากกรุงเทพมหานคร ใช๎เส๎นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนสายเอเชีย กรุงเทพ-นครสวรรค์ ถึงทางแยกท่ี
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ใช๎เส๎นทางหลวงหมายเลข 17 จนถึงแยกปลวกสูงให๎เลี้ยวซ๎ายตามทางหลวง
หมายเลข 115 ถึงทางแยกบริเวณท่ีวําการอ าเภอสามงําม ให๎เลี้ยวซ๎าย ผํานโรงพยาบาลสามงําม ประมาณ 12 
กิโลเมตร ถึงต าบลก าแพงดิน 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 ด้านโอกาส 

1. ชุมชน ผู๎ปกครอง เห็นความส าคัญของการศึกษา 
2. มีเทคโนโลยีที่สะดวกในการติดตํอสื่อสารกับองค์กรตํางๆ 
3. การคมนามสะดวก 
4. เศรษฐกจิในชุมชนที่ขยายตัวสํงผลดีตํอการบริหารจัดการศึกษา 
5. มีแผนการศึกษาชาติน าทางการพัฒนา 
6. องค์กรสํวนท๎องถิ่นให๎การสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
ข้อจ ากัดของโรงเรียน 

1. การกระจายตัวของอบายมุขในชุมชนสํงผลกระทบตํอระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
2. การใช๎สื่อและเทคโนโลยีในทางที่ไมํเหมาะสมของเยาวชน 
3. ความแตกตํางด๎านฐานะทางเศรษฐกิจของผู๎ปกครองมีผลตํอความเสมอภาคด๎านการจัด

การศึกษาของนักเรียน 
4. สภาพครอบครัวที่ไมํเอ้ือตํอการดูแลเอาใจใสํนักเรียน 
5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

3. ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ตั้งอยูํที่หมูํ 2  ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร ตั้งขึ้นเม่ือ  

ปีพุทธศักราช 2519 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยได๎รับความรํวมมือ 
จากนายเม๎ง แซํลิ้ม นายสิงโต สมสงวน และประชาชนในต าบลก าแพงดิน รํวมกันบริจาคที่ดิน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
42 ไรํ 2 งาน 50 ตารางวา 
 ปีพุทธศักราช 2519 เปิดท าการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีครูปฏิบัติการสอน 3 คน 
ประกอบด๎วย ครูใหญํ จ านวน 1 คน ครูปฏิบัติการสอน 2 คน มีนักเรียน จ านวน 76 คน อาคารเรียนชั่วคราว 
จ านวน 2 ห๎องเรียน 

ปีพุทธศักราช 2520 มีการปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวและถมดิน โดยใช๎งบประมาณ  
100,000 บาท 

ปีพุทธศักราช 2521 มีอาคารเรียน 2 หลัง ห๎องน้ านักเรียน จ านวน 2 หลัง บ๎านพักครู  
จ านวน 2 หลัง ครูปฏิบัติการสอน จ านวน 19 คน มีนักเรียนจ านวน 332 คน มีนักการภารโรง จ านวน 2 คน 
 ปีพุทธศักราช 2522 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ สร๎างอาคารเรียน แบบ 216 โดยใช๎งบประมาณจาก
กรมสามัญศึกษา 

ปีพุทธศักราช 2526 ได๎รับการพิจารณาจัดเข๎าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.) รุํน
ที่ 2  
 ปีพุทธศักราช 2539 เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ในปัจจุบัน โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม เปิดท าการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู๎บริหาร จ านวน 1 คน ครูปฏิบัติการสอน จ านวน 22 คน เจ๎าหน๎าที่
ธุรการ จ านวน 1 คน  
 สิ่งกํอสร๎างในปัจจุบัน ประกอบด๎วย อาคารเรียนถาวร 2 หลัง อาคารเรียน อาคารเรียนชั่วคราว  
1 หลัง อาคารฝึกงาน 2 หลัง หอประชุม 1 หลัง บ๎านพักครู 8 หลัง บ๎านพักนักการภารโรง 2 หลัง ห๎องน้ าห๎อง
ส๎วมนักเรียน 3 หลัง สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามเซปัคตะกร๎อ 1สนาม สนามฟุตบอล 2 สนาม 
สนามฟุตซอล 1 สนาม ประปา 1 หลังโรงอาหาร 1 หลัง  
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ปัจจุบัน โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตรโดย

ระยะทางอยูํหํางจากอ าเภอสามงําม ประมาณ 10 กิโลเมตร และจังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ 28 
กิโลเมตร  
 โรงเรียนได๎เปิดแผนการเรียนให๎นักเรียนได๎เลือกเรียนอยํางหลากหลาย ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ แผนการจัดการเรียน จ านวนห้อง ที่

  
แผนการจัดการเรียน จ านวนห้อง 

1 แผนการเรียนทั่วไป 3 1 แผนการเรียนทั่วไป 3 
2 แผนการเรียนห๎องเรียน

ทั่วไปวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

3 2 แผนการเรียนห๎องเรียน
ทั่วไปวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

3 

รวม 6 รวม 6 
 
4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
แผนผังโรงเรียน 
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ข้อมูลแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบและที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ รายการ จ านวน 
1 อาคารเรียน 2 หลัง 
2 อาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง 
3 หอประชุม 1 หลัง 
4 โรงอาหาร 1 หลัง 
5 อาคารฝึกงาน 3 หลัง 
6 บ๎านพักครู 7 หลัง 
7 บ๎านพักภารโรง - หลัง 
8 ห๎องน้ า ห๎องส๎วม 3 หลัง 

 
5. ข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 

5.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้บริหารชื่อ นายวิฑูรย์      ค าจริง 
 ต าแหน่ง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 

วุฒิการศึกษา สูงสุด กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ได้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแตํ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  จนถึงปัจจุบัน 
5.2 ท าเนียบผู้บริหาร 

ตาราง 1 ท าเนียบผู๎บริหารโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง (พ.ศ.) 

1 นายวนิช   รอดมณี  อาจารย์ใหญํ     พ.ศ. 2519-2528 

2 นายสมาน         เมืองทอง อาจารย์ใหญํ     พ.ศ. 2529-2530 
3 วําที่ร๎อยตรีวิชา   ปานใจ  รักษาการอาจารย์ใหญํ   พ.ศ. 2530 
4 นายณัฐสชัย      วิเชียรสรรค ์       อาจารย์ใหญํ     พ.ศ. 2531-2536 
5 นายธนพล        บุญอินทร์ ผู๎อ านวยการ พ.ศ. 2538-2547 
6 นายประโยชน์   สุวรรณปักษิณ ผู๎อ านวยการ พ.ศ. 2548-2551 
7 นายกฤษ คงชู ผู๎อ านวยการ พ.ศ. 2548-2551 
8 นายเกษม สุขเกตุ ผู๎อ านวยการ พ.ศ. 2554-2556 
9 นายเชาวน์        มาเนียม ผู๎อ านวยการ พ.ศ. 2557-2564 
10 นายวิฑูรย์         ค าจริง ผู๎อ านวยการ พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน 
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5.3 ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 

ตาราง 2 แสดงข๎อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 
กลุ่ม/กลุ่มสาระ/
งาน 

วุฒิการศึกษา  
จ านวน 
รวม 

วิทยฐานะ  
จ านวน 
รวม 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง คศ.

1 
คศ.
2 

คศ.
3 

คศ
.4 

ครู 
ผู้ช่วย 

1. ผู๎บริหาร - - 1 - - - 1 - - 1 - - 1 
2. ภาษาไทย - 2 - 1 - - 3 - 2 - - 1 3 
3. วิทยาศาสตร์              
3.1 เคมี 1 - - - - - 1 - - - - 1 1 
3.2 ชีววิทยา - - - 1 - - 1 - - - - 1 1 
3.3 ฟิสิกส์ - - - 1 - - 1 -  - - - 1 
3.4 วิทย์ทั่วไป -- -- -- - -- -- - -- - -- -- -- - 
3.5 คอมพิวเตอร์ - 1 - - - - 1 - - - - 1 1 
4. ภาษาตํางประเทศ - 1 - 1 - - 2 - - 2 - - 2 
5. สังคมศึกษา - - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 
6. คณิตศาสตร์ - 2 - 1 - - 3 - 1- 2 - - 3 
7. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

2 - - - - - 2 1 - 1 - - 2 

8. การงานอาชีพ              
8.1 คหกรรม - - - - - - - - - - - - - 
8.2 เกษตร - - 1 - - - 1 - - 1 - - 1 
8.3 อุตสาหกรรม - - - - - - - - - - - - - 
9..ศิลปะ              
9.1 นาฏศิลป์ - 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
9.2 ดนตรีสากล 1 - - - - - 1 - -1 - - - 1 
รวม 4 6 3 7 - - 20 2 4 9 - 5 20 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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ตาราง 3 แสดงข๎อมูลบุคลากร ลูกจ๎างชั่วคราว ลูกจ๎างประจ า 
 
 
กลุ่ม/กลุ่มสาระ/
งาน 

วุฒิการศึกษา  
จ านวน 
รวม 

ม.3 
หรือต่ ากว่า 

ม.6 
หรือเทียบเท่า 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ - - - - - - - 1 - - 1 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการเรียนรวม 

- - - - - - 1 - - - 1 

ครูอัตราจ๎าง - - - - - - 2 - - - 2 
ลูกจ๎างชั่วคราว 1 1 - - - - - - - - 2 
รวม 1 1 - - - - 3 1 - - 6 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

5.4 จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 
ตาราง 4 แสดงข๎อมูลจ านวนนักเรียน จ านวนห๎องเรียน 

ระดับชั้น เพศ รวม ห้องเรียน 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 33 61 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 32 40 72 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 39 30 69 2 
รวม ม.ต้น 99 103 202 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 36 20 56 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 15 20 35 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 18 28 46 2 
รวม ม.ปลาย 69 68 137 6 
รวม 168 171 339 12 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 
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5.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบคําร๎อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยของการ ทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564 
  ปีการศึกษา จ านวนผู้ 

เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2562  55.02 25.38 29.59 29.67 
2563 53 47.40 21.92 28.93 31.35 
2564 65 43.37 21.80 29.32 26.27 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบคําร๎อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 25625 – 2564 
   ปี
การศึกษา 

จ านวนผู้ 
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2562  36.83 21.00 25.43 31.93 23.50 
2563 51 34.78 21.15 27.43 33.39 23.80 
2564 27 42.73 20.87 27.43 33.07 23.65 

 
6. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 

โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม จัดโครงสร๎างสายงานการบริหารออกเป็น 5 ฝุาย คือ ฝุายบริหารวิชาการ   
ฝุายบริหารงานบุคคล  ฝุายบริหารงบประมาณ  ฝุายบริหารทั่วไป  และฝุายกิจการนักเรียน 

จัดการศึกษาตามกรอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู๎ การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารโรงเรียนโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM)  และการบริหารจัดการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความรํวมมือของผู๎ปกครองและครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม สมาคมศิษย์เกํา
โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม รวมทั้งหนํวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท๎องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพองค์กร 
โรงเรียนได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาพองค์กร โดยให๎ครูผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

ท าการวิเคราะห์ในสํวนที่ตนรับผิดชอบ จากสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกองค์กรที่สํงผลตํอการ
ด าเนินงานของกิจกรรมตํางๆ หลังจากนั้นคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพองค์กร ประกอบด๎วยฝุายบริหาร 
หัวหน๎างาน หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎จ านวน 22 คน โดยองค์ประกอบของการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของ
หนํวยงานโดย Swot Analysis ประกอบด๎วยสภาพแวดล๎อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities) หรือ
อุปสรรค (Threats) และสภาพแวดล๎อมภายในที่เป็นจุดแข็ง(Strenghts) หรือจุดอํอน(Weakneses) โดยท า
การวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพล/สภาพปัจจุบัน ปัญหาตํอการปฏิบัติงานตามภารกิจและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีข้ันตอนการวิเคราะห์ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพองค์กรของโรงเรียน 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการหลอม

รวมจากแบบวิเคราะห์

การวิเคราะห์องค์กรภายนอก 

โอกาส/อุปสรรค (STEP) 

การวิเคราะห์องค์กรภายใน 
จุดแข็ง/จุดอ่อน (2S4M) 

ลงคะแนนให้ค่าน้ าหนักคะแนน
ของกรรมการแต่ละคน 

พล็อตจุด 

สรุปผลการวิเคราะห์องค์กร 
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จากการประชุมคณะกรรมการได๎ตารางการวิเคราะห์องค์กรของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ดังนี้ 

ตาราง  7  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายนอก (STEP) 
ประเด็นส าคัญ ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1.ด๎านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.17 
2.ด๎านเทคโนโลยี (Technology = T ) -0.03 
3.ด๎านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) -0.09 
4.ด๎านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.01 
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.06 
ตาราง  8  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายใน (2S4M) 
ประเด็นส าคัญ ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1.ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.00 
2.ด๎านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) -0.03 
3.ด๎านบุคลากร  (Man = M1) -0.03 
4.ด๎านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.37 
5.ด๎านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.00 
6.ด๎านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) -0.36 
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) -0.05 
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคมบนแกนความสัมพันธ์ของ  SWOT 

 
 

อธิบายผลจากกราฟ 
                    

         ผลจากการวิเคราะห์องค์กร จะเห็นวํา จุดไขํแดงพร๎อมลูกศรจะปรากฏอยูํทางด๎านจุดแข็งและ          
 

อุปสรรค ซึ่งถือวําเป็น STAR หรือ ดาวรุํง แสดงให๎เห็นวํา โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข๎มแข็งและได๎รับ 
โอกาสสนับสนุนจากภายนอก ควรมีการขยายและสํงเสริมสิ่งที่เข๎มแข็งให๎มีการพัฒนาตํอไป 

   
สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคมสถานภาพของโรงเรียน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนได๎มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีคณะครู และบุคลากรที่

เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาเข๎ารํวมประชุม โดยการเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวม มีการให๎ความรู๎พร๎อมกับมี
การรํวมกันปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของโรงเรียน เสนอผลการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกและผลการประเมินสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน  ปรากฏผลการวิเคราะห์
ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมภายใน 

1.1 ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดอํอนมากกวําจุดแข็ง เนื่องจากภาระงานครูมีหลายหน๎าที่ท าให๎ขาด 

ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และครูบางสํวนรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป ท าให๎มีเวลาในการเตรียมการ 
 
 

STARS Question Marks

5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5

CASH COWS DOGS

-4

-5

T

1

W
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-2

-3

O
5

4

3

2  68

  17

4.08

 3.91

4.33

   65
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สอนน๎อย รวมทั้งการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสํงผลให๎ภาระงานเพิ่มข้ึน 
และบุคลากรบางสํวนปรับตัวไมํทันในสํวนของจุดแข็งคือ จัดนโยบายการบริหารชัดเจน มีการจัดสภาพแวดล๎อม
ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอน มีสื่อเทคโนโลยีชํวยในการสํงเสริมบรรยากาศในชั้นเรียน ได๎รับการสนับสนุน
ด๎านการจัดการศึกษาจากหนํวยงานภายนอก 

1.2 ด้านการให้บริการและคณุลักษณะของผู้เรียน (Service and Produces ) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็งมากกวําจุดอํอน เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือ 

ตํอการเรียนรู๎ มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายสํงผลให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด 
วิเคราะห์ และสร๎างสรรค์ สอดคล๎องกับเปูาหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียน 
เรียนอยํางหลากหลายตรงตามความต๎องการและศักยภาพผู๎เรียน โรงเรียนให๎โอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 
ผู๎เรียนได๎รับทุนการศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอยํางมีคุณภาพ อยํางทั่วถึงครบถ๎วน นักเรียนมีทักษะใน 
การด ารงชีวิต มีความม่ันใจในตนเองกล๎าแสดงออก มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสํวนของจุดอํอน 
ได๎แกํ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนสอบโอเน็ตบางรายวิชายังไมํบรรลุเปูาหมาย นักเรียนขาดคุณธรรม
จริยธรรม เชํน การรักษาสมบัติของสํวนรวม ความรับผิดชอบ และยังมีผู๎เรียนบางสํวนที่ขาดความตระหนักใน
หน๎าที่และความส าคัญของการศึกษา 

1.3 ด้านบุคลากร (Man ) 
สรุปผลผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็งมากกวําจุดอํอน แตํอยูํในลักษณะใกล๎เคียงกัน เนื่องจากครู 

บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิผลโดยมุํงเน๎นการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคลากร ครูมีความรู๎
ความสามารถและความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ 

และในสํวนที่เป็นจุดอํอน คือครูแตํละคนมีคาบสอนและภาระงานมาก คร ูบุคลากรปฏิบัติงานหลาย 
หนา๎ที่มีภาระงานมาก ท าให๎งานลําช๎า ไมํทันก าหนด หรือบางครั้งมีภาระงานพิเศษเรํงดํวน ท าให๎งานสอนไมํ 
เป็นไปตามแผนที่วางไว๎ บุคลากรบางสํวนขาดขวัญและกาลังใจในการท างาน และครูบางกลุํมสาระการเรียนรู๎
ไมํเพียงพอเนื่องจากเกษียณอายุราชการและไมํได๎ต าแหนํงทดแทนในสาระการเรยีนรู๎ที่ขาด 

1.4 ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money) 
 สรุปผลผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็ง มากกวําจุดอํอน แตํอยูํในลักษณะใกล๎เคียงกัน การบริหาร
จัดการด๎านการเงินและการบัญชี เป็นไปตามข้ันตอนอยํางมีระบบ ตรวจสอบได๎ และถูกต๎องตามระเบียบ ได๎รับ 
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหนํวยงานอื่น เชํนองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น วัด หรือชุมชนอยํางตํอเนื่อง มี
การวางแผนใช๎จํายเงินงบประมาณอยํางเป็นระบบตรงตามแผนงาน/โครงการ โดยทุกฝุายมีสํวนรํวมท าให๎ใช๎
จํายได๎ตรงตามความต๎องการ จดุอํอน มีการใช๎จํายงบประมาณไมํเป็นไปตามแผนที่ก าหนดในบางโอกาส เมื่อมี 
กิจกรรม/โครงการภายนอกมาแทรกหรือการเคลียร์เงินยืมลําช๎า ท าให๎ข๎อมูลการเงินไมํเป็นปัจจุบัน การเบิกจําย 
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งบประมาณยังขาดความคลํองตัว โรงเรียนต๎องช าระคําสาธารณูปโภคในจ านวนที่คํอนข๎างสูง กระทบตํอ
งบประมาณท่ีใช๎ในการพัฒนาการศึกษา  

1.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material ) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็ง คือโรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน

มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่อยํางสม่ าเสมอมีความพร๎อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ให๎บริการแกํชุมชน และได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอกในด๎านการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ใช๎ในการเรียนการสอนซึ่งสํงผลตํอการจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีระบบ
เครือขํายอินเตอร์เน็ตไร๎สายครอบคลุมพ้ืนที่รอบบริเวณโรงเรียน มีการใช๎วัสดุอุปกรณ์อยํางคุ๎มคํา 

ในสํวนของจุดอํอนนั้น ได๎แกํ สภาพโต๏ะเก๎าอ้ีบางห๎องเรียนเกําและชารุด การซํอมแซมอุปกรณ์ลําช๎าไมํ 
ทันตํอการใช๎งาน สื่อวัสดุอุปกรณ์บางสํวนยังไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน  

1.6 ด้านการบริหารจัดการ (Management ) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นจุดแข็งมากกวําจุดอํอน โดยการบริหารจัดการมีเปูาหมาย และทิศทางท่ี 

ชัดเจนท าให๎บุคลากรรู๎ทิศทางในการดาเนินงานและรํวมกันพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมายได๎ มีการวางแผนการ 
ทางานชัดเจน มีการสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตัวเองอยํางสม่ าเสมอ บุคลากรให๎ความ 
รํวมมือในการด าเนินการตามนโยบายของโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่สํงเสริมให๎มี 
เครือขํายผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 

ในสํวนของจุดอํอนนั้น พบวําระบบสารสนเทศขาดความตํอเนื่องกันท าให๎ต๎องท างานที่ซ้ าซ๎อน 
โรงเรียนขาดการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามค าสั่ง ขาดความเป็นเอกภาพในการท างาน และ 
ระบบสารสนเทศยังไมํมีความเป็นปัจจุบัน 
2. สภาพแวดล้อมภายนอก 

2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Factors ) 
สรุปผลการวิเคราะห์ พบวําเป็นโอกาสมากกวําอุปสรรค เนื่องจากโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ 

ยอมรับของชุมชนและสังคม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และชุมชนให๎ความรํวมมือในการ 
ด าเนินงานและกจิกรรมตํางๆ ของโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน เครือขําย 
ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา  

ในสํวนของอุปสรรคนั้น ได๎แกํ พบวําใกล๎เคียงโรงเรียนมีแหลํงบริการที่ยั่วยุ เชํน ร๎านเกม และมีปัจจัย
เสี่ยงด๎านยาเสพติด ท าให๎นักเรียนมีความเสี่ยงในการด ารงชีวิต โครงสร๎างประชากร ด๎านการคุมก าเนิด สํงผลให๎
ประชากรวัยเรียนลดลง ท าให๎จ านวนนักเรียนลดลงไปด๎วย 

2.2 ด้านเทคโนโลยี ( Technological Factors ) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นโอกาสมากกวําอุปสรรค เนื่องจากการสื่อสารความทันสมัยของ 

เทคโนโลยีทางสังคมสํงผลให๎นักเรียนเกิดความรอบรู๎และสามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองได๎ โรงเรียนม ี
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เว็บไซต์ที่เผยแพรํข๎อมูล ผลงาน ขําวสารของสถานศึกษาให๎กับหนํวยงานภายนอก และนักเรียนสามารถน า 
ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางคลํองแคลํว รวมทั้งสถานศึกษามีการปรับ 
หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับยุคเทคโนโลยี 

ในสํวนของอุปสรรคนั้น ได๎แกํ นักเรียนบางกลุํมมีการใช๎เทคโนโลยีที่ไมํกํอให๎เกิดประโยชน์ เน๎นความ
บันเทิงมากจนเกินไป อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนยังไมํทันสมัยและบุคลากรยังขาดความช านาญในการ
ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ 

2.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors ) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นโอกาสมากกวําอุปสรรค เนื่องจากผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 

องค์กรเอกชนตํางๆ และชุมชนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการศึกษาหลากหลาย มีการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ให๎กับนักเรียนอยํางสม่ าเสมอ มีการฝึกให๎นักเรียนมีรายได๎ระหวํางเรียน 

ในสํวนของอุปสรรคนั้น พบวํา ผู๎ปกครองบางสํวนมีรายได๎น๎อยไมํแนํนอน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไมํ 
สามารถสนับสนุนบางกิจกรรมของโรงเรียนได๎ เนื่องจากสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎างหรือเกษตรกรรม 

2.4 ด้านการเมืองและการกฎหมาย (Political and legal factors  ) 
สรุปผลการวิเคราะห์แล๎วเป็นอุปสรรคมากกวําโอกาส เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองหรือ 

เปลี่ยนรัฐบาลท าให๎เปลี่ยนแนวนโยบายบํอย การด าเนินงานจึงขาดความตํอเนื่อง ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 
ลําช๎า รวมทั้งการลดอัตรากาลังท าให๎บางสาขาวิชามีบุคลากรไมํเพียงพอ 

ในสํวนของโอกาสนั้น พบวํา รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา ได๎แกํ เงิน 
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นโยบายเรียนฟรี 15ปี อยํางมีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือตํอการ 
เรียนการสอนและการให๎การศึกษาภาคบังคับ 
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ส่วนที่ 3 

บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ  
1. ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ได้แก่  
1.1 ความรู๎ ความเข๎าใจตํอชาติบ๎านเมือง  
1.2 ยึดมั่นในศาสนา 1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
1.4 มีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน  
2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม  
2.1 รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี  
2.2 ปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
2.4 ชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง  
3. มีงานท า – มีอาชีพ  
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต๎องมุํงให๎เด็กและ เยาวชนรัก

งาน สู๎งาน ท างานจนส าเร็จ  
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต๎องมีจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียนท างานเป็นและ มีงาน

ท าในที่สุด  
3.3 ต๎องสนับสนุนผู๎ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  
4. เป็นพลเมืองดี  
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน๎าที่ของทุกคน  
4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสหน๎าที่เป็น พลเมือง

ดี  
4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า” เชํนงานอาสาสมัคร งาน

บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให๎ท าด๎วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร เป็นต๎น 
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  

ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ ในการ
ด าเนินงานไว๎ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ด๎านตํางๆ ดังนี้  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง เพ่ือปรับเปลี่ยนและเสริมสร๎างเสถียรภาพให๎เหมาะสม ตาม

กรอบแนวคิดใหมํที่เรียกวํา “ความมั่นคงแบบองค์รวม” โดยมีเปูาหมายเพ่ือจัดการสภาวะแวดล๎อม ของ
ประเทศ ให๎มั่นคง ปลอดภัย และสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ทุกมิติ และพร๎อมรับมือกับภัยคุกคามและ ภัยพิบัติ
ได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ใช๎กลไกในการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสํวนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํรัฐ ประเทศเพ่ือนบ๎าน และมิตรประเทศทั่วโลก บนพ้ืนฐาน 
หลักธรรมมาภิบาล โดยมุํงเน๎นประเด็นส าคัญ ได๎แกํ  

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
2. การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง  
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ  
4. การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่

มิใชํภาครัฐ  
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับ 

ไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับโครงสร๎าง ทาง
เศรษฐกิจ ให๎เกิดการยกระดับรายได๎เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร๎างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหมํเพ่ือน า ประเทศ
สูํเปูาหมายในชํวง 20 ปีข๎างหน๎า จะมุํงเน๎นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และน าเทคโนโลยีใหมํมาปรับ ใช๎และตํอ
ยอดภาคการผลิต และบริการในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และสร๎างมูลคําเพ่ิม การพัฒนารูปแบบ การค๎าให๎
สอดรับกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การสํงเสริมให๎เกิดสังคมผู๎ประกอบการ การพัฒนาทักษะและ 
ความสามารถ ของแรงงานทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน ได๎แกํ  

1. การเกษตรสร๎างมูลคํา  
2. อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต  
3. สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว  
4. โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการรุํนใหมํ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให๎ทรัพยากรมนุษย์ ใน

ทุกมิติและในทุกชํวงวัยสามารถได๎รับการพัฒนาและยกระดับ ได๎เต็มศักยภาพและเหมาะสมตลอดชํวงชีวิต 
ควบคูํกับการปฏิรูปที่ส าคัญ ทั้งในสํวนของการปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให๎คนมีความดีอยูํใน  
‘วิถ’ี การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกรํวมในการสร๎างสังคมที่นําอยูํ และการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม ในทุกระดับ 
ตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พร๎อมทั้งการเสริมสร๎างครอบครัวที่เข๎มแข็งอบอุํน ซึ่งเป็นการ 
วางรากฐานการสํงตํอเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสูํการพัฒนาในชํวงอายุถัดไป ภายใต๎กรอบการพัฒนา ดังนี้ 
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1. การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต  
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
5. การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
6. การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
7. การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เน๎นการตอบ โจทย์

การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให๎การเติบโต ของ
ประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได๎รับประโยชน์อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม มุํงเน๎นการดึงเอาพลัง ทาง
สังคมท่ีประกอบด๎วยภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท๎องถิ่นมารํวมขับเคลื่อน การพัฒนา
ประเทศในรูปแบบประชารัฐ ได๎แกํ  

1. การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
3. การเสริมสร๎างพลังทางสังคม  
4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได๎น๎อมน า

ศาสตร์ของพระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิค๎ุมกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคูํกับการน าเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17
เปูาหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทุก
มิติทั้งมิติด๎านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกัน ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให๎ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ที่มี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปีพ.ศ. 2580  

1. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
2. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
3. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ  
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมือง ที่เติบโต

อยํางตํอเนื่อง  
5. พัฒนาความม่ันคงด๎านพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ ที่เน๎นการ

ปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎อง มี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐ ที่ท าหน๎าที่ในการก ากับหรือ ในการ
ให๎บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขํงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ ท างาน
ให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม มีความทันสมัย และพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการ เปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูํตลอดเวลา ได๎แกํ  

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการ อยําง สะดวกรวดเร็ว 
โปรํงใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมในการ
พัฒนาประเทศ  

4. ภาครัฐมีความทันสมัย  
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุํงม่ัน 

และเป็นมืออาชีพ  
6. ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
7. กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น  
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค 

3. ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 – 2570) 
2.2 เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพในทุกชํวงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 

โลกยุคใหมํ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิค๎ุมกัน ตํอการ
เปลี่ยนแปลงอยํางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตรํวมกันในสังคม ได๎อยํางสงบสุข 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน  

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร๎อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน 
มาตรฐานสากลไมํถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแตํละกลุํมโรงเรียน ลดลงร๎อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน  

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน  
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพ่ิมเป็น

ร๎อยละ 30  
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นไมํตํ ากวําร๎อยละ 4 ตํอปี  
ตัวช้ีวัดที่ 1.6 จ านวนผู๎สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร๎อยละ 20 ตํอปี 
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เป้าหมายที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และ

สามารถสร้างงานอนาคต  
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแขํงขันของสภาเศรษฐกิจโลกด๎านทักษะ คะแนนเพ่ิมข้ึนร๎อย

ละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การจัดอันดับในด๎านบุคลากรผู๎มีความสามารถของสถาบันการจัดการนานาชาติ มี

คะแนนเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 3 ตํอปี  
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 จ านวนและมูลคําของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมขึ้น  
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การประเมินสมรรถนะผู๎ใหญํในระดับนานาชาติของคนไทยในทุกด๎านไมํตํ ากวําคําเฉลี่ย 

ของประเทศท่ีเข๎ารับการประเมิน  
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 กลุํมประชากรอายุ 15-24 ปี ที่ไมํได๎เรียน ไมํได๎ท างาน หรือไมํได๎ฝึกอบรม ไมํเกินร๎อย

ละ 5 เมื่อสิ้นสุดแผน 
กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กชํวงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให๎มีพัฒนาการรอบด๎าน มีอุปนิสัยที่ดี โดย  
1) การเตรียมความพร๎อมพํอแมํผู๎ปกครองและสร๎างกลไกประสานความรํวมมือ เพื่อดูแล หญิงตั้งครรภ์

ให๎ได๎รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให๎มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแตํอยูํในครรภ์ – 6 ปี  
2) การพัฒนาครูและผู๎ดูแลเด็กปฐมวัยให๎มีความรู๎และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยา การ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถท างานรํวมกับพํอแมํผู๎ปกครองในการสํงเสริมพัฒนาการด๎านการเรียนรู๎ ของ
เด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู๎แกํเด็ก ควบคูํกับ การ
พัฒนาการด๎านรํางกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการที่ดีอยํางรอบด๎าน กํอนเข๎าสูํ
วัยเรียน  

3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎ได๎มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับ การด า 
เนินงาน เพ่ือให๎เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพ้ืนที่ที่มีคุณภาพ  

4) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎และการดูแลปกปูองเด็กปฐมวัย ให๎มีพัฒนาการท่ีดี รอบ
ด๎าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีสํวนรํวมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพื่อการสํงตํอไปยังสถานศึกษาและการพัฒนา ที่
ตํอเนื่อง  

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู๎อยูํในชํวงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐานให๎มีความตระหนักรู๎ในตนเอง มีทักษะ
ดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จ าเป็นตํอการเรียนรู๎ การด ารงชีวิตและการท างาน โดย  
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1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎แนวใหมํ และขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติเพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถ จัดการ

ตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังท างานเป็นทีม มีการคิดข้ันสูงด๎วยการจัดการเรียนรู๎  
เชิงรุก และขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติโดยน ารํองกับสถานศึกษาที่มีความพร๎อม และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่
สนับสนุน ความรู๎และความเชี่ยวชาญในด๎านตําง ๆ  

2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎รํวมกับกลุํมอาชีพ 
ผู๎ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะตามความต๎องการของตลาดงาน 
มีงานท าและมีรายได๎ตามสมรรถนะ และเป็นผู๎ประกอบการใหมํได๎  

3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด๎านปริมาณและคุณภาพ โดยวางแผนจ านวน ความ
ต๎องการครูในแตํละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาการและด๎านทักษะ การ
จัดการเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี นวัตกรรมผํานแพลตฟอร์มออนไลน์ตําง ๆ พัฒนาระบบการคัดกรองที่สะท๎อน 
สมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู๎สอน” เป็น “โค๎ช” ที่อ านวยการเรียนรู๎โดยยึดผู๎เรียน เป็น
ศูนย์กลาง และมุํงสูํการยกระดับครูสูํวิชาชีพชั้นสูง 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

แนวคิดการจัดการศึกษา  
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหํงชาติประกอบด๎วยหลักการ 

จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทําเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสํวนรํวม ของทุก
ภาคสํวนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุํงหมาย 
เปูาหมาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ดังนี้  

วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข 
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและ ทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้  
1. ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยํางทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

เชํน ประชากรกลุํมอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได๎เข๎าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนต๎นหรือ
เทียบเทําที่รัฐต๎องจัดให๎ฟรี โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ผู๎เรียนพิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพ หรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต๎น  
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2. ผู๎เรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยําง เทําเทียม 

(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เชํน ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จําย ใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต๎น  

3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม ศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เชํน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
แตํละวิชาผํานเกณฑ์คะแนนร๎อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ ประเมินผล 
นักเรียนรํวมกับนานาชาติ (Programme for International student Assessment: PISA) ของนักเรียน อายุ 
15 ปีสูงขึ้น เป็นต๎น  

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ๎มคํา และบรรลุ
เปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เชํน ร๎อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมํผํานเกณฑ์การ ประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป็น
ต๎น  

5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท ที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เชํน อันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ด๎าน 
การศึกษาดีข้ึน สัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา และจ านวน สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต๎น  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมายดังนี้  
1.1 คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.2 คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่ พิเศษ ได๎รับการศึกษา

และเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  
1.3 คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหมํ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถ ใน

การแขํงขันชองประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้  
2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของ ตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2.2 สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความ เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ

ด๎าน  
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2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและ มูลคําเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีเปูาหมาย 

ดังนี้  
3.1 ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
3.2 คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ  
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรอยํางมี

คุณภาพและมาตรฐาน  
3.4 แหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและ มาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่  
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎มาตรฐานระดับ สากล  
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตาม มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษามีเปูาหมาย ดังนี้  
  4.1 ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพ  
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคน ทุกชํวงวัย  
4.3 ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีเปูาหมาย 

ดังนี้  
5.1 คนทุกชํวงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ น าแนวคิด ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ  
5.2 หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ  
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้  
6.1 โครงสร๎าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัว ชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได๎  
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6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผล ตํอคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
6.3 ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ ต๎องการของประชาชนและ

พ้ืนที่ 
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะที่แตกตํางกันของ

ผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการก าลังแรงงานของประเทศ 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษามีความ เป็นธรรม สร๎างขวัญก าลังใจและสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตาม
ศักยภาพ 
5. นโยบายรัฐบาล  

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได๎แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตํอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีการ
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผํนดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล๎องกับหมวด 5 หน๎าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบาย แหํงรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 – 2580 
โดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ คือ “มุํงม่ันให๎ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว ในศตวรรษท่ี 21” 
ซึ่งมีนโยบายในการบริหารราชการแผํนดิน ดังนี้ นโยบายหลัก 12 ด๎าน  

1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
4. การสร๎างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขํงขันของไทย  
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูํภูมิภาค  
7. การพัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งจากฐานราก  
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชํวงวัย  
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือสร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืน  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  
1. การแก๎ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
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4. การให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูํอนาคต  
7. การเตรียมคนไทยสูํศตวรรษท่ี 21  
8. การแก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการ ประจ า  
9. การแก๎ไขปัญหายาเสพติดและสร๎างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต๎  
10. การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน  
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล๎งและอุทกภัย  
12. การสนับสนุนให๎มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือ แก๎ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษาธิการมุํงมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ในฐานะหนํวยงานเจ๎าภาพขับเคลื่อนทุกแผนยํอยในประเด็น 12 การพัฒนาการ เรียนรู๎ และ
แผนยํอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด๎าน การศึกษา(ฉบับ
ปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในสํวนนโยบายหลักด๎านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ และการพัฒนา 
ศักยภาพของคนไทยทุกชํวงวัย และนโยบายเรํงดํวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21 เป็นพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆที่
เกี่ยวข๎อง รํางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหํงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  โดยเฉพาะหมุดหมาย
ที่ 12 ไทยมีก าลังสมรถถนะสูงมุํงเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแหํงอนาคต  แผนการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยคาดหวังวําผู๎เรียนทุกชํวงวัยจะได๎รับ 
การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านความเทําเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  และมีความพร๎อมรํวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูํความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น 
ในการเรํงรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร๎างความ เชื่อมั่นให๎กับสังคม และผลักดันให๎
การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  

1. สร๎างความเชื่อม่ันไว๎วางใจให๎กับสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านผู๎เรียนและประชาชนโดยให๎ทุก
หนํวยงานน ารูปแบบการท างานโดยบูรณาการท างานรํวมกันและปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใส ความ
รับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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2. สนับสนุนให๎ผู๎ปฏิบัติงานทุกคน ด าเนินการตามภารกิจ ด๎วยความรับผิดชอบตํอตนเอง องค์กร 

ประชาชนและประเทสชาติ โดยให๎ความส าคัญกับการประสานความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ผํานกบไกการรับ
ฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ตํอการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3.ด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได๎ประกาศและแถลงนโยบายไว๎แล๎ว เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุํงเน๎นให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอผู๎เรียน
และประชาชนอยํางมีนัยส าคัญ 

นโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ 2566 
1.การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เรํงสร๎างความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในสังคม และปูองกันจากภัย

คุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด๎านความปลอดภัยให๎แกํ
ผู๎เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบตํางๆอยํางเข๎มข๎น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตืดตาม
ประเมินผลการด าเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ที่ด าเนินการได๎ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาและขยายผลตํอไป 

 1.2 ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู๎ที่เก่ียวข๎อง โดยบูรณาการอยูํในกระบวนการ
เรียนรู๎ เพ่ือสร๎างโอกาสการเรียนรู๎และสร๎างภูมิค๎ุมกันควบคูํกับการใช๎สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร๎างสรรค์ พร๎อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกปูองคุ๎มครองตํอสถานการณืที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.3 เสริมสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก และสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ด๎านสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.4 เรํงพัฒนาบทบาทและภารกิจของหนํวยงานด๎านความปลอดภัยที่มีอยูํในทุกหนํวยงาน ใน 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให๎ด าเนินการอยํางคลํองตัวและมีประสิทธิภาพ  
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.1 สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูํการปฏิบัติอยํางเต็ม
รูปแบบ เพ่ือสร๎างสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ให๎กับผู๎เรียน 

2.2 จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ
ตนเอง ด๎วยการเรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห๎องเรียน สถาน
ประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู๎  ผํานแพลตฟอร์มและห๎องดิจิทัลให๎ค าปรึกษาแนะน า 

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู๎และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสูํ
การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร๎างความฉลาดรู๎ด๎านการอําน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร๎างตรรกะ
ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให๎นักเรียนไทยสามารถแขํงขันได๎กับนานาชาติ 
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2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู๎เรียนทุกชํวงวัย เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสูํสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหมํ 
2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน๎าที่พลเมืองและศีลธรรมให๎มีความ

ทันสมัย นําสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน ควบคูํไปกับการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ของท๎องถิ่น และการ
เสริมสร๎างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข๎มแข็ง 

2.6 จัดการเรียนรู๎ตามความสนใจรายบุคคลของผู๎เรียนผํานดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู๎อัจฉริยะที่รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู๎ สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู๎เรียน 

2.7  สํงเสริมการให๎ความรู๎และทักษะด๎านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให๎กับผู๎เรียน 
โดยบูรณาการการท างานรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแหํงชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผํานกระบวนการเรียนรู๎ โครงการ และกิจกรรม
ตํางๆ  และการเผยแพรํสื่อแอนิเมชันรอบรู๎เรื่องเงิน รวมทั้งสํงเสริมให๎เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให๎เกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู๎ ให๎มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม รํมรื่น จูงใจ ให๎
เข๎าไปใช๎บริการ โดยมีมุมค๎นหาความรู๎ด๎วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของ
ผู๎เรียน หรือกลุํมผู๎เรียน และการรํวมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ ที่ผู๎เรียนและ
ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม และได๎รับเอกสารรับรองการเข๎ารํวมกิจกรรม เพื่อน าไปใช๎
ประโยชน์ในสํวนที่เกี่ยวข๎องหรือสะสมหนํวยการเรียนรู๎ (Credit Bank) ได๎ รวมทั้งมีบริเวณพักผํอนที่มีบริการ
ลักษณะบ๎านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู๎ เป็นต๎น 

2.9 สํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให๎มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติไปใช๎ในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน๎นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู๎เรียน 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

3.1 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการสํงตํอไปยัง
สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อปูองกันเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคัน 

3.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแตํ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข๎าสูํระบบการศึกษา เพ่ือรับการ
พัฒนาอยํางรอบด๎าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตํอเนื่องอยํางเป็นระบบ โดยบูรณาการรํวมงานกับ
ทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

3.3 พัฒนาข๎อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให๎กับผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายพิเศษ และกลุํมเปราะบาง 
รวมทั้งกลุํม NEETs ในการเข๎าถึงการศึกษา การเรียนรู๎ และการฝึกอาชีพ อยํางเทําเทียม 
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3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และการ
เรียนรู๎ที่บ๎านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ นอก
ระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู๎แบบตํอเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหนํวยการเรียนรู๎ 
(Credit Bank) รํวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยํางเข๎มข๎นเพ่ือการมีงานท า 

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหํงชาติ และยกระดับสมรรถนะก าลังคน
ตามกรอบคุณวุฒิอ๎างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความรํวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ 

4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล๎องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ 
New skill เพ่ือให๎ทุกกลุํมเปูาหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร๎อมทั้งสร๎างชํองทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให๎ครอบคลุมผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย รวมทั้งผู๎สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

4.4 สํงเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะที่
จ าเป็นในการเข๎าสูํอาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช๎คัดเลือกเข๎าท างาน ศึกษาตํอ ขอรับประกาศนียบัตร
มาตรฐานสมรรถนะการใช๎ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency) 

4.5 จัดตั้งศูนย์ให๎ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต๎ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู๎ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการสํงเสริม และพัฒนาผู๎ประกอบการ
ด๎านอาชีพทั้งผู๎เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สอดคล๎องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหมํ 

4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร๎างและพัฒนาผู๎ประกอบการและก าลังแรงงานในภาคเกษตร 
โดยเฉพาะกลุํมเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุํมยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) 
ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํได๎ 

4.7 สํงเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกชํวงวัยเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณาการ
ความรํวมมือในการจัดการศึกษารํวมกับหนํวยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
และสถาบันสังคมอ่ืน 

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุํมเปูาหมายผู๎อยูํนอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล๎อง
มาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข๎าสูํการรับรองสมรรถนะและได๎รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหํงชาติ รวมทั้ง
สามารถน าผลการเรียนรู๎และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข๎าสูํการสะสมหนํวยการเรียนรู๎ (Credit Bank) ได ๎
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5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5.1 สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหมํ Performance 

Appraisal (PA) โดยใช๎ระบบการประเมินต าแหนํงและวิทยฐานะของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

5.2 สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับอาชีวศึกษา 

5.3 พัฒนาครูให๎มีความพร๎อมด๎านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผํานแพลตฟอร์มออนไลน์ตําง ๆ รวมทั้งให๎เป็นผู๎วางแผนเส๎นทางการเรียนรู๎ การประกอบอาชีพ และ
การด าเนินชีวิตของผู๎เรียนได๎ตามความสนใจและความถนัดของแตํละบุคคล 

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข๎าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให๎มีสมรรถนะที่
สอดคล๎องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

5.5 เรํงรัดการด าเนินการแก๎ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคูํกับการให๎
ความรู๎ด๎านการวางแผนและการสร๎างวินัยด๎านการเงินและการออม 
6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด๎วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกลไก
หลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบํงปันข๎อมูล (Sharing Data) การสํงเสริม
ความรํวมมือ บูรณาการกับภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศให๎สามารถใช๎งานเครือขํายสื่อสารข๎อมูล
เชื่อมโยงหนํวยงานภาครัฐได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนได๎ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกชํองทาง 

6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจ าเป็นและ
ใช๎พื้นที่เป็นฐาน ที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในระบบการคัดเลือกข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหนํง
และสายงานตําง ๆ 

6.5 สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสํวนราชการให๎เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

เรํงรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแหํงชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติควบคูํกับการสร๎างการรับรู๎ให๎กับประชาชนได๎รับทราบอยํางทั่วถึง 
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แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1.ให๎สํวนราชการ หนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน๎นของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข๎างต๎น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
ด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ให๎มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สูํการปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน๎าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดท ารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข๎อขัดข๎องในการปฏิบัติงาน ให๎ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลและด าเนินการ 
แก๎ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่กํอน โดยใช๎ภาคีเครือขํายในการแก๎ไขข๎อขัดข๎อง พร๎อมทั้งรายงานตํอคณะกรรมการ
ติดตามฯ ตามข๎อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 

3.ส าหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน๎าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได๎ด าเนินการอยูํกํอนแล๎ว  หากมีความ
สอดคล๎องกับหลักการนโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข๎างต๎น 
ให๎ถือเป็นหน๎าที่ของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่เก่ียวข๎องต๎องเรํงรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให๎การ
ด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอยํางเป็นรูปธรรม 
7. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. วิสัยทัศน์ 
บูรณาการจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จ าเป็นในโลกยุค

ใหมํ 
2. พันธกิจ 

2.1 สํงเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
  2.2 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมํ 
  2.3 สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 

เหมาะสมตามศักยภาพและชํวงวัยของผู๎เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  2.4 สํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ 
ของข๎าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมํ 
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3. ค่านิยม TEAMWINS 
 T  =   Teamwork การท างานเป็นทีม  
 E  =   Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน  
 A  =   Accountability ความรับผิดชอบ  
 M  =   Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์  
 W =   Willful ความมุํงม่ันตั้งใจท างานอยํางเต็มศักยภาพ 
 I          =    Improvement การพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ  
 N         =   Network and Communication การเป็นเครือขํายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  
 S    =   Service Mind การมีจิตมุํงบริการ 
4. เป้าประสงค์รวม 
 4.1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  

ที่มีประสิทธิภาพ  
 4.2 ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและเทําทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค

ใหมํ  
 4.3 ผู๎เรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงและเสมอภาค 
 4.4 ข๎าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สํงผลตํอการพัฒนาผู๎เรียน 

ให๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมํ 
5 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์
รวม 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา 
แบบบูรณาการ  
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

1. ผลคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการอยูํในระดับผําน
ตามเกณฑ์ ITA  (Integrity & 
Transparency 
Assessment)* (ศปท.) 
 
 
 

 

85 
คะแนน 
ขึ้นไป 

85 
คะแนน 
ขึ้นไป 

85 
คะแนน 
ขึ้นไป 

85 
คะแนน 
ขึ้นไป 

85 
คะแนน 
ขึ้นไป 
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เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
 

 2. ผลคะแนนการประเมินสถานะ
ของหนํวยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี 
(PMQA 4.0) : (Self-
Assessment)  
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ* (กพร.) 

2566 2567 2568 2569 2570 

2. ผู๎เรียนได๎รับ
การศึกษาและ 
การเรียนรู๎ที่มี
คุณภาพ 

และเทําทันการ
เปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคใหมํ 

 

3. คะแนนเฉลี่ย PISA  ด๎าน
การอําน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์* 

(สช.)   
 

  คะแนน
เฉลี่ย 
465 

  

4. ร๎อยละของกเรียนที่ผํานการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ระดับดีข้ึนไป* (สช.) 
 

 

ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 
80 

5. ร๎อยละของผู๎เรียน ผํานการ
ประเมินคุณธรรม ตามหลักสูตร
การศึกษา   นอกระบบ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
ระดับดีข้ึนไป* (กศน.) 

ร๎อยละ 
61 

 

ร๎อยละ 
62 

 

ร๎อยละ 
63 

 

ร๎อยละ 
64 

 

ร๎อยละ 
65 

 

3. ผู๎เรียนได๎รับ
โอกาสทางการ 
ศึกษาและการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางทั่วถึงและ
เสมอภาค 

 

6. จ านวนครั้งที่ประชาชน
เข๎าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลํง
เรียนรู๎ที่จัดารศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรู๎กศน.)
ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning)* (กศน.) 

 

15,000,000 
ครั้ง 

15,000,000 
ครั้ง 

15,000,000 
ครั้ง 

15,000,000 
ครั้ง 

15,000,000 
ครั้ง 
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เป้าประสงค์
รวม 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

 

2566 2567 2568 2569 2570 

3. ผู๎เรียนได๎รับ
โอกาสทางการ 
ศึกษาและการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางทั่วถึงและ
เสมอภาค 

 

6. ร๎อยละของผู๎ผํานการ
ฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะสั้น สามารถน าความรู๎ไป
สร๎างโอกาส ในการประกอบ
อาชีพ/พัฒนางานได๎* (กศน.) 

ร๎อยละ 
95 

ร๎อยละ 
95 

ร๎อยละ 
95 

ร๎อยละ 
95 

ร๎อยละ 
95 

7. จ านวนครั้งที่ประชาชนเข๎าถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหลํงเรียนรู๎ที่จัด
การศึกษา ในรูปแบบการ
เรียนรู๎กศน.)ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning)* (กศน) 

15,000,
000 ครั้ง 

17,000
,000 
ครั้ง 

20,000,
000 ครั้ง 

12,000
,000 
ครั้ง 

25,000
,000 
ครั้ง 

4. ข๎าราชการ ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษามี 
สมรรถนะที่สํงผล
ตํอการพัฒนา
ผู๎เรียนให๎เทําทัน 

การเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคใหมํ 
 

8. ร๎อยละของข๎าราชการ  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่
ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน และสามารถน าผล
การพัฒนาไปใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน* (สอ./สช./ 

สคบศ./กศน./ก.ค.ศ.)  
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 - ข๎าราชการพลเรือนสามัญ และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
(มาตรา 38 ค(2)) 
 

ร๎อยละ 
85 

 

ร๎อยละ 
85 

 

ร๎อยละ 
85 

 

ร๎อยละ 
85 

 

ร๎อยละ 
85 
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6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

1. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสทางการ 
ศึกษาและการเรียนรู๎ที่มี
คุณภาพและทักษะที่จ าเป็น
สอดคล๎อง 

กับการเสริมสร๎างความมั่นคง 

ในแตํละบริบท 

1.1 ปลูกฝังคํานิยมและหลักคิด 
ที่ถูกต๎องเพ่ือเสริม สร๎างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

1.2 ยกระดับคุณภาพและสร๎างโอกาสการ
เข๎าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู๎/อาชีพ  
ด๎วยศาสตร์พระราชาและตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ และเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดนและ
พ้ืนที่เกาะแกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมชน
ตํางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุํม
ชนชายขอบและแรงงานตํางด๎าว) 
1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหาร
จัดการการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 
1.4 พัฒนาความรํวมมือด๎านการศึกษากับ
ตํางประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและ
โอกาสทางการศึกษา  

2. พัฒนาก าลังคนเพ่ือสร๎าง
ความสามารถ ในการแขํงขัน
ของประเทศ 

2. ผู๎เรียนมีสมรรถนะและองค์
ความรู๎ที่ตอบสนองความ
ต๎องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่ภูมภิาค และประเทศ 

2.1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ และ
สมรรถนะอาชีพให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
ภูมิภาค และประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

3. พัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให๎มี
คุณภาพ 

3. ผู๎เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมตํอการ
เรียนรู๎ในโลกยุคใหมํ 
4. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะเทําทัน 
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมํ 

3.1 สํงเสริมการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการคิดอยํางเป็นระบบ 
ผํานประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
ปฏิบัติ ควบคูํกับการเรียนรู๎ผํานสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
3.2 สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับ 

การเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
ที่สํงเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็น
พลเมืองและความปลอดภัยของผู๎เรียน  
3.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

3.5 สํงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 

การบริหารและจัดการศึกษา  
และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

4. สร๎างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
 

5. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาอยํางทั่วถึง และเสมอ
ภาคด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย 

4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการ 
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎ผู๎เรียนสามารถ
เข๎าถึงโอกาสทางการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิตไดอ๎ยํางหลากหลายครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่  
และกลุํมเปูาหมาย 

4.2 สํงเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู๎ 
ผํานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 

ตํอการเข๎าถึงและพัฒนาการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รายประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

5. สํงเสริมการสร๎างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล๎อม 

6. หนํวยงานและสถานศึกษา
มีการสํงเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

5.1 สํงเสริมกิจกรรมสร๎างความรู๎  
ความเข๎าใจ และความตระหนักรู๎คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมด๎วยรูปแบบที่
หลากหลาย   

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให๎มีประสิทธิภาพ 

7. หนํวยงานมีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพด๎วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎รับบริการได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
โปรํงใส 
 

  

6.1 สํงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช๎ในการบริหารราชการ
และบริการประชาชน 

6.2 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลกลาง 

ด๎านการศึกษาให๎เป็นเอกภาพ  
เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

6.3 สร๎างและพัฒนากลไกการบริหารจัด
การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุก
ระดับ ทุกพ้ืนที่  
6.4 เรํงรัด ปรับปรุง แก๎ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข๎อบังคับให๎สอดคล๎องและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 6.5 ปรับปรุงโครงสร๎างและอ านาจหน๎าที่
ของหนํวยงานให๎มีความทันสมัย ยืดหยุํน 
เชื่อมโยง และเอ้ือตํอการพัฒนาหนํวยงาน
ให๎มีประสิทธิภาพ 

6.6  พัฒนาเครือขํายตํอต๎านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให๎มีสํวนรํวมจัดกิจกรรม 
รณรงค์ เฝูาระวัง และติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงการทุจริต  
6.7  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
ของข๎าราชการพลเรือนและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน 
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7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สป. 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

              ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนา 
การจัดการ 
ศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

1. ร๎อยละของหนํวยงาน/สถานศึกษา
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจัดกิจกรรมสํงเสริมความ
รักและการธ ารงรักษาสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ทุก
หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
สป.) 

ร๎อยละ
100 

ร๎อยละ
100 

ร๎อยละ
100 

ร๎อยละ
100 

ร๎อยละ
100 

2. จ านวนผู๎ได๎รับทุนการศึกษารายปี
ที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไมํสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ (ศค.จชต.) 

5,438 
คน 

5,384  
คน 

5,331  
คน 

5,278 
คน 

5,226  
คน 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ  
(ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ โรคอุบัติใหมํ ฯลฯ)* 
กสภ.) 

ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 
80 

2. พัฒนา
และ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ให๎มี
คุณภาพ 
 

4. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ 
และสมรรถนะอาชีพที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ  
(ศธภ. 6 ภาคภูมิศาสตร์) 

ร๎อยละ 
80  

ร๎อยละ 
80  

ร๎อยละ 
80  

ร๎อยละ 
80  

ร๎อยละ 
80  
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. พัฒนา
และ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ให๎มี
คุณภาพ 

5. ร๎อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียน
เอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) แตํละวิชาผํานเกณฑ์
คะแนนร๎อยละ 50ขึ้นไปเพิ่มข้ึน* 
(สช.) 

ร๎อยละ  
51.50 

ร๎อยละ  
52 

ร๎อยละ  
52.50 

ร๎อยละ   
53 

ร๎อยละ   
53.50 

6. คะแนนเฉลี่ยผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด๎านการศึกษา 

นอกระบบ (N-NET) เพ่ิมข้ึน* (กศน)   

คะแนน
เฉลี่ย 41 

คะแนน
เฉลี่ย 42 

คะแนน
เฉลี่ย 
43 

คะแนน
เฉลี่ย 
44 

คะแนน
เฉลี่ย 45 

7. จ านวนระบบคลังความรู๎ 
ที่มีการเชื่อมโยงเข๎าสูํระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู๎แหํงชาติ 
(National Digital Learning 
Platform : NDLP)* (ศทก.) 

1 ระบบ 
(e-

Library) 

1 ระบบ 

(DLIT) 
1 

ระบบ 

(DLTV) 

1 ระบบ 

(OBEC 
Chanel

) 

2 ระบบ 

(ETV, 
IPST) 

 

8. ร๎อยละของผลงานวิจัย  และ
นวัตกรรม เพื่อสร๎างความรู๎สูํการ
พัฒนาการศึกษา ที่ได๎รับการเผยแพรํ
แกํผู๎เกี่ยวข๎องและสาธารณชน* 
(สนย.) 

ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 
80 

ร๎อยละ 
80 

3. สร๎างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 

 

9. จ านวนนักเรียนที่เป็นผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับโอกาสในการ
เข๎าถึงบริการการศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามความ
ต๎องการจ าเป็น*(กศน./สช.)  
    - กศน. 10,000 คน  
    - สช. 400,000 คน 

410,000 
คน 

 

410,000 
คน 

 

410,00
0 คน 

 

410,00
0 คน 

 

410,000 
คน 

 



39 
 

 

แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สป. 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

              ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
 

2566 2567 2568 2569 2570 

4. สํงเสริม   
การสร๎าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

 

10. ร๎อยละของหนํวยงานและ
สถานศึกษาสํงเสริมกิจกรรมสร๎าง
ความรู๎ ความเข๎าใจ และความ
ตระหนักรู๎คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล๎อมด๎วยรูปแบบที่
หลากหลาย(สอ,กศภ.,สช.,กศน.) 

ร๎อยละ 
100 

ร๎อยละ 
100 

ร๎อยละ 
100 

ร๎อยละ 
100 

ร๎อยละ 
100 

5. พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 
ให๎มีประสิทธิ 
ภาพ 

 

11. จ านวนรําง/กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข๎อบังคับ 
ที่ได๎รับการปรับปรุง แก๎ไข หรือ
พัฒนาให๎สอดคล๎องกับถานการณ์ 
(สน./สช./ก.ค.ศ.)  
    - สน. 1 ฉบับ  
    - สช. ไมํน๎อยกวํา 10 ฉบับ  
    - ก.ค.ศ. ไมํน๎อยกวํา 5 ฉบับ 

ไมํ 
น๎อยกวํา 

16 ฉบับ 
 

 

ไมํ 
น๎อยกวํา 

16 ฉบับ 
 

 

ไมํ 
น๎อย
กวํา 

16 
ฉบับ 

 

 

ไมํ 
น๎อย
กวํา 

16 ฉบับ 
 

 

ไมํ 
น๎อยกวํา 

16 ฉบับ 
 

 

12. จ านวนระบบฐานข๎อมูลกลาง 
(Big Data) ของกระทรวง 
ศึกษาธิการที่เชื่อมโยงฐานข๎อมูล
รายบุคคลอ๎างอิงจากเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนํวยงานอื่น* (ศทก.) 

1 ระบบ
ฐาน 

ข๎อมูล 

1 ระบบ
ฐาน 

ข๎อมูล 

1 
ระบบ
ฐาน 

ข๎อมูล 

1 ระบบ
ฐาน 

ข๎อมูล 

1 ระบบ
ฐาน 

ข๎อมูล 

 

8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด๎าน 

การศึกษาก าหนดให๎มีการพัฒนาเด็กตั้งแตํระดับปฐมวัย ให๎มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด๎านโดย 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของ 
มนุษย์ที่หลากหลาย มีเปูาหมายให๎ผู๎เรียนทุกกลุํมวัยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น 
ของโลกอนาคต สามารถแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย  
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ใฝุเรียนรู๎ อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู๎สิทธิและหน๎าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎เป็น “การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานวิถีใหมํ วิถีคุณภาพ” มุํงเน๎นความปลอดภัยในสถานศึกษา สํงเสริมโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ
อยํางเทําเทียม และบริหารจัดการสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 ดังนี้  
  1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่
เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ ดีสามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า  
   2. ด้านโอกาส  
  2.1 สนับสนุน ให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรํางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎สมกับวัย  
  2.2 ด าเนินการ ให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยํางมี คุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาตํอ และ ประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถ พิเศษสูํความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
  2.3 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน ไมํให๎
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษาชั้นพื้นฐาน อยําง
เทําเทียมกัน ๒.๔ สํงเสริมให๎เด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ ใน
การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็นของ โลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อยํางครบถ๎วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง  
  3.2 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน และการ
เลือกศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน๎นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแตํ ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างสมดุลทุกด๎าน 
สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู๎เรียนทุกระดับ  
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  3.4 พัฒนาครูและบุคลากทางการศึกษา ให๎เป็นครูยุคใหมํ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ 
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดี มีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
  4. ด้านประสิทธิภาพ  
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ ขับเคลื่อน
บนฐานข๎อมูลสารสนเทศท่ีถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ โรงเรียน
ทีส่ามารถด ารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่  
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 - 3 น๎อยกวํา 20 คน ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ 
ชุมชน  
  4.4 สํงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะและ สถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ การ
เพ่ิมความคลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน  
9. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2565- 2568) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิจิตร  
  4.1 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั้งภายใน/ภายนอก 
(SWOT Analysis) ของส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เพ่ือสํงเสริมพัฒนาจุดแข็ง แก๎ไข
ปรับปรุงจุดอํอน น าโอกาสมาปรับใช๎ และสกัด กั้นอุปสรรค เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้การก าหนด ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาไปในทิศทาง
ที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ ประเทศและโลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จึงได๎
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน๎นการพัฒนา ดังนี้  
  วิสัยทัศน์ (vision) “องค์กรคุณภาพคํูคุณธรรม สูํมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
“Organizational development with quality and morality towards international standard under 
Thai Cultural based”  
  พันธกิจ (Mission)  

1. สํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เพื่อความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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  2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 และมีสมรรถนะ เพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแขํงขัน  
  3. สํงเสริมและพัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ  
  4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า โดยให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา 
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม  
  5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
  6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนาสูํ Thailand 4.0  
  เป้าประสงค์(Goals)  
  1. ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ดีตํอสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 น าไปพัฒนา
ศักยภาพในการแขํงขันสูํสากล  
  3. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในมาตรฐาน
ต าแหนํง 
  4. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ  
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร๎างจิตส านึกท่ี
เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช๎เทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Technology) ในระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยใช๎สหวิทยาเขตพ้ืนที่เป็นฐาน (Region 
Area Based Management)  
  นโยบาย (Policy) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ SPM PHICHIT 4Q Model  
   Q1 : Quality of Student นักเรียนคุณภาพ หมายถึง ใสํใจคุณธรรม น๎อมน าหลักปรัชญา 
เลิศล้ าวิชาการมุํงผลงานที่เป็นเลิศ  
   Q2 : Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ หมายถึง เป็นผู๎อ านวยการเรียนรู๎ เป็นครูด๎วยใจ 
ใฝุสร๎างนวัตกรรม น าเสนองานเชิงประจักษ์  
   Q3 : Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ หมายถึง ใช๎หลักธรรมาภิบาล บริหาร
ด๎วยนวัตกรรม น๎อมน าศาสตร์พระราชา มุํงการพัฒนาสูํความยั่งยืน  
   Q4 : Quality of School โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง มีเครือขําย/ชุมชนรํวมพัฒนา ก๎าวหน๎า
ด๎วย 3 ระบบคุณภาพ สูํสถานศึกษามาตรฐานสากล เพ่ือคุณภาพสถานศึกษาที่ยั่งยืน  
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  ค่านิยมองค์กร "SMILE " เป็นองค์กรแห่งความสุข "น่าอยู่ น่าท างาน บริการประทับใจ"  
  1. Service mind มีจิตบริการที่ดี ยิ้มแย๎มแจํมใส ใสใจให๎บริการ  
  2. Management การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ  
  3. Integrity ความสุจริต โปรํงใส จริยธรรม  
  4. Learning Technology and Innovation มุํงเน๎นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู๎  
  5. Excellence มุํงม่ันความเป็นเลิศ คติพจน์ ยิ้มแย๎มแจํมใส รักใครํปรองดอง สนองบริการ 
รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบ 

  4.2 ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2566  
นโยบาย พัฒนาระบบการบริหารจัดการ SPM PHICHIT 4Q Model  
กระบวนการด าเนินงาน PHICHIT Method  
P : Planning การวางแผน เป็นการวางเค๎าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการกํอนลงมือ 

ปฏิบัติ เพ่ือให๎การด าเนินการสามารถบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
H : Hi -technology Organizing การจัดการองค์กรด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํท างาน 

ทับซ๎อนกัน และต๎องท างานประสานกันให๎ราบรื่นได๎ด๎วยครอบคลุมการท างานทั้งหมดไมํให๎เกิดปัญหา ประเมิน
จ านวน พนักงานให๎พอดี ไมํมากหรือน๎อยจนเกินไป และต๎องล าดับความส าคัญของต าแหนํง เคลียร์บทบาท
หน๎าที่ให๎ ชัดเจน ตลอดจนให๎อ านาจในการสั่งการที่เหมาะสมด๎วย  

I : Innovative Thinking กระบวนการคิดในแนวสร๎างสรรค์เพ่ือสร๎างนวัตกรรมสิ่งใหมํๆ ที่ 
สามารถ แก๎ปัญหาของผู๎ใช๎งานได๎ เชํน นวัตกรรมทางบริการหรือกระบวนการ โดยประโยชน์ของการคิดเชิง
นวัตกรรม ได๎แกํการเพ่ิมคุณคําให๎กับการศึกษา การเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันให๎กับองค์กร และการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการท างาน  

C : Coordinating การประสานงาน เป็นการประสานให๎สํวนตําง ๆ ของกระบวนการ 
ท างานมี ความตํอเนื่องกัน เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและราบรื่น  

H : Human Management การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร 
ทรัพยากร มนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพ่ือให๎บุคลากรมาปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับ
การจัด แบํง หนํวยงานที่ก าหนดไว๎  

I : Improvement การรายงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนา เป็นกระบวนการและเทคนิคของการ 
แจ๎งให๎ ผู๎บังคับบัญชาตามชั้นได๎ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดตํอสื่อสาร 
(Communication) ในองค์การอยูํด๎วย เพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงพัฒนาตํอไป  

T : Team Building เป็นภาระกิจในการใช๎ศิลปะในการบริหารงาน เชํน ภาวะผู๎น า  
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(Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจใจ (Decision 
making) เป็นต๎น  

จุดเน้น 4Q Model  
Q1 : Quality of Student นักเรียนคุณภาพ หมายถึง ใสํใจคุณธรรม น๎อมน าหลักปรัชญา  

เลิศล้ าวิชาการ มุํงผลงานที่เป็นเลิศ  
Q2 : Quality of Teacher ครูผู๎สอนคุณภาพ หมายถึง เป็นผู๎อ านวยการเรียนรู๎ เป็นครูด๎วย 

ใจ ใฝุสร๎างนวัตกรรม น าเสนองานเชิงประจักษ์  
Q3 : Quality of Administrator ผู๎บริหารคุณภาพ หมายถึง ใช๎หลักธรรมาภิบาล บริหาร 

ด๎วยนวัตกรรม น๎อมน าศาสตร์พระราชา มุํงการพัฒนาสูํความยั่งยืน  
Q4 : Quality of School โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง มีเครือขําย/ชุมชนรํวมพัฒนา  

ก๎าวหน๎าด๎วย 3 ระบบคุณภาพ สูํสถานศึกษามาตรฐานสากล เพ่ือคุณภาพสถานศึกษาที่ยั่งยืน 
จุดเน้น  
1) พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
2) พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเข๎มแข็ง นักเรียนได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยําง 

ทั่วถึง  
3) นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม เคารพในสถาบันหลักของชาติ  
4) น๎อมน าศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาในหลวง 

รัชกาลที่ 10 สูํการพัฒนาการศึกษาอยํางยั่งยืน  
5) ผู๎เรียนมีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
6) ยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให๎สูงขึ้น  
7) ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาสมรรถนะสูํมืออาชีพอยํางมี 

คุณภาพ  
8) สถานศึกษาน านวัตกรรม เทคโนโลยี แพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช๎เพ่ือพัฒนาการศึกษา  
9) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 4 
นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
สํงเสริมการเรียนรู๎คูํคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ก๎าวไกลสูํมาตรฐานสากล 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
  รักสะอาด มารยาทดี มีจิตสาธารณะ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

โรงเรียนรํมรื่น สดชื่นสวยงาม ระบบติดตามดี 
พันธกิจ (Mission) 
1.สํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เพื่อความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   2.พัฒนาศักภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 และมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขัน 
   3.สํงเสริมและพัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
  4.สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า โดยให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง
ทั่วถึงและเทําเทียม  

5.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.สํงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) เพ่ือพัฒนาสูํ 

Thailand 4.0 
  เป้าประสงค์ 
    1. ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ดีตํอสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

  2. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 น าไปพัฒนาศักยภาพ 
ในการแขํงขันสูํสากล 

 3. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในมาตรฐานต าแหนํง 
 4. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 
 5. สถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร๎างจิตส านึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 6.  สถานศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) เพ่ือพัฒนาสูํ 

Thailand 4.0 
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 
กลยุทธ์โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ทั้ง 6 ข้อ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1  

1. ผู๎เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ 
อาชญากรไซเบอร์ และภัยพิบัติตํางๆเป็นต๎น 

4.ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพและมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 

5.ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต๎องการสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธที่ 1 
1.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีการแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง 

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัวผู๎อ่ืนและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
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3.ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ 
อาชญากรไซเบอร์ และภัยพิบัติตํางๆเป็นต๎น 

4. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และทุกกิจกรรมได๎รับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5.ร๎อยละของผู๎พิการผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต๎องการสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 

6.สถานศึกษาน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา ผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7.สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ี
ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2 
 1.ผู๎เรียนทุกระดับพัฒนาให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2.ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 3.ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับชาติ 
 ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ที่ 2 
 1.จ านวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2.ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน(Reading 
Literacy) ด๎านการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy ) และด๎านการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาสอดคล๎องกับแนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ 
 2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยึดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุ 
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วัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎เพ่ือการวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมใน
แตํละชํวงวัยและน าไปปฏิบัติได๎ 
 3.ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะน าไปสูํการพัฒนานวัตกรรม 
 4.ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ ที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
 5. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 
 6.ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน”เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือ
ผู๎อ านวยการเรียนรู๎ 
 7. ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ที่ 3 
 1.ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
 2.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวํา
ร๎อยละ 50 ในแตํละรายวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผํานมา 
 3.ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่
เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท าตามความถนัด และตามความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 
 4.ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มี
ความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 5.ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 
 6.ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน”เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือ
ผู๎อ านวยการเรียนรู๎ 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
             ทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 4 
 1.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Global Goals for 
Stustainable Development) 
 2.สถานศึกษากับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับเขตพ้ืนที่
รํวมมือในการจัดการศึกษา 
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 3.สถานศึกษามีคุณภาพและมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
 4.งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอและเหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
 5.งบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายและงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพ่ือให๎สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 6.น าเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 7.พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ที่ 4 
 1.ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 2.ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอและเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู๎พิการ 
 3.ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมเพียงพอ 

4. ครูได๎รับการสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device)เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 

5. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภทขนาดและพ้ืนที่ 
6.สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
7.สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8.สถานศึกษามีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช๎ในการจัดการวางแผนจัดการ

ผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 5 
 1.สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 2.สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูลด๎านความรู๎เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0  
 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
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 4.สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภคสูํการ
ลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน คาร์บอนต่ าสูํชุมชนคาร์บอนต่ า 
 5. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหนํวยงานต๎นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให๎
บริบทที่เป็นแบบอยํางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 
 6.สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตส านึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 7.สถานศึกษาต๎นแบบน าขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
 8.สถานศึกษาน านวัตกรรมต๎นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช๎การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
 9.สถานศึกษามีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ที่ 5 
 1.สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม น าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง 
 2.สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีการ
สํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 3.สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการน าขยะมาใช๎ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
 4. นักเรียน เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู๎ด๎าน
การใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ และตัวอยํางรู๎แบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน โรงเรียนอุตสาหกรรมสีเขียว 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษา ที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper les 
 6.ครูมีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า งานวิจัยด๎านการสร๎าง
ส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎ 
 7.ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิด มาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียน การ
จัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 8. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให๎เป็นส านักงานสีเขียวต๎นแบบ มี
นโยบายการจัดซื้อ จัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 
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กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 6 
 1.สถานศึกษา สหวิทยาเขต มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการ
บริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไป 
 2.สถานศึกษาปรับเปลี่ยนให๎มีความทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํ 
เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3.สถานศึกษามีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.สถานศึกษามีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด๎านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
 5.สถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช๎ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ที่ 6 
 1.สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ 
 2.สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะ
ปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
 3.สถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจทั้งระบบ 
 4.สถานศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 5.สถานศึกษาผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
 6.สถานศึกษามีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
หนํวยงานในสังกัด 
 7.สถานศึกษามีข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตํางๆน าไปสูํการวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 8. สถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านการบริหารจัด
การศึกษา 
 9.สถานศึกษามีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 



52 
 

 

แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
จุดเน้นของสถานศึกษา 

1)พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2)พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเข๎มแข็ง นักเรียนได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง 
3)นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย มีคุณธรรม เคารพในสถาบันหลักของชาติ 
4)น๎อมน าศาสตร์พระราชาในหลวงรัชการที่ 9 และพระบรมราโชบายด๎านการจัดการศึกษาในหลวง

รัชกาลที่ 10 สูํการพัฒนาการศึกษาอยํางยั่งยืน 
5)ผู๎เรียนมีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
6)ยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให๎สูงขึ้น 
7)ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาสมรรถนะสูํมืออาชีพอยํางมีคุณภาพ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566    มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได๎แกํ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู๎เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
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  4)  สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเปูาหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
  3.2  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี(พ.ศ.2566 - 2570) 
โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่2 

พัฒนาและสํงเสรมิ
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน 
-ลูกเสือ-เนตรนาร ี
 
 
 
 

เป้าหมาย 
 ร๎อยละของผูเ๎รียนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
การมีทัศนคติทีด่ีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคณุธรรม จริยธรรม มี
คํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจติอาสา  รับผดิชอบตํอครอบครัว
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ  มัธยัสถ์  อด
ออม โอบอ๎อมอารี    มีวินัย และรกัษาศีลธรรม 
ตัวชี้วัด 
1 ร๎อยละ 100 ผู๎เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎อนได๎
เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี  
2 ร๎อยละ 100 ผู๎เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎อน
ผํานเกณฑ์การประเมินวิชาลูกเสือ - เนตรนารี  
 3 ร๎อยละ 100 ผู๎เรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนต๎นเข๎า
คํายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี  

 
 
 
35,000   

 
 
 
35,000   

 
 
 
35,000   

 
 
 
35,000   

 
 
 
35,000   

 
บริหารวิชาการ 
(งานกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน) 
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ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ  ต.ช.ว ที ่2 

-จิตอาสาเพื่อสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน ์

ร๎อยละ 100 ผู๎เรียนมีจติอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 บริหารวิชาการ 
(งานกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน) 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่5 

พัฒนาและสํงเสรมิ
นักเรียนท่ีมีความ
บกพรํองทางการ
เรียนรู๎ (LD)  
-นักเรียนท่ีมีความ
บกพรํองทางการ
เรียนรู๎ (LD) 

เป้าหมาย 
ร๎อยละของผู๎พิการผูด๎๎อยโอกาสไดร๎ับการบริการดา๎น
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของ
พื้นที ่
ตัวชี้วัด 
1  ร๎อยละ 65  ผู๎สอนมสีื่อ-อุปกรณ์ในการสํงเสรมิและ
พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
2  ร๎อยละ 60  สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนเรียน

รวมตามความแตกตํางระหวํางบุคคลและสติปัญญา   
 3  ร๎อยละ 70  นักเรียนเรียนรวมมีผลการประเมินผํานใน
ทุกรายวิชา 
 4  ร๎อยละ 50  นักเรียนเรียนรวมได๎รับการพัฒนาและ
สํงเสริมด๎านการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
6,000 

 
 
 
 
 
6,000 

 
 
 
 
 
6,000 

 
 
 
 
 
6,000 

 
 
 
 
 
6,000 

บริหารวิชาการ 
(งานกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน) 
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ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดช

อบ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
กลยุทธ์ที่ 1  
จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของมนุษย์และ
ของชาติ 
ต.ช.ว ที ่2 

สํงเสริมการเรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรูส๎ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
-การขับเคลื่อนการยึดมั่นใน
ศาสนาตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล๎าเจา๎อยูํหัว รัชกาลที่ 10 
ด๎านการศึกษาที่เกีย่วกับการยดึ
มั่นในศาสนาสูํการปฏิบัติของ
สถานศึกษา 
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีทัศนคติทีด่ีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม มคีํานิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ 95 ของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี
ตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีคํานยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีอตัลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบตอํครอบครัวผู๎อื่นและสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยสัถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 
 

 
 
 
 
2,000   

 
 
 
 
2,000   

 
 
 
 
2,000   

 
 
 
 
2,000   

 
 
 
 
2,000   

กลุํมสาระ
สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่1 

สํงเสริมการเรียนการสอน
กลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-กิจกรรมเทดิทูนชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์
 

เป้าหมาย 
 ผู๎เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 
1 ร๎อยละ 95 ของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคาํนิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม มีอัตลักษณ์ มจีิตสาธารณะ มีจติอาสา 
รับผิดชอบตํอครอบครัวผู๎อื่นและสงัคมโดยรวม ซื่อสตัย์ 
สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
 
 

 
 
 
 
1,000   

 
 
 
 
1,000   

 
 
 
 
1,000   

 
 
 
 
1,000   

 
 
 
 
1,000   

กลุํมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่1 

ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
-ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพและมีคณุภาพสอดคล๎อง
กับบริบทของพื้นที ่
ตัวชี้วัด 
1 ร๎อยละ  90  ครู มีการวิเคราะหผ์ู๎เรยีน
เป็นรายบุคคล  คัดกรอง  สํงเสรมิ  ปูองกัน
และแก๎ไขปญัหา  และสํงตํอนักเรยีน  เพื่อ
ใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจดัการศึกษา 
และพัฒนาศักยภาพของผู๎เรยีน 
2 ร๎อยละ  90  นักเรียน  ไดร๎ับการดูแล
ชํวยเหลืออยํางท่ัวถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา อยํางถูกต๎อง รวดเร็วทันเวลา  
3. ร๎อยละ  90  ผู๎ปกครอง หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง ชุมชน ครู นักเรยีนมีความสัมพันธ์
ที่ดี และพร๎อมที่จะรํวมมีการในการดูแล
ชํวยเหลือนักเรยีน  
 

 
 
20,000   

 
 
20,000   

 
 
20,000   

 
 
20,000   

 
 
20,000   

 
 
งานกิจการนักเรียน 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่1,2,3 

TO BE NUMBER ONE 
เป็นหนึ่งโดยไมํพึ่งยาเสพ
ติด 
-กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนา TO BE NUMBER 
ONE 
-กิจกรรมเยาวชน ดี เกํง 
กล๎า 
 
-กิจกรรม To be camp  
 
-กิจกรรมประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL 
 

เป้าหมาย 
1. ผู๎เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาต ิยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
2.ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดตีํอบ๎านเมือง มีหลักคดิที่
ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 
มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา 
รับผิดชอบตํอครอบครัว และสังคมโดยรวม ซื่อสตัย์ 
สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  
3. ผู๎เรียนทุกคนมคีวามรู๎ ความเขา๎ใจ และมีความ
พร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ 
อาชญากรไซเบอร์ และภัยพิบตัิตํางๆเป็นต๎น 
 
 
 
 

 
 
 
-   
 
 
2,000 
 
 
-   
 
 
3,000 
 

 
 
 
- 
 
 
2,000 
 
 
-   
 
 
3,000 
 

 
 
 
-  
 
 
2,000 
 
 
-   
 
 
3,000 
 

 
 
 
-  
 
 
2,000 
 
 
-   
 
 
3,000 
 
 

 
 
 
-  
 
 
2,000 
 
 
-   
 
 
3,000 
 
 

 กิจการนักเรียน 
(งาน TO BE 
NUMBER ONE) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  ตัวช้ีวัด 
-นักเรียนโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคมร๎อยละ 60มีภาวะผู๎น า เป็นคน
ดี กล๎าคิด กล๎าแสดงออก 
-นักเรียนโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคมร๎อยละ 70มีภาวะผู๎น า เป็นคน
ดี กล๎าคิด กล๎าแสดงออก 
-สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม
ร๎อยละ 60มีภาวะผู๎น า เป็นคนดี กล๎าคิด กลา๎แสดงออก  
-สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม
ร๎อยละ 70มีภาวะผู๎น า เป็นคนดี กล๎าคิด กลา๎แสดงออก  

      

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่4 

สํงเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุํมสาระศิลปะ 
-สํงเสรมิและพัฒนา
ทักษะความสามารถ
ด๎านดนตร ี
 
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพและมี
คุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที ่
ตัวชี้วัด 
-  ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีความรู๎ความสามารถ และมีทักษะในวิชา
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป ์
- ผู๎เรียนร๎อยละ 80 เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กลา๎
แสดงออกอยํางเหมาะสม 
-  ผู๎เรียนร๎อยละ 60 สามารถน าความรู๎และทักษะใช๎ในการแสดงท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรยีนและน าไปสูํการแขํงขันในระดับตํางๆ 

 
 
 
20,000 
 
 

 
 
 
20,000 
 

 
 
 
20,000 
 

 
 
 
20,000 
 

 
 
 
20,000 
 

กลุํมสาระการ
เรียนรูศ๎ิลปะ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่4 

พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาศิลปะ 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพและมีคณุภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 
-นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎ความสามารถ และมี
ทักษะในวิชาศิลปะ 
-นักเรียนร๎อยละ 80 สามารถสร๎างสรรค์ผลงานจาก
การเข๎ารํวมกิจกรรมทางด๎านศลิปะ ตามจินตนาการ 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

กลุํมสาระการ
เรียนรูศ๎ิลปะ 

สํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ความสามารถดา๎น
นาฏศิลป ์
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพและมีคณุภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 
-นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎ความสามารถ และมี
ทักษะในวิชานาฏศิลป ์
-นักเรียนร๎อยละ 80 สามารถสร๎างสรรค์ผลงานจาก
การเข๎ารํวมกิจกรรมทางด๎านนาฏศิลป์ตามจินตนาการ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กลุํมสาระการ
เรียนรูศ๎ิลปะ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่4 

ห๎องสมุด จุดบริการ
สํงเสริมนิสยัรักการ
อําน 
-ตอบค าถามชวนคิด
กับสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพและมี
คุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ 80 นักเรียนโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม  ตัวแทนแตํละห๎อง 
เข๎ารํวมกิจกรรมตอบค าถามชวนคดิกับสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  

 
4,500  
 

 
4,500  

 
4,500  

 
4,500  

 
4,500  

บริหาร
วิชาการ 
(งานห๎องสมุด) 

สํงเสริมการอํานพระ
ราชนิพนธ์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพและมี
คุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ 100 นักเรียนโรงเรยีนก าแพงดินพิทยาคม  ทุกคนเข๎ารํวม
กิจกรรมอํานพระราชนิพนธ์สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา๎ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี  
 

5,500  
 

5,500  
 

5,500  
 

5,500  
 

5,500  
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ 
ต.ช.ว ที ่2 

สํงเสริมคณุธรรมในโรงเรียน 
-คืนคุณธรรมสูหํ๎องเรียน 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีทัศนคติทีด่ีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึง
ประสงค์ มจีิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อม
อารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม  
ตัวชี้วัด 
-นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรมและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ด ี
-นักเรียนมีพฤติกรรมตามคณุธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรยีน 
ร๎อยละ 75 
-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 351 คน 
-มีโครงงานคุณธรรมทั้ง 3 มิติ กระจายในกลุมํเปูาหมายของ
โรงเรียน 
 
 
 

 
 
4,000  
 

 
 
4,000  
 
 

 
 
4,000  
 
 

 
 
4,000  
 
 

 
 
4,000  
 
 

กิจการ
นักเรียน 
(งานคุณธรรม) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่2 

สํงเสริมคณุธรรมใน
โรงเรียน 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีทัศนคติทีด่ีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม มคีํานิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบตํอครอบครัว และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยสัถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย 
และรักษาศลีธรรม  
ตัวชี้วัด 
1.นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรมและมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ด ี
2.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 จ านวน 351 คน 
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กิจการ
นักเรียน 
(งาน
คุณธรรม) 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่1 

ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมสํงเสริมความรัก
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ (กิจกรรม
หน๎าเสาธง)  
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 
1 ร๎อยละ  90  ครู  และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธงทุก
เช๎า เพื่อเป็นการสร๎างระเบียบวินยั ตํอตนเอง  
2 ร๎อยละ  90  ครู  และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธงทุก
เช๎า เพื่อแสดงออกถึงความรัก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 
 

     กิจการ
นักเรียน 
(งานระบบ
ดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่2 

สํงเสริม
คุณธรรมใน
โรงเรียน 
-เก็บไดส๎ํงคืน 
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีทัศนคติทีด่ีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมอืงดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคาํนิยมที่พึงประสงค์ มจีิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผดิชอบตํอครอบครัว และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
ตัวชี้วัด 
-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 351 คน 
-นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 
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กิจการนักเรยีน 
(งานคุณธรรม) 

เข๎าวัดปฏิบตัิ
ธรรมในวันธรรม
สวนะ(วันพระ) 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีทัศนคติทีด่ีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมอืงดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคาํนิยมที่พึงประสงค์ มจีิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผดิชอบตํอครอบครัว และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
ตัวชี้วัด 
-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 351 คน 
-นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 
-นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคญัเกี่ยวกับวันธรรมสวนะ (วัน
พระ) และเกดิความเลื่อมใส 
 

- - - - - 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์
และของชาต ิ
ต.ช.ว ที ่2,4 
กลยุทธ์ที่ 2  
ต.ช.ว ที ่1 
กลยุทธ์ที่ 3  
ต.ช.ว ที ่1,4 
กลยุทธ์ที่ 5 
ต.ช.ว ที ่3 

พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนกลุมํสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพ 
-โคกหนองนาโมเดล 
(เศรษฐกิจพอเพียง) 
 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1  
ข๎อที่ 2. ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติทีด่ตีํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีคํานิยม
ที่พึงประสงค์ มีจิตรสาธารณะ มีจติอาสา รับผิดชอบตํอ
ครอบครัว และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ๎อมอารี มีวินัยและรักษาศลีธรรม 
  ข๎อที่ 4. ผู๎เรียนทุกคนได๎รบัโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพและมีคณุภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 
 กลยุทธ์ที่ 2  
ข๎อที่ 1. ผู๎เรียนทุกระดับพัฒนาให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ข๎อที่ 2. ผู๎เรียนมีความเป็นเลศิตามความถนัดและความสนใจ 
น าไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผูส๎ร๎าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร 
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35,000  
 
 

 
 
 
35,000  
 
 

 
 
 
35,000  
 
 

 
 
 
35,000  
 
 

 
 
 
กลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงาน
อาชีพ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 
2566 

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุมํ
สาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพ 

 

กลยุทธ์ที่ 3  
ข๎อที่ 4. ผู๎เรียนไดร๎ับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและ
การมีงานท า มีทักษะอาชีพ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ข๎อท่ี 6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายสํงเสรมิความรู๎
และสร๎างจิตส านึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีผลการเรยีนรายวิชาการงานอาชีพ (เพิ่มเตมิ) 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
2 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
3 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพ (เพิ่มเติม) 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีผลการเรยีนรายวิชาการงานอาชีพ (เพิ่มเตมิ) 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
2 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
3 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพ (เพิ่มเติม) 

15,000  
 

15,000 15,000 15,000 15,000 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงาน
อาชีพ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ท่ี 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่4 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงงานอาคาร
สถานท่ี 
-กวาดถนนและล๎างห๎องน้ า
นักเรียน 

เป้าหมาย 
.ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพและมีคณุภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 
1   นักเรียนทุกคน ทุกห๎องเรียน ดูแลท าความสะอาด 

และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของเขตพื้นท่ีที่

รับผิดชอบ ,ห๎องเรยีน, ถนน และ ห๎องน้ าในบริเวณ

โรงเรียน  

2  ก าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการให๎
คะแนนการท าความสะอาด โดยครูเวรประจ าวัน การ
ใช๎อาคารสถานท่ี 
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6,500  
 
 
 

 
 
บริหารทั่วไป 
 

ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

เป้าหมาย 
.ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพและมีคณุภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ 95 โรงเรียนมสีภาพแวดลอ๎มท่ีเอื้อตํอการ
เรียนการสอน 
 

195,071 195,071 195,071 195,071 195,071 บริหารทั่วไป 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่4 
 

การปรับปรุงงานอาคาร
สถานท่ี 
-การปรับปรุงซํอมแซม
ระบบไฟฟูาประปา ใน
บริเวณโรงเรียน 

เป้าหมาย 
.ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพและมีคณุภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที ่
ตัวชี้วัด 
.1  มีระบบไฟฟูาทั้งหมดของโรงเรยีนก าแพงดินพิทยา
คม สามารถใช๎การได๎ดี เพียงพอ เหมาะสมการใช๎งาน  
2  มีระบบน้ าประปาที่สะอาดเพียงพอ และมีจุดดืม่น้ า
ที่ดี มั่นคง สะอาด สวยงาม เหมาะสมกับจ านวน
นักเรียน 

 
 
3,000  
 

 
 
3,000  
 
 
 
 

 
 
3,000  
 
 
 

 
 
3,000  
 
 
 

 
 
3,000  
 
 
 

 
 
บริหารทั่วไป 
 

ซํอมบ ารุงรถตูโ๎รงเรียน
ทะเบียน นข.2288 พิจิตร 

เป้าหมาย 
.ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพและมีคณุภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 
รถตู๎ของโรงเรยีนก าแพงดินพิทยาคม อยูํในสภาพท่ีใช๎
การไดด๎ี ระบบตํางๆ ในรถท างานได๎สมบูรณ์แบบ 
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

บริหารทั่วไป 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่2 
 

สภานักเรียนโรงเรยีนก าแพง
ดินพิทยาคม 
1 กิจกรรมวันส าคัญ 
2 กิจกรรมปรบัสภาพ
นักเรียน 
3 กิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตย 
 

เปูาหมาย 
ร๎อยละของผูเ๎รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตีํอ
บ๎านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีคํานยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม มีอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบตอํครอบครัวผู๎อื่นและสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุรติ มัธยสัถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม  
ตัวช้ีวัด 

1. สภานักเรยีนร๎อยละ 85 สํงเสรมิกระบวนการท างานของผู๎เรียน

อยํางเป็นระบบตามวงจรพัฒนาคณุภาพ (PDCA) 

2. สภานักเรยีนร๎อยละ 85 สํงเสรมิ พัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ คํานยิมของผู๎เรียนให๎เปน็คนดี มีปัญญา และมีความสุข 

3. สภานักเรยีนร๎อยละ 85 สร๎างเสริมใหผ๎ู๎เรียนเป็นผู๎มีคณุลักษณะ
ตามวิถีประชาธิปไตย ได๎แกํ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปญัญา
ธรรม 
 
 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 งานกิจการ
นักเรียน 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่4 
 

การปรับปรุงงาน
อาคารสถานท่ี 
-การตัดหญ๎า ตัด
แตํงก่ิงต๎นไม๎ใน
บริเวณโรงเรียนและ
ซํอมบ ารุงรถไถตัด
หญ๎า 
 

เป้าหมาย 
.ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับโอกาสและการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพและมีคณุภาพ
สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 
1  เพื่อใหส๎ภาพพื้นที่ท้ังหมดในโรงเรียนดูเรียบ สวยงาม หญ๎าสั้น 
เหมาะสมตํอการใช๎ประโยชน์ในการเรยีนการสอนและปฏิบัตติิกิจกรรม
ตํางๆ  
 2 เพื่อเป็นการปูองกันไมํใหเ๎กิดแหลํงอาศัยของสัตวร์๎าย และภัยอันตราย
ที่มาจากสัตวม์ีพิษ ที่อาจเข๎ามาท าอันตรายแกํนักเรียนได๎เชํน งู ตะขาบ 
แมงปุอง ฯลฯ  
3 เพื่อเป็นการปูองกันก่ิงไม๎ หักโคนํลัม ท าอันตรายตํอชีวิต ทรัพยส์นิตํางๆ
ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 

 
 
16,500    

 
 
16,500    
 
 
 

 
 
16,500    
 
 

 
 
16,500    
 
 

 
 
16,500    
 
 
 
 
 

 
 
บริหารทั่วไป 
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของ
ชาติ 
ต.ช.ว ที ่3 
 

ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมสํงเสริม
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา (MOE)  
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกบัภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอํความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรไซ
เบอร์ และภัยพิบัตติํางๆเป็นต๎น 
ตัวชี้วัด 
1 ร๎อยละ90 ภายในสถานศึกษา ไมํมีมุมอับ  มีความสะอาด และปลอดภัย  

300 300 300 300 300 กิจการ
นักเรียน 
(งานระบบ
ดูแลฯ) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  2 ร๎อยละ  90  ครู และ นักเรียน สามารถเข๎าถึง ระบบ MOE  ได๎
อยํางทันทํวงที เมื่อเกิดความไมํปลอดภัย 
3 ร๎อยละ  90  นักเรียนอยูํในสถานศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียน
การสอนอยํางมีความสุข และได๎รบัความปลอดภัย  

      

กลยุทธ์ที่ 2 จัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขํงขันของ
ประเทศ 
ต.ช.ว ที่ 1 ,2 
กลยุทธ์ที่ 3 
ต.ช.ว ที่ 1  
 
 

สํงเสริมและ
พัฒนาการเรียน
การสอนกลุมํสาระ
การเรยีนรู๎
คณิตศาสตร ์
-การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
คณิตศาสตร ์
 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 
1.ผู๎เรียนทุกระดับพัฒนาใหม๎ีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
2.ผู๎เรียนมีความเป็นเลศิตามความถนัดและความสนใจ น าไปสูํการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
กลยุทธ์ที่ 3 
1.ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีผลการเรยีนรายวิชาคณติศาสตรร์ะดบั 2 ขึ้นไป 
 
 
 

 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
กลุํมสาระ
คณิตศาสตร ์
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  2 ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มคีวามสามารถในการคิดค านวณได๎ผล
การเรยีนระดับ 2 ขึ้นไป3 ผู๎เรยีนรอ๎ยละ 80 มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และคิดอยํางมีวจิารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก๎ปญัหาอยูํในระดับดีขึ้นไป 
4 ผู๎เรียนร๎อยละ 50 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาคณติศาสตร์
มากกวํา 50 คะแนน 

      

กลยุทธ์ที่ 2 จัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขํงขันของ
ประเทศ 
ต.ช.ว ที่ 1  

สํงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุมํ
สาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร ์
- การแขํงขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร ์

เป้าหมาย 
.ผู๎เรยีนทุกระดับพัฒนาให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด 
นักเรียนทุกระดับช้ันเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
5,000 

กลุํมสาระ
คณิตศาสตร ์

กลยุทธ์ที่ 2 จัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขํงขันของ
ประเทศ 
ต.ช.ว ที่ 2 

คํายพัฒนาอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 

 เป้าหมาย 
.ผู๎เรยีนทุกระดับพัฒนาให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด 
-ผู๎เรียนร๎อยละ 70  มคีวามพึงพอใจในการจัดกิจกรรมระดบั
มากขึ้นไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -กลุํมสาระ
คณิตศาสตร ์
-กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  -ผู๎เรียนร๎อยละ 70  มีทักษะผู๎เรยีนในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ระดับดีขึ้นไป 

      

กลยุทธ์ที่ 2 จัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขํงขันของ
ประเทศ 
ต.ช.ว ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 
ต.ช.ว ที่ 2 

คํายพัฒนาอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์
และภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป้าหมาย 
.ผู๎เรยีนทุกระดับพัฒนาให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด 
-ร๎อยละ 70  มคีวามพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ระดับมากขึ้นไป 
-ผู๎เรียนร๎อยละ 70  มีทักษะผู๎เรยีนในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ระดับดีขึ้นไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -กลุํมสาระ
คณิตศาสตร ์
-กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 

พัฒนาผู๎เรียนใหม๎ีสมรรถนะ
และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
-สํงเสรมิให๎ผู๎เรียนมี
สมรรถนะและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย 
จ านวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มี
ทักษะความรู ๎
ตัวชี้วัด 
ผู๎เรยีนร๎อยละ 70  ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันและ
สํงผลงานทักษะวิชาการด๎านตํางๆ 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
บริหารวิชาการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 2 จัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขํงขันของ
ประเทศ 
ต.ช.ว ที่ 1  
 
กลยุทธ์ที่ 3 
ต.ช.ว ที ่2 
 

พัฒนาระบบบริหาร
วิชาการ 
-สํงเสรมิให๎สถานศึกษา 
ครูและนักเรียนเข๎ารํวม
สํงผลงานประกวด 
 
 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 2 
จ านวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู ๎
กลยุทธ์ 3 
ผู๎เรยีนไดร๎ับการพัฒนาใหม๎ีความรูแ๎ละทักษะน าไปสูํการพัฒนา
นวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ 70  ไดเ๎ข๎ารํวมการแขํงขันและสํงผลงาน
ทักษะวิชาการด๎านตํางๆ 
2 ครูร๎อยละ 70  สํงผลงานประกวดในระดับตํางๆ 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 บริหารชาการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 2 จัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขํงขันของ
ประเทศ 
ต.ช.ว ที่ 1,3  
 
 
 

สํงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ๎
-เปิดโลกแหํงการเรียนรู ๎

เป้าหมาย 
1 จ านวนผู๎เรียนมีความเป็นเลศิทางด๎านวิชาการ 
มีทักษะความรู๎ทีส่อดคล๎อง กับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 2 
 ข๎อที่ 3 จ านวนผู๎เรียนทีม่ีศักยภาพได๎รับโอกาส
เข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับชาต ิ
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ 100  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการเปดิ
โลกแหํงการเรียนรู ๎
2 ผู๎เรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและ
โรงเรียนในบริเวณใกล๎เคยีงไดเ๎ข๎ารํวมกิจกรรมการ
เปิดโลกแหํงการเรียนรู ๎
 
 
 
 
 
 

 
 
18,000 
 
 
 

 
 
18,000 
 
 
 

 
 
18,000 
 

 
 
18,000 
 
 
 

 
 
18,000 
 
 
 
 

 
 
บริหารวิชาการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 2 จัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขํงขันของ
ประเทศ 
ต.ช.ว ที่ 1 
 
 
 

สํงเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอนกลุมํสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
-การพัฒนาการจัดเรียนรู๎สะ
เต็มศึกษา เพื่อสํงเสริมการ
สร๎างผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู๎เรยีน 
 

เปูาหมาย 
1 จ านวนผู๎เรียนมีความเป็นเลศิทางด๎านวิชาการ 
มีทักษะความรู๎ทีส่อดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ข๎อที่ 2 ผู๎เรยีนระดบัมัธยมศึกษา
ผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเปน็ด๎านการรูเ๎รื่อง
การอําน (Reading Literacy) ด๎านการเรยีนรู๎
คณิตศาสตร ์(Mathematical Literacy) และ
ด๎านการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์(Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมนิ PISA 
ตัวช้ีวัด 
 ผู๎เรียนร๎อยละ 60 สร๎างผลงานสิ่งประดิษฐ์ท่ี
บูรณาการกับสะเตม็ได ๎
 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กลุํมสาระ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 2 จัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขํงขันของ
ประเทศ 
ต.ช.ว ที่ 1 
 
 

สํงเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอนกลุมํสาระศลิปะ 
-ประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ ์
 

เปูาหมาย 
ผู๎เรยีนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความ
สนใจ น าไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวตักร 
ตัวช้ีวัด 
- นักเรียนชุมนุมนาฏศิลปโ์รงเรยีนก าแพงดิน
พิทยาคมที่มีความสนใจด๎านนาฏศลิป์ได๎พัฒนา
ทักษะความสามารถของตนเอง มคีวามกล๎า
แสดงออก และใช๎ความสามารถในทางที่ถูกต๎อง 
-นักเรียนชุมนุมนาฏศิลปโ์รงเรียนก าแพงดินพิทยา
คมไดเ๎รียนรู๎วิธีการท าเครื่องประดบัและสามารถ 
ประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณไ์ดด๎๎วยตนเอง 
- นักเรียนชุมนุมนาฏศิลปโ์รงเรยีนก าแพงดิน
พิทยาคมสามารถน าความรูไ๎ปใช๎ในการประกอบ
อาชีพได๎ในอนาคต 

 
 
 
6,000    
 

 
 
 
6,000    
 

 
 
 
6,000    

 
 
 
6,000    
 

 
 
 
6,000    
 
 

 
 
 
กลุํมสาระศลิปะ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที่ 5 

พัฒนาและสํงเสรมิกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 
-การสํงเสริมสุขภาวะทางจติ 

เปูาหมาย 
ผู๎เรยีนไดร๎ับการพัฒนาใหม๎ีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให๎มสีุขภาวะทีด่ี  สามารถ
ด ารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านราํงกายและจติใจ 
ตัวช้ีวัด 
ร๎อยละ 75  ผู๎เรียนมสีุขภาวะทางจิตในระดบั  
ปกติ 

 
 
800 

 
 
800 

 
 
800 

 
 
800 

 
 
800 

 
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน 

ต.ช.ว. ที่ 5 -ศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอก
สถานท่ี 

เปูาหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิต อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
มีความยืดหยุํน ทางด๎านความคิด สามารถท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด 
ร๎อยละ 85  ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในการศึกษา
แหลํงเรียนรู๎นอกสถานท่ีในระดับ  ดี                 

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 บริหารวิชาการ 
(งานกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที ่3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที่ 2,7 

-งานแนะแนว เปูาหมาย 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงาน
ท าตามความถนดั และตามความตอ๎งการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ี
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
การเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบตัิได๎ 
 2 สถานศึกษามีระบบการดุแลชํวยเหลือและคุม๎ครองและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1  ร๎อยละ 100 ผู๎เรียนมีผลการประเมินผํานในกิจกรรมแนะแนว , 
ชุมนุม 
2  ร๎อยละ 70   ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุนด๎านทุนการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา     
3  ร๎อยละ 75   ผู๎เรียนมคีวามพึงพอใจในระดับ ดี ในกิจกรรมปัจฉมิ
นิเทศ   
4  ร๎อยละ 100 ผู๎เรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3,6  ผู๎เรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ในและนอกเขตพื้นทีบ่ริการได๎รับการแนะแนว
การศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นและการมีงานท า 

8,000   8,000   8,000   8,000   8,000   บริหารวิชาการ 
(งานกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

    5  ร๎อยละ 75   ผู๎เรยีนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
ศึกษาตํอในระดับทีสู่งขึ้น การมีงานท าตามความถนดั และตามความ
ต๎องการของตนเอง  

      

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที่ 3 

เงินทุนให๎กู๎ยืมเพื่อ
การศึกษา 
 

เป้าหมาย 
 ผู๎เรียนไดร๎ับการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ เช่ือมโยงสูํอาชีพและการมี
งานท า มีทักษะอาชีพ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ 50  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไดร๎ับการสนับสนุน
เงินทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 บริหารวิชาการ 
(งานกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน) 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที่ 2 

สํงเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
-กิจกรรมเทศกาล
และวันส าคัญทาง
วัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา 
(ภาษาอังกฤษ)    

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนไดร๎ับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความ
ยึดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวาง
พื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตลํะชํวงวัยและ
น าไปปฏิบตัิได ๎
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนทุกระดับมสีมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร อยูํในระดับ  พอใช๎  
ร๎อยละ 60 ข้ึนไป 

2,200     2,200     2,200     2,200     2,200     กลุํมสาระการ
เรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

    2 ผู๎เรยีนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข มีความยดืหยุํน ทางด๎านความคิด สามารถท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎  อยูํในระดับ  พอใช๎ ร๎อยละ60 ข้ึนไป 
3 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมใน ระดบัมาก 

      

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที่ 2 

สํงเสริมและ
พัฒนาการเรียน
การสอนสาระการ
เรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
-กิจกรรมการ
แขํงขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

เปูาหมาย 
ผู๎เรยีนไดร๎ับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยึด
หยุํนทางด๎านความคดิ สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมทีเ่ป็น
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรยีนรู๎เพื่อการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรูเ๎พื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตลํะชํวงวัยและน าไปปฏบิัติได๎ 
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนทุกระดับมสีมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร  ร๎อยละ 70 ข้ึนไป อยูํ
ในระดับ  ดี  
2 ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข มีความยดืหยุํน ทางด๎านความคดิ สามารถท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎  ร๎อยละ70 ข้ึนไป อยูํในระดับ  ด ี
3 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมใน ระดบัมาก
  
 

2,300     2,300     2,300     2,300     2,300     กลุํมสาระการ
เรียนรูภ๎าษา
ตํางประ 
เทศ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที่ 4 

สํงเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
-กิจกรรมการจัดปูาย
นิเทศและบอร์ด
สํงเสริมความรู๎
ภาษาอังกฤษ 
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนไดร๎ับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยึด
หยุํนทางด๎านความคดิ สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมทีเ่ป็น
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรยีนรู๎เพื่อการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรูเ๎พื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตลํะชํวงวัยและน าไปปฏบิัติ
ได ๎
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนทุกระดับมสีมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร  ร๎อยละ 60 ข้ึนไป อยูํ
ในระดับ  ดี  
2 ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข มีความยดืหยุํนทางด๎านความคิด สามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎  ร๎อยละ60 ขึ้นไป อยูํในระดับ  ด ี
3 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมใน ระดบั
มาก  
 

1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   กลุํมสาระการ
เรียนรูภ๎าษา
ตํางประ 
เทศ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ท่ี 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที1่, 4 

สํงเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
-พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
เน๎นการจัดการ
เรียนรู๎แบบ Active 
Learning 
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนไดร๎ับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยึด
หยุํนทางด๎านความคดิ สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมทีเ่ป็น
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรยีนรู๎เพื่อการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรูเ๎พื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตลํะชํวงวัยและน าไปปฏบิัติ
ได ๎
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมํสาระการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ  ระดับ 2 ข้ึนไป 
2 ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสารโดยการฟัง พูดหรอื
เขียน ตามระดับชั้นที่เรียน ระดับ พอใช๎ ข้ึนไป 
 
 
 
 
 

4,500     4,500     4,500     4,500     4,500     กลุํมสาระการ
เรียนรูภ๎าษา
ตํางประ 
เทศ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที4่ 

สํงเสริมการบริหารงาน
บุคคล 
-การจ๎างบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 

เป้าหมาย 
ครูมีความรู๎ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
และเป็นแบบอยํางด๎านคณุธรรมและจริยธรรม 
ตัวชี้วัด 
ผู๎เรยีนทกุคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํน
ทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

327,360 327,360 327,360 327,360 327,360 บริหารงานบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่6,7 

สํงเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา   
-กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียน 
 

เป้าหมาย 
1.ครูเปลีย่นบทบาทจาก “ครผูู๎สอน”เป็น “Coach” 
ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรยีนรู๎หรือผู๎อ านวยการ
เรียนรู ๎
2. ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรยีนการสอน 
และเป็นแบบอยํางด๎านคณุธรรมและจริยธรรม 
ตัวชี้วัด 
1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 80 

มีผลการปฏิบตัิงาน ในระดับดีเดํน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บริหารงานบุคคล 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 90 
ได๎เข๎ารับการอบรม อยํางน๎อย 50 ช่ัวโมงตํอปีการศึกษา 

      

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่6,7 

สํงเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา   
-กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ภายนอกโรงเรียน 
 

เป้าหมาย 
1.ครูเปลีย่นบทบาทจาก “ครผูู๎สอน”เป็น “Coach” 
ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรยีนรู๎หรือผู๎อ านวยการ
เรียนรู ๎
2. ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรยีนการสอน 
และเป็นแบบอยํางด๎านคณุธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ90 

ได๎เข๎ารับการอบรม สมัมนา อยํางน๎อย 50 ช่ัวโมงตํอปี

การศึกษา 

2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน 

อยํางน๎อย 1 ครั้งตํอปีการศึกษา 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 บริหารงานบุคคล 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 90 ได๎เข๎ารับการ
อบรม อยํางน๎อย 50 ช่ัวโมงตํอปกีารศึกษา 

      

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่6,7 

สํงเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา   
-กิจกรรมสร๎างขวัญ
ก าลังใจและยกยํองเชิดชู
เกียรติให๎กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

เป้าหมาย 
1.ครูเปลีย่นบทบาทจาก “ครผูู๎สอน”เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษา
ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการเรยีนรู๎ 
2. ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรยีนการสอน และเป็น
แบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร๎อยละ 90 มีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติ หนา๎ที่ในระดับดีขึ้นไป และมคีวามสามัคคี 

ความสัมพันธ์อันดตีํอกัน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บริหารงาน
บุคคล 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่2 

สํงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภ๎าษาไทย 
-กิจกรรมสอนเสริม  
O-Net 
 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 3 ผู๎เรียนไดร๎ับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสูตร และมี
ทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎องกบัทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ความยึดหยุํนทางด๎านความคดิ สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการ
วางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัย
และน าไปปฏิบตัิได ๎

500 500 500 500 500 กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
ภาษาไทย 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 90 ได๎เข๎ารับการ
อบรม อยํางน๎อย 50 ช่ัวโมงตํอปกีารศึกษา 

      

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่2 

สํงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภ๎าษาไทย 
-กิจกรรมสอนเสริม  
O-Net 
 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที ่3 ผู๎เรยีนได๎รับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสูตร และมี
ทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎องกบัทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ความยึดหยุํนทางด๎านความคดิ สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการ
วางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัย
และน าไปปฏิบตัิได ๎
กลยุทธ์ที ่4 ผู๎เรยีนทุกคนได๎รับจดัสรรงบประมาณอุดหนุนอยําง
เพียงพอและเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมศิาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และทีต่ัง้
ของสถานศึกษา และความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู๎พิการ 
ตัวชีวัด 
ผู๎เรยีนมีคะแนนผลกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกวําร๎อยละ 60 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผํานมา   
 
 
 

500 500 500 500 500 กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
ภาษาไทย 
 

กลยุทธ์ที่ 4 สร๎าง
โอกาสในการ
เข๎าถึงการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 
ต.ช.ว. ที ่2 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่2 

สํงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภ๎าษาไทย 
-กิจกรรมสอนซํอมเสริม
และพัฒนานักเรียนท่ี
บกพรํองทางการอําน
และเขียน 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนไดร๎ับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความ
ยึดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคม
ทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวาง
พื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตลํะชํวงวัยและ
น าไปปฏิบตัิได ๎
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ70 มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร อยูํในระดับดี ขึ้น
ไป 
2 ผู๎เรียนร๎อยละ 80   มีทักษะในการอําน และเขียน อยูํในระดับด ี

500 500 500 500 500 กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
ภาษาไทย 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่2 

สํงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภ๎าษาไทย 
-กิจกรรมวันภาษาไทย
และวันสุนทรภู ํ
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนไดร๎ับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความ
ยึดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวาง
พื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตลํะชํวงวัยและ
น าไปปฏิบตัิได ๎
 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
ภาษาไทย 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนทุกระดับมสีมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรร๎อยละ70 ข้ึนไป อยูํ
ในระดับดี  
2 ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวติอยูํ
ในสังคม ได๎อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎หลักสูตรร๎อยละ70 ข้ึนไป อยูํในระดับด ี
3 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมใน ระดบั
มาก  

     กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
ภาษาไทย 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่2 

สํงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภ๎าษาไทย 
-พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนไดร๎ับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความ
ยึดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวาง
พื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตลํะชํวงวัยและ
น าไปปฏิบตัิได ๎

 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
ภาษาไทย 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมํสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยมีระดับ 2.5 ขึ้นไป 
2 ผู๎เรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการอําน  ฟัง  ดู  คิดวิเคราะห์
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคดิของตนเอง ในระดับด ี
3 ผู๎เรียน มีความคิดริเริม่  และสรา๎งสรรคผ์ลงานด๎วยความภาคภมูิใจ  

     กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
ภาษาไทย 
 

กลยุทธ์ที ่3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่2,3,4 

สํงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระการ
เรียนรูภ๎าษาไทย 
- พัฒนาการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน 

เป้าหมาย 
2ผู๎เรียนไดร๎ับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสตูร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความ
ยึดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวาง
พื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตลํะชํวงวัยและ
น าไปปฏิบตัิได ๎
3.ร๎อยละของผูเ๎รียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงาน
ท าตามความถนดั และตามความตอ๎งการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ี
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
การเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบตัิได ๎
 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
ภาษาไทย 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  4.ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํ
ในสังคมได๎อยาํงมีความสุข มีความยืดหยุํนทางดา๎นความคดิ สามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ70 มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร อยูํในระดับดี ขึ้น
ไป 
2 ผู๎เรียนร๎อยละ 70 สามารถพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะน าไปสูํการ
พัฒนานวัตกรรม อยูํในระดับดี ขึ้นไป 
3 ผู๎เรียนเรียนร๎อยละ 80 เรียนรู๎รวํมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรยีนรู๎ระหวํางกัน 

     กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
ภาษาไทย 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่7 

สํงเสริมการด าเนินงาน
ฝุายบรหิารบุคคล 
-การด าเนินงานใน
ขอบขํายฝุายงานบรหิาร
บุคคล 

เป้าหมาย 
ครูมีความรู๎ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน และเป็น
แบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวชี้วัด 
ด าเนินงานตามขอบขํายงานฝุายบริหารบุคคลด๎วยความเรียบร๎อย 

อยํางมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรม ี ความพึงพอใจคิดเป็นร๎อยละ 

85-90 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บริหารงาน
บุคคล 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่1,2,4 

พัฒนาระบบ
บริหารงาน
วิชาการ 
-พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เป้าหมาย 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน มีการพัฒนาสอดคล๎องกับ
แนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ 
2. ผู๎เรียนไดร๎ับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยึดหยุํน
ทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมทีเ่ป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรยีนรู๎เพื่อการวางพื้นฐานการเรียนรู๎
เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและน าไปปฏิบัตไิด๎ 
4.ผู๎เรียนไดร๎ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสูํอาชีพและการมีงาน
ท า มีทักษะอาชีพ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
ตัวชี้วดั 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ 70  มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร มีทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที ่21อยูํในระดับดีขึ้นไป  
2 โรงเรียนมหีลักสูตรทีส่ํงเสริมใหผ๎ู๎เรยีนรับการพัฒนาตามจดุหมายของ
หลักสตูรและมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่น ได๎ 
ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมรวมถึงการวางพื้นฐานการเรยีนรู๎เพือ่การ
วางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตลํะชวํงวัยและน าไปปฏิบัตไิด๎ 

- - - - - บริหาร
วิชาการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่1,2,4 

พัฒนาระบบ
บริหารงาน
วิชาการ 
-พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เป้าหมาย 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน มีการพัฒนาสอดคล๎องกับ
แนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ 
2. ผู๎เรียนไดร๎ับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยึดหยุํน
ทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมทีเ่ป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรยีนรู๎เพื่อการวางพื้นฐานการเรียนรู๎
เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและน าไปปฏิบัตไิด๎ 
4.ผู๎เรียนไดร๎ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสูํอาชีพและการมีงาน
ท า มีทักษะอาชีพ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ 70  มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร มีทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที ่21อยูํในระดับดีขึ้นไป  
2 โรงเรียนมหีลักสูตรทีส่ํงเสริมใหผ๎ู๎เรยีนรับการพัฒนาตามจดุหมายของ
หลักสตูรและมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่น ได๎ 
ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมรวมถึงการวางพื้นฐานการเรยีนรู๎เพือ่การ
วางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตลํะชวํงวัยและน าไปปฏิบัตไิด๎ 
 

- - - - - บริหาร
วิชาการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่6 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
 

เป้าหมาย 
ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู๎สอน”เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษา
ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการเรยีนรู๎ 
ตัวชี้วัด 
1 ครูร๎อยละ 80  เปลีย่นบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach”ผู๎ให๎
ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรูห๎รือผู๎อ านวยการเรยีนรู๎ 
2 ครูร๎อยละ 90 จัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ได๎สอดคล๎องกับจุดมุํงหมายของ
หลักสตูร แผนการจัดการเรียนรู ๎
3 ครูร๎อยละ 100 ไดร๎ับการนเิทศการจัดการเรยีนการสอน  
4 นักเรียนร๎อยละ 70 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 บริหาร
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่

พัฒนางานวัดผลและ
ประเมินผล 
-ยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 (จุดเน๎น) 
 
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละรายวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผํานมา 
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ 50 ของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละรายวิชา 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 บริหาร
วิชาการ 
(งานวัดผล
และ
ประเมินผล) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และเสรมิสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
ต.ช.ว. ที ่2 

พัฒนางานวัดผล
และประเมินผล 
-ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละรายวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผําน
มา 
ตัวชี้วัด 
1 ผู๎เรียนร๎อยละ 70 มีผลการเรยีน 2.00 ขึ้นไป  
2 ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีผลการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ขึน้ไป 
3 ผู๎เรียนร๎อยละ 75 มีผลการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ 2 ขึน้ไป 
4 ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีผลการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ขึน้ไป 
5 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีผลการเรยีนวิชาการงานอาชีพ 2 ขึน้ไป 
6 ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีผลการเรยีนวิชาศิลปะ 2 ขึน้ไป 
7 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีผลการเรยีนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 ขึน้ไป 
8 ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีผลการเรยีนวิชาสังคมศึกษา 2 ขึน้ไป 
9 ผู๎เรียนร๎อยละ 80 ไมํมีผลการเรยีน 0 ร มส และ มผ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 บริหาร
วิชาการ 
(งานวัดผล
และ
ประเมินผล) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และเสรมิสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ต.ช.ว. ที ่7 

พัฒนาระบบริหาร 
งานวิชาการ 
-วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอน 

เป้าหมาย 
ครูมีความรู๎ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน และเป็นแบบอยําง
ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวชี้วัด ครูร๎อยละ 100  ด าเนินการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อยํางน๎อย 1 เรื่อง 

- - - - - บริหารงาน
วิชาการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ นโยบาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่ 

สํงเสริมการเรียนการสอน
กลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-สํงเสรมิความรู๎ทาง
วิชาการ 
 

เป้าหมาย 
2.ร๎อยละของผูเ๎รียนที่มคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละ
รายวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผาํนมา 
4.ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํน
ทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด 
1 ร๎อยละ50ของผู๎เรียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 
ในแตํละรายวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา  
2ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํน
ทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ นโยบาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่1 

สํงเสริมการเรียนการ
สอนกลุํมสาระการ
เรียนรูส๎ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
-กิจกรรมจดัการ
เรียนรูร๎ายวิชาในกลุมํ
สาระการเรียนรูส๎ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ให๎มีทักษะ
และคณุลักษณะ  ใน 
ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกระดบัมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
ตัวชี้วัด 
1 ครูได๎จดัท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคม
ศึกษาฯ ครบทุกรายวิชา 
2. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎ ทักษะและ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. นักเรียนร๎อยละ  80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ 2  ขึ้น
ไปในแตํละรายวิชาของกลุํมสาระสังคมศึกษา 
 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่ 5 

ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรม ดูแลความ
ประพฤตินักเรียน  
(พสน.) 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนให๎มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ  90  นักเรียนได๎รบัการสํงเสรมิการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหา  พฤติกรรม และเมื่อพบปญัหา นักเรยีนไดร๎ับสํงตํอ เพื่อรับ
ความชํวยเหลือได๎ทันที 

300 300 300 300 300 กิจการ
นักเรียน 
(งานระบบ
ดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ นโยบาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่ 5 

ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรม  ปูองกัน
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา(ตรวจสาร
เสพติด นักเรียนกลุํม
เสี่ยง) 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทกุคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนให๎มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ  100  ของนักเรียนกลุํมเสีย่ง ได๎รับการตรวจสารเสพติด  
เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

300 300 300 300 300 กิจการ
นักเรียน 
(งานระบบ
ดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ต.ช.ว. ที ่ 5 

ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมคัดกรอง 
เพื่อคุ๎มครอง และ
ชํวยเหลือนักเรยีน 
 
 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนให๎มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
ตัวชี้วัด 
1 ร๎อยละ  90 จัดหาวัสดุส านักงาน เพื่อความพร๎อมในการ
ด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน   
2 ร๎อยละ  90  การปฏิบัติงานตรงตามสภาพปัญหา อยํางถูกต๎อง 
รวดเร็วทันเวลา  กิจกรรมตาํงๆ ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย  
 
 

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 กิจการ
นักเรียน 
(งานระบบ
ดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และเสรมิสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
ต.ช.ว. ที ่ 5 

การพัฒนาและการ
สํงเสริมโภชนาการใน
โรงเรียน  
-กิจกรรม Big Cleaning 
Day โรงอาหาร และจดั
ปูายนิเทศ 
                    

เป้าหมาย 
ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎าน
รํางกายและจิตใจ 
ตัวชี้วัด 
1 นักเรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดปูายนิเทศและไดร๎ับ
ความรู๎ทางโภชนาการที่ถูกต๎อง 
2 นักเรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการควบคุม  ดูแลรักษา
ความสะอาด  จัดสถานท่ีประกอบการ  ที่รับประทานอาหารให๎
เพียงพอ  ถูกสุขลักษณะ จัดบรรยากาศโรงอาหารให๎เหมาะสม  
เป็นไปตามหลักการสุขาภิบาลอาหารและมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 บริหารทั่วไป 
(งานโชนา
การ) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และเสรมิสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
ต.ช.ว. ที ่2 

งานทะเบียนนักเรยีน 
-กิจกรรมพิธีมอบใบ
ประกาศนียบตัรแกํ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา 

เปูาหมาย 
 ผู๎เรียนไดร๎ับการพัฒนาตามจดุหมายของหลักสูตร และมีทักษะ
ความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มี
ความยึดหยุํนทางด๎านความคดิ สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎
เพื่อการวางพื้นฐานการเรียนรูเ๎พื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแตํ
ละชํวงวัยและน าไปปฏบิัติได ๎

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 บริหาร
วิชาการ 
(งาน
ทะเบียน) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  ตัวช้ีวัด 
นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับใบประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษาใน
ระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

      

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และเสรมิสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
ต.ช.ว. ที ่5 

สํงเสริมการเรียนการ
สอนและพัฒนาการ
ทางด๎านกีฬากลุํมสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2 กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพ 
3 กิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียน 
4 กิจกรรมกีฬาสหวิทยา
เขตสามงําม 
5 กิจกรรมคีตะมวยไทย 
 

เปูาหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนให๎มีสุขภาวะที่
ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสขุท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
ตัวช้ีวัด 
1.  นักเรียนร๎อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
2.  นักเรียนร๎อยละ 75 มีความเขา๎ใจและเห็นคุณคาํตนเอง 
ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 3.  นักเรียนร๎อยละ 75 มีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ  การด ารง
สุขภาพ การปูองกันโรคและการสร๎าง เสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
4.  นักเรียนร๎อยละ 75 มีทักษะในการปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยาสารเสพติด และ
ความรุนแรง 
5. นักเรียนร๎อยละ 75 มีทักษะในการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย 
การเลํนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล   
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  กลุํมสาระ
การเรยีนรู๎
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 4 สร๎าง
โอกาสในการเข๎าถึง
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ า             
ทางการศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี 2 

สํงเสริมการด าเนินงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-กิจกรรมการจัดประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เป้าหมาย  
สถานศึกษากับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชนและ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในระดับเขตพื้นที่รํวมมือในการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด  
1 การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  อยํางน๎อย 2-3 ครั้ง/ปี
การศึกษา (ภาคเรียนละ1-2 ครั้ง) 
 2 โรงเรียนได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาทุกคน  คิดเป็นร๎อยละ 90-95   

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 บริหารงาน
บุคคล 
(งานคณะ
กรรม 
การ
สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 สร๎าง
โอกาสในการเข๎าถึง
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ า             
ทางการศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  1,8 

งานทะเบียนนักเรยีน 
-กิจกรรมเชญิชวนน๎อง
มาเรียน (งานรับสมัคร
นักเรียน) 
 
 
 
 
 

เปูาหมาย 
1.ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคณุภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 
2.สถานศึกษามีระบบฐานข๎อมลูประชากรวัยเรียนและสามารถ
น ามาใช๎ในการจัดการวางแผนจัดการผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
นักเรียนร๎อยละ 100 เข๎าเรยีนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 บริหาร
วิชาการ 
(งาน
ทะเบียน) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ นโยบาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 4 สร๎างโอกาส
ในการเข๎าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ า             
ทางการศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  4 
 

พัฒนางานการเงิน
การบัญชี 
-กิจกรรมคํา
สาธารณูปโภค 

เป้าหมาย 
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ
และเหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกจิ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ 100  ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคมทุกคนไดร๎ับการ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎ด าเนินกิจกรรมตํางๆ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 บริหาร
งบประมาณ 
(งานการเงิน) 

-กิจกรรมงาน
การเงินบัญชี 

เป้าหมาย 
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ
และเหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกจิ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ 100 เจ๎าหน๎าท่ีการเงินและเจ๎าหน๎าที่บัญชี 
สามารถปฏิบัตหิน๎าท่ีเกี่ยวกับงานการเงินการบญัชีได๎
อยํางรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ถูกต๎องตามระเบียบและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสูด 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 บริหาร
งบประมาณ 
(งานการเงิน) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ นโยบาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 4 สร๎างโอกาส
ในการเข๎าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ า             
ทางการศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  2 
 

พัฒนางานการเงิน
การบัญชี 
-กิจกรรมคํา
เครื่องแบบนักเรยีน
และคําอุปกรณ์การ
เรียน 

เป้าหมาย 
ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยําง
เพียงพอและเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกจิ และที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู๎พิการ 
ตัวชี้วัด 
ร๎อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม
ได๎รับเงินคําเครื่องแบบนักเรียนและคําอุปกรณ์การ
เรียน 

275,950 275,950 275,950 275,950 275,950 บริหาร
งบประมาณ 
(งานการเงิน) 

กลยุทธ์ที่ 4 สร๎างโอกาส
ในการเข๎าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ า             
ทางการศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  3 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 
สถานศึกษามีคณุภาพและมมีาตรฐานตามบรบิทของ
พื้นที ่
ตัวชี้วัด 
1 คณะครูในสถานศึกษาร๎อยละ 90 สามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอ๎ยํางมีประสิทธิภาพ 
2 สถานศึกษาไดร๎ับการตรวจสอบคุณภาพภายในทั้ง
โดยวิธีการประเมินตนเองปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 บริหารวิชาการ 
(งานประกันฯ) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ นโยบาย โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  3 มีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
4 มีรายงานการพัฒนาคณุภาพภายในสถานศึกษา 
5 นักเรียนมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
แหํงชาติ 

      

กลยุทธ์ที่ 4 สร๎างโอกาส
ในการเข๎าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ า             
ทางการศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  6 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงเรียน
ก าแพงดินพิทยาคม 
-กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ซํอมแซมสื่อ
เทคโนโลย ี
 

เปูาหมาย 
น าเทคโนโลยีดิจิทลั(Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มโีอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
สื่อเทคโนโลยีของโรงเรียน ร๎อยละ 80 สามารถใช๎งานได๎
ครบถ๎วน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บริหารทั่วไป 
(งานสารสนเทศ) 

กลยุทธ์ที่ 4 สร๎างโอกาส
ในการเข๎าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ า             
ทางการศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  6 

สํงเสริมการเรียน
การสอน
คอมพิวเตอร ์
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรยีนการ
สอน 
 

เปูาหมาย 
น าเทคโนโลยีดิจิทลั(Digital Technology) มาเป็น
เครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มโีอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
จ านวน 5 เครื่อง 

115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 บริหารวิชาการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 5 จัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
ต.ช.ว.ท่ี  2,5 

สํงเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
-สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ บูรณา
การ Carbon 
Footprint  
 

เป้าหมาย 
1.สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลภิัณฑ์และ
พลังงานเพื่อลดปรมิาณขยะและมกีารสํงเสริมการคัดแยกขยะ
ในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
2.นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันใน
สถานศึกษา ที่บ๎าน และข๎อมลูของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper les 
ตัวชี้วัด 
ผู๎เรยีนร๎อยละ 80 มีการน าขยะตามบ๎านเรือนและชุมชนมาใช๎
ในการสร๎างผลติภณัฑ์/นวัตกรรม  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  กลุํมสาระการ
เรียนรู๎
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 

กลยุทธ์ท่ี 6 ปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  4,5 

พัฒนาการบริหาร
งบประมาณตาม
หลักธรรมาภิบาล 
-การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
 

เป้าหมาย 
1.สถานศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจรติ และประพฤตมิิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2.สถานศึกษาผํานการประเมินคณุธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  
ตัวชี้วัด โครงการในแผนปฏิบตัิการ ร๎อยละ 80 สามารถ
ด าเนินการจนบรรลุวัตถุปะสงค์ที่วางไว๎ 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 บริหาร
งบประมาณ 
(งานแผนงาน) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  4,5 

พัฒนาการบริหาร
งบประมาณตาม
หลักธรรมาภิบาล 
-การตรวจสอบ 
ควบคุม การใช๎
งบประมาณตาม
แผนงาน  

เป้าหมาย 
1.สถานศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจรติ และประพฤตมิิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2.สถานศึกษาผํานการประเมินคณุธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  
ตัวชี้วัด  
โครงการในแผนปฏิบัติการ ร๎อยละ 80 สามารถด าเนินการจน
บรรลุวตัถุปะสงค์ที่วางไว๎ 

- - - - - บริหาร
งบประมาณ 
(งานแผนงาน) 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี 3,9 

พัฒนาระบบงาน
วัดผลและ
ประเมินผล 

เป้าหมาย 
1.สถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั(Digital 
Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตดัสินใจทั้ง
ระบบ 
2.สถานศึกษามีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวาง
แผนการจดัการศึกษาได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  
งานวัดผลและประเมินผลใช๎เทคโนโลยดีิจิทัลในการบริหาร
จัดการ 80% ขึ้นไปได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 บริหารวิชาการ 
(งานวัดผลและ
ประเมินผล) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  4 

สํงเสริมและพัฒนา
ระบบงานพัสด ุ
 

เป้าหมาย 
สถานศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจรติ และประพฤตมิิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
1 เอกสารการจัดซื้อจัดจ๎าง ในการจัดท าให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
ตามระเบียบฯ  
2 เอกสารการเบิก-จํายวัสดุ ครภุณัฑ์ ในการจดัท าให๎ถูกต๎อง 
ครบถ๎วน ตามระเบียบฯ 
3 คณะครูและบุคลากร ร๎อยละ 90 มคีวามพึงพอใจตํอการ
จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ์ที่ทันเวลาและตรงตามความต๎องการ 
4 คณะครูและบุคลากร ร๎อยละ 90 มีความพึงพอใจตํอการ
ใช๎งานครุภัณฑส์ านักงาน 
5 การจัดท าเอกสารรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีที่
ถูกต๎อง ครบถ๎วน ตามระเบียบฯ 100 เปอร์เซ็นต ์
 
 
 

145,570 145,570 145,570 145,570 145,570 บริหาร
งบประมาณ 
(งานพัสดุ) 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  6 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงเรียน
ก าแพงดินพิทยาคม 
-กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานออนไลน ์

เป้าหมาย 
สถานศึกษามีระบบฐานข๎อมลูสารสนเทศวิชาการ ผูเ๎รียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด 
ตัวชี้วัด 
ผู๎บริหาร ครู นักเรียนและผูเ๎กี่ยวขอ๎ง ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนในการบริหาร จัดการเรียนการสอนหรือประกอบการ
ตัดสินใจ ร๎อยละ 100 
 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 บริหารทั่วไป 
(งานสารสนเทศ) 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี   

พัฒนาระบบงานสาร
บรรณ 

เป้าหมาย 
สถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดจิิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด๎านการบริหารจดัการศึกษา 
ตัวชี้วัด 
งานทะเบียนรับ - สํงหนังสือราชการและรายงาน เป็นระบบ 
รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจบุัน   
ร๎อยละ  90 
 
 
 

34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 งานธุรการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ยุทธศาสตร์/ 
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
ต.ช.ว.ท่ี  2 

พัฒนางานฝุาย
บริหารทั่วไป 

เปูาหมาย 
สถานศึกษาปรับเปลี่ยนใหม๎ีความทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัว
ให๎ทันตํอการเปลีย่นแปลงของโลกอยูํ เพื่อให๎สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
  ห๎องปฏิบัติงานฝุายบรหิารทั่วไป  มั่นคงสะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การไดด๎ี 
สภาพแวดล๎อมเหมาะสม และมีวสัดุอุปกรณ์ อยูํในระดับ ดี
มาก 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ฝุายบรหิาร
ทั่วไป 
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ส่วนที่ 5  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2566- 2570) เป็นเครื่องมือและกรอบ ทิศทางส าคัญในการ ปฏิบัติงาน

เพ่ือสํงมอบผลผลิตการให๎บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการ ศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัด เพื่อการน านโยบาย จุดเน๎น ยุทธศาสตร์ไปสูํการ ปฏิบัติบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด๎วยความทุํมเท มุํงม่ัน บนพื้นฐานของ ความส าเร็จ บรรลุ วัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่ก าหนด โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม  จึงก าหนดแนวทางท่ี ส าคัญในการน าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (25656- 2570) ไปสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

1. สร๎างความรํวมมือกับบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการแปลง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ภายใต๎แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2566- 2570) ไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม โดยก าหนด
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะน าไปสูํ ผลสัมฤทธิ์ของเปูาประสงค์ท่ีชัดเจน 

 2. ผู๎บริหารสถานศึกษา ให๎ความส าคัญในการใช๎แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (2566- 2570) เพ่ือ
เป็นกรอบในการบริหารการด าเนินงานและการใช๎ งบประมาณของสถานศึกษา 

3. ชี้แจง สร๎างความรู๎และความเข๎าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2566- 2570) 
ให๎บุคลากรในหนํวยงานปฏิบัติได๎รับทราบและมีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหา ของแผนอยํางถูกต๎องชัดเจน เพ่ือ
การมีสํวนรํวมและสนับสนุนให๎การด าเนินงานตามแผน เป็นไปอยํางมี ประสิทธิภาพ  

4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากรอยํางเพียงพอ และเหมาะสม กับ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2566- 2570)  

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2566- 2570) ซึ่งเป็น 
กิจกรรมและเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู๎บริหารหนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ควรมีการก าหนด 
ทิศทาง ดังนี้ 

      5.1 สถานศึกษา ติดตามและประเมินผลก าหนดแนวทางการด าเนินงานลักษณะ ติดตาม 
เปูาหมายตามตัวชี้วัด  

      5.2 สถานศึกษา ให๎ความส าคัญกับการติดตามความก๎าวหน๎าในแตํละยุทธศาสตร์ปฏิรูป 
การศึกษา การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 

      5.3 พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจํายงบประมาณเป็นราย ไตร
มาสอยํางตํอเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรับการทบทวน ก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุง 
กระบวนการปฏิบัติงานและแก๎ไขปัญหาอยํางทันตํอสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช๎จําย  
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งบประมาณและจัดท าแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลให๎โปรํงใส และเรํงรัด การ 
เบิกจํายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 

แนวทางการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ  
     1. การเผยแพรํและเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา (2566- 2570) น าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ คํานิยม กลยุทธ์ ให๎เจ๎าหน๎าที่และบุคลากร และ
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกระดับได๎รับทราบ มีสํวนรํวมและให๎การสนับสนุนอยํางกว๎างขวาง เพื่อให๎การน าแผนสูํการปฏิบัติ
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  

     2. ผู๎บริหารสถานศึกษาเข๎าใจและผลักดันให๎มีการด าเนินงานตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ 
ตํอเนื่องและ สม่ าเสมอ  

     3. ขับเคลื่อนด๎วยการมีสํวนรํวมของบุคลากรในสถานศึกษา ตามพันธกิจที่ได๎รับมอบหมาย รวมถึง 
แสวงหาและประสานเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา  

    4. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให๎มีความถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน และสามารถ 
ให๎บริการได๎ตรงกับความต๎องการและทันตํอการเปลี่ยนแปลง  

    5. พัฒนาระบบการก ากับ ติดตามและการประเมินผลที่มุํงเน๎นการประเมินเพ่ือการพัฒนาและ 
ปรับปรุง การด าเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงาน ทั้งในด๎านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา
ในการประเมิน ผู๎ประเมินและแนวทางในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

การติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2566- 2570) เพ่ือหา

ข๎อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานวําได๎ผลเป็นอยํางไร การด าเนินงาน มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยํางไร 
เป็นไปตามเปูาหมายที่ได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ การประเมินในขั้นตอนนี้ จะท าให๎ได๎รับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับ
ความส าเร็จและความล๎มเหลวของการปฏิบัติงาน เพ่ือจะน ามาเป็นบทเรียนทีจ่ะชํวยในการตัดสินใจส าหรับการ
ด าเนินงานใหมํ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือน หรือ ใกล๎เคียงกับท่ีได๎ประเมินประเด็นที่น ามา
พิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นระยะเวลาของแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (2566- 2570) 
ประกอบด๎วย  

    1. การติดตามและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณเม่ือเทียบกับเปูาหมาย เป็นการติดตามและ 
ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข๎า (Input) หรือการใช๎ทรัพยากรตําง ๆ ที่ใช๎ในการด าเนินโครงการตามแผนวําเป็นไป 
ตามท่ีได๎ก าหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน๎อยเพียงใด 

    2. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน เป็นการติดตามและประเมินผลกระบวนการ 
(Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือ โครงการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการด าเนินงานตามแนวทางการ 
พัฒนาในแตํละกลยุทธ์ รวมถึงการสรุปปัญหา และอุปสรรคในกระบวนการท างานอยํางไร  
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   3. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต 
(Output) ที่ได๎จากการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับเปูาหมาย ที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ 
ประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานวําสามารถด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ที่
ก าหนดไว๎ได๎ตามแผนเมื่อเทียบกับเปูาหมายหรือไมํ ทั้งนี้ โดยใช๎เปูาหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได๎ก าหนด เป็น
เครื่องมือที่จะน าไปติดตามและประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต๎งบประมาณที่ได๎รับ 

  4. การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ 
(Outcome) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวํานักเรียนและครูได๎รับ 
ประโยชน์จากการด าเนินงานที่ก าหนดในแตํละโครงการและ กิจกรรมหรือไมํ ทั้งนี้ เป็นการติดตามและ
ประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการวําผล การด าเนินงาน สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการและกิจกรรมที่ระบุไว๎หรือไมํ เพียงใด และหาก ไมํบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค 
คืออะไร เพื่อจะได๎น าบทเรียนที่ได๎เรียนรู๎จากโครงการ และกิจกรรม ดังกลําว มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรม
ที่จะด าเนินการตํอไปในอนาคต 

แนวทางการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 2566- 2570)  
1. โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม จัดท าแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ สภาพแวดล๎อม 

(SWOT Analysis) เพ่ือการวิเคราะห์กลุํม ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และผู๎รับบริการ เพ่ือให๎สอดคล๎อง กับสภาพ
ปัญหาและความต๎องการ  

2. แตํงตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาสถานภาพ ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
ก าหนด รํางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2566- 2570 ประกอบด๎วย ผู๎อ านวยการ สถานศึกษา บุคลากรใน
สถานศึกษา  

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2566- 2570) เพ่ือ
วิเคราะห์นโยบาย เปูาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการด าเนินงาน จุดเน๎น นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
ข๎อมูลสารสนเทศและผลการด าเนินงานที่ผําน มา โดยใช๎เทคนิค SWOT Analysis ในการศึกษาสถานภาพ 
ก าหนดทิศทาง และนโยบาย  

4. รวบรวมและเรียบเรียง (รําง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( 2566- 2570)  
5. รับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2566- 2570) จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

คณะกรรมการ 5 องค์คณะ ด๎านการบริหารงานงบประมาณ ด๎านการบริหารงานวิชาการ ด๎านการ บริหารงาน
บุคคล ด๎านการบริหารทั่วไป และ ด๎านบริหารกิจการนักเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม เพ่ือขอทราบความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ (รําง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(2566- 2570)  
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

6. น าข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎ สํวนเสียและ 
คณะกรรมการ 5 องค์คณะ ด๎านการบริหารงานงบประมาณ ด๎านการบริหารงานวิชาการ ด๎านการ บริหารงาน
บุคคล ด๎านการบริหารทั่วไป และ ด๎านบริหารกิจการนักเรียน ไปปรับปรุงแก๎ไขเพ่ือให๎มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

7. จัดพิมพ์และเผยแพรํ เพ่ือให๎บุคลากรในสถานศึกษา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใช๎เป็นแนวทางในการ 
พัฒนาการศึกษาตํอไป 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 

แผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ป ีของโรงเรยีนก าแพงดนิพิทยาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 
ที ่ 257 /2562 

เรื่อง แตํงตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
--------------------------------------- 

            ตามท่ีโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ได๎ด าเนินงานจัดท าตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือใช๎เป็นเป็นแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน มีความเหมาะสม ทันเหตุการณ์มีประสิทธิภาพ  จึงแตํงตั้งบุคคลตํอไปนี้ เป็น
คณะท างาน ดังนี้ 
1 นายเชาวน์ มาเนียม        ผู๎อ านวยการโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ประธาน 
2 นายอ านาจ บุญเอ่ียม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะท างาน 
3 คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะท างาน 
4 นางพรณเรศ   พิพิธพรสิริกุล ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
5 นางวัชรินทร์  ทิพย์กองลาศ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
6 นายชาติชาย ดํานประเสริฐชัย ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
7 นางสาวใจยา คงเจริญ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
8 นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
9 นางสาวประริดา สุดสงวน ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
10 นางบุษกรณ์ ท๎าวทอง ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
11 นางสุกัญญา ศรีเสมอ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
12 นายณัฐวุฒิ แรงขิง ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
13 นางสาววราภรณ์ สิงห์คง ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
14 วําที่ร๎อยตรีสุพจน์ เขียวคล๎าย ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
15 นางสาวรสสุคนธ์ คุ๎มประยูร ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
16 นางสาวอารมณ์ พงษ์พานิช ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
17 นางสาววรารัตน์ อ่ ากรําง ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 
18 นางสาวสุธัญญา สายทองค า ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
19 นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิต ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
20 นางสาวอรุณลักษณ์ ธัญญรัตน์ทวีลาภ ครูผู๎ชํวยโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
21 วําที่ร๎อยตรีพัลลพ นวนปัน ครูผู๎ชํวยโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
22 นางสาวณัฐนิดา กลํอมเอี่ยม ครูผู๎ชํวยโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
23 นางสาวขวัญเรือน แย๎มโชติ เจ๎าหน๎าที่ธุรการ คณะท างาน 
24 นางนงลักษณ์ สวํางเมฆ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ผู๎ชํวยกรรมการ

และเลขานุการ 
25 นางสาวภัทริน เย็นขัน ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการและ

เลขานุการ 
 
 ทั้งนี้ ให๎ผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งตามค าสั่งนี้ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและด าเนินการให๎แล๎วเสร็จทันตามก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562  เป็นต๎นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่  26 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
      (นายเชาวน์   มาเนียม) 
     ผู๎อ านวยการโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



122 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 
 
 
ส่วนท่ี 6 การขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการสู่การปฏิบติัและการประเมินผล แผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านกังานปลดักระทรวง 
ศึกษาธิการข้ึน เพ่ือใหห้น่วยงานในสงักดัใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติังาน และจดัท าค าของบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น เพ่ือใหแ้ผนปฏิบติั ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการน าไปสู่การปฏิบติั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวจึ้งไดก้ าหนดแนวทางการขบัเคล่ือน แผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบติั ดงัน้ี 1. ผูบ้ริหารของหน่วยงาน ควรส่ือสาร เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บั
หน่วยงาน ในสงักดัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และแปลงเป็นแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีของหน่วยงาน 2. จดัใหมี้การ
ก ากบั เร่งรัด ติดตาม รายงาน และประเมินผลแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยการประเมินผลแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นการประเมินผลลพัธ์/ ผลสมัฤทธ์ิเม่ือส้ินสุดการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 -2570) ของส านกังาน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเป้าหมาย
ของโครงการท่ีก าหนด ในแผนปฏิบติัราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 2.1 ศึกษาและวเิคราะห์เป้าหมายของ
โครงการท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัราชการฯ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการประเมินผล 2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 

2.2.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินท่ีจดัท าข้ึน เพ่ือเก็บขอ้มูล จากหน่วยงาน เม่ือส้ินสุดการด าเนินงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ 2.2.2 รวบรวมขอ้มูลจากการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายปีของหน่วยงาน 2.3 การจดัท ารายงานผลการ
ประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบติัราชการฯ โดยด าเนินการจดัท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบติัราชการฯ 

2.4 การรายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ตามแนวทางของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม แห่งชาติ (สศช.) 
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ค าสั่งโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 
ที ่  246    /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท างานจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

--------------------------------------- 
            เพ่ือให้การด าเนินงานในการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรภายในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 การบริหารและการจัดการการศึกษา หมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อาศัยอ านาจตามมาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ บริหารจัดการ ให้ค าปรึกษา ควบคุมดูแล และอ านวยความ
สะดวกแก่คณะท างานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 1. นายวิฑูรย์      ค าจริง   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ   ประธาน 
 2.นางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุล ต าแหน่ง ครู    กรรมการ 
 3.นางสาวภัทริน  เย็นขัน  ต าแหน่งครู                                   กรรมการ 
 4.นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศ ต าแหน่ง ครู    กรรมการ 
 5.นายชาติชาย ด่านประเสริฐชัย ต าแหน่ง ครู    กรรมการ 
 6.นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์      ต าแหน่งครู    กรรมการ 
 7. นายณัฐวุฒิ       แรงขิง          ต าแหน่งครู    กรรมการ 
 8.นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ ต าแหน่ง ครู                             กรรมการและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 มีหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1.ทบทวนวิเคราะห์ รายงานผลคุณภาพประจ าปี (SAR) 2565 และทบทวนวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 2565 
     2.ส ารวจ/วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วนของหน่วยงาน  ผลการสอบ  
O-NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
    3. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/จุดด้อย/จุดพัฒนา ของตนเอง เพ่ือวางแผนก าหนดงาน/
โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบาย จุดเน้น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ มาตรฐาน
สถานศึกษาของโรงเรียน และนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ลงสู่แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
    4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณของแต่ละฝ่ายงาน และเขียนงานโครงการ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 

/2.1 คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ………… 



 2.1 คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
2.1 นางสาวบุญญรัตน์     สินทรัพย์   ต าแหน่งครู ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวใจยา คงเจริญ ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.3 นางสาวสุจิรา สงสุวรรณ ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.4 นายธีรวัฒน์     มั่นขันธ์ ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.5 นางสาวปรียาภัทร แสงนาค ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.6 นางสาวเจนจิรา ศรีสมบัติ ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.7 นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.8 นางสาวรสสุคนธ์ คุ้มประยูร ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.9 นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศ ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.10 นายณัฐวุฒิ แรงขิง ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.11 นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิต ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.12 นายชาติชาย ด่านประเสริฐชัย ต าแหน่งครู กรรมการ 
2.13 นางสาวภัทริน เย็นขัน ต าแหน่งครู กรรมการ 

 2.2 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1 นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศ ต าแหน่งครู ประธานกรรมการ 
2 นางสาวรสสุคนธ์ คุ้มประยูร ต าแหน่งครู กรรมการ 
3 นางสาวขวัญเรือน แย้มโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
4 นายพชัร ใจชื้น ครอัูตราจ้าง กรรมการ 

 2.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
1 นายชาติชาย ด่านประเสริฐชัย ต าแหน่งครู ประธานกรรมการ 
2 นายสิทธิพันธุ์    สุวรรณบัณฑิต ต าแหน่งครู กรรมการ 
3 นางสาวณัฐนิดา กล่อมบาง ต าแหน่งครู กรรมการ 
4 นายดิสรณ์ สามัญตระกูล พนักงานราชการ กรรมการ 
5 นายชูชีพ ภักดีโต พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
6 นายวัชรวิทย ์ เทียนป้อม ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

  
1 นายณัฐวุฒิ แรงขิง ต าแหน่งครู ประธ 

านกรรมการ 
2 ว่าที่ร้อยตรีพัลลพ    นวนปัน ต าแหน่งครู กรรมการ 
3 นางสาวอรุณลักษณ์ ธัญญรัตน์ทวีลาภ ต าแหน่งครู กรรมการ 
4 นายสิทธิพันธุ์    สุวรรณบัณฑิต ต าแหน่งครู กรรมการ 
5 นายดิศรณ์ สามัญตระกูล พนักงานราชการ กรรมการ 
6     นายสุเมธ                 ภักดีโต                      นิสิตฝึกประสบการณ์    กรรมการ 

2.4 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 



/2.5 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ………. 
  2.5 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

1 นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ ต าแหน่งครู ประธานกรรมการ 
2 นางสาวอารมณ์    พงษ์พานิช ต าแหน่งครู กรรมการ 
3 นางสาวณัฐนิดา กล่อมบาง ต าแหน่งครู กรรมการ 
4 นางสาวเบญจรัตน์    ใจอ่ิม ต าแหน่งครู กรรมการ 

 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2566 มีหน้าที่ ตรวจสอบ ทบทวน ความสอดคล้องของแต่ละส่วนประกอบในงาน/โครงการ กับ
มาตรฐานตัวชี้วัด หลักการและวัตถุประสงค์ เพ่ือพิจารณาและเสนอแนะผู้บริหารในการตัดสินใจ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย 
 

1 นายวิฑูรย์ ค าจริง ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2 นางพรณเรศ   พิพิธพรสิริกุล ต าแหน่งครู กรรมการ 
3 นางสาวภัทริน เย็นขัน ต าแหน่งครู กรรมการ 
4 นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศ ต าแหน่งครู กรรมการ 
5 นายชาติชาย ด่านประเสริฐชัย ต าแหน่งครู กรรมการ 
6 นายณัฐวุฒิ แรงขิง ต าแหน่งครู กรรมการ 
7 นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์ ต าแหน่งครู กรรมการ 
8 นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ ต าแหน่งครู กรรมการ/เลขานุการ 

 4. คณะกรรมการรวบรวม หลอมแผนปฎิบัติการ จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่ มีหน้าที่รวบรวมงาน/
โครงการทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาลงแผนปฏิบัติการโรงเรียน พร้อมท าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ต่อไป 
  

1 นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ ต าแหน่งครู ประธานกรรมการ 
2 นางสาวเบญจรัตน์ อ่ิมใจ ต าแหน่งครู กรรมการ 
3 นางสาวณัฐนิดา กล่อมบาง ต าแหน่งครู กรรมการ 
4 นางสาวอารมณ์ พงษ์พานิช ต าแหน่งครู กรรมการ/เลขานุการ 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าแผนปฺฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2566 ด้วยความเสียสละและเกิดประสิทธิภาพอันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
    ลงชื่อ          
     (นายวิฑูรย์     ค าจริง) 



    ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 
 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
    งานแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  ค าสั่งโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 
ที ่ 245/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570(ระยะ 5 ปี) 
--------------------------------------- 

            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษาหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อาศัย
อ านาจตามมาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
เพ่ือให้การด าเนินงานในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566-2570 (ระยะ 5 ปี) ของโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (ระยะ 5 ปี) ดังนี้ 
     1.คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ บริหารจัดการ ให้ค าปรึกษา ควบคุมดูแล และอ านวยความสะดวก แก่
คณะท างาน ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1 นายวิฑูรย์ ค าจริง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธาน 
2 นางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุล ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
3 นางสาวภัทริน เย็นขัน ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
4 นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5 นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
6 นายชาติชาย ด่านประเสริฐชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
7 นายณัฐวุฒิ แรงขิง หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
8 นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ/ 
    เลขานุการ 

     2. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ จัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (ระยะ 5 ปี) วิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นในการด าเนินงาน พร้อม
ทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวบรวมจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

1 นายวิฑูรย์ ค าจริง          ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ประธาน 
2 นางพรณเรศ   พิพิธพรสิริกุล   ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
3 นางสาวภัทริน เย็นขัน                ครูโรงเรยีนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
5 นางวัชรินทร์  ทิพย์กองลาศ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
6     นายชาติชาย             ด่านประเสริฐชัย    ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม                กรรมการ 



 
 
7 

 
 
นายณัฐวุฒิ 

 
 
แรงขิง 

 
 
ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 

 
 
กรรมการ 

8 นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
9 นางสาวใจยา คงเจริญ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
10 นายธีรวัฒน ์ มั่นขันธ์ ครผูู้ช่วยโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
11 นางสาวเจนจิรา ศรีสมบัติ ครผูู้ช่วยโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
12 นางสาวปริยาภัทร แสงนาค ครผูู้ช่วยโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
13 นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิต ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
14 นางสาวอรุณลักษณ์ ธัญญรัตน์ทวีลาภ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
15 ว่าที่ร้อยตรีพันลพ นวนปัน ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
16 นางสาวรสสุคนธ์ คุ้มประยูร ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
17 นางสาวอารมณ์ พงษ์พานิช ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
18 นางสาวสุจิรา สงสุวรรณ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
19 นางสาวณัฐนิดา กล่อมเอ่ียม ครโูรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
20 นายดิศรณ์ สามัญตระกูล พนักงานราชการ กรรมการ 
21 นายชูชีพ ภักดีโต พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
22 นายวัชรวิทย ์ เทียนป้อม ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
23 นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ  

24 นางสาวขวัญเรือน แย้มโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ                ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
3.คณะกรรมการจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จากคณะกรรมการ
จัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (ระยะ 5 ปี) และท าเอกสารรูปเล่มให้
เรียบร้อยสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

1 นางสาวภัทริน เย็นขัน               ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ประธาน 
2 นางสาวอารมณ์ พงษ์พานิช           ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
3 นางสาวณัฐนิดา กล่อมเอ่ียม          ครโูรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
4 นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ             ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ  
5 นางสาวขวัญเรือน แย้มโชติ             เจ้าหน้าที่ธุรการ               ผู้ชว่ยกรรมการและเลขานุการ 



  
               ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการอย่างแท้จริง 
 
 ทั้งนี้ ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน   พ.ศ. 2565 
 
                                                                      ลงชื่อ     วิฑูรย์       ค าจริง 
                                                                              (นายวิฑูรย์       ค าจริง) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 
  
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
    งานแผนงาน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ตามท่ีโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ได้ด าเนินงานจัดท าตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พ.ศ. 2566- 2570 (ระยะ 5 ปี) เพ่ือใช้เป็นเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความเหมาะสม ทัน
เหตุการณ์มีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะท างาน ดังนี้ 
  
1 นายวิฑูรย์ ค าจริง          ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม ประธาน 
2 นายพงษ์พล คงม่ัน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รองประธาน 
3 คณะกรรมการสถานศึกษา                         คณะกรรมการสถานศึกษา คณะท างาน 
4 นางพรณเรศ   พิพิธพรสิริกุล ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
5 นางสาวภัทริน เย็นขัน ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
6 นางวัชรินทร์  ทิพย์กองลาศ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
7 นายชาติชาย ด่านประเสริฐชัย ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
8 นายณัฐวุฒิ แรงขิง ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
9 นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
10 นางสาวใจยา คงเจริญ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
11 นายธีรวัฒน ์ มั่นขันธ์ ครผูู้ช่วยโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
12 นางสาวเจนจิรา ศรีสมบัติ ครผูู้ช่วยโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
13 นางสาวปริยาภัทร แสงนาค ครผูู้ช่วยโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
14 นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิต ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
15 นางสาวอรุณลักษณ์ ธัญญรัตน์ทวีลาภ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
16 ว่าที่ร้อยตรีพันลพ นวนปัน ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
17 นางสาวรสสุคนธ์ คุ้มประยูร ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
18 นางสาวอารมณ์ พงษ์พานิช ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
19 นางสาวสุจิรา สงสุวรรณ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
20 นางสาวณัฐนิดา กล่อมเอ่ียม ครโูรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม คณะท างาน 
21 นายดิสรณ์ สามัญตระกูล พนักงานราชการ คณะท างาน 
22 นายชูชีพ ภักดีโต ครูอัตราจ้าง คณะท างาน 
23 นายวัชรวิทย ์ เทียนป้อม ครูอัตราจ้าง คณะท างาน 
     
24 นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ ครูโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ  

25 นางสาวขวัญเรือน แย้มโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ                ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 



 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และด าเนินการให้แล้วเสร็จทันตามก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565   เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
                                                             
       (นายวิฑูรย์     ค าจริง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 


