
 



 
คำนำ 

โรงเรียนพนมศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565-2567เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการศึกษา มีสาระสำคัญประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา สภาพของ
หน่วยงาน ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กุลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการศึกษา และโครงการท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยเกิดจากการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 
ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน นักเรียน 

โรงเรียนพนมศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565-2567
ฉบับนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จตามท่ีมุ่งหวังทุกประการ 
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บทท่ี 1 
ความเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
__________________________________________________________________ 
 
พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
      (จากการที่คณะรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพือ่ถวายสัตย์ปฏิญาณ   
ก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรี ของ นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง  
2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคง เข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย 
   ท่ีดีงาม (Character Education) 

 
 
 
1. วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision) 

ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายท่ีเป็น
พลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 
2. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals) 

การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดีมีวินัย 
เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความถนัดความสนใจ) และดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัว
และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตใน
โลกศตวรรษท่ี 21 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
3. เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได้แก่  

3.1 การเข้าถึง (Access) 
3.2 ความเท่าเทียม (Equity) 
3.3 คุณภาพ (Quality) 
3.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3.5 การตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

               และของโลกท่ีเป็นพลวัต 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
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4. ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
4.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
4.2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
4.3 ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา  
4.4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
4.5 ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล  
4.6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลผู้เรียน  
4.8 ยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  

                (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา)  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

5. ประเด็นการพัฒนา  
5.1 โอกาสและความเสมอภาค  
5.2 คุณภาพและมาตรฐาน  
5.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ผู้ดูแล  
5.4 การบริหารและการจัดการ  
5.5 ทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 
 

 
  

ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 

 

คำแถลงนโยบายดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า การเข้าบริหารราชการในแผ่นดินในครั้งนี้ แม้จะเป็น
การใช้อำนาจและทำหน้าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลก่อน ๆ เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบาง
ประการอันทำให้รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอื่น ๆ อยู่บ้าง ในด้านเงินไข รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและสาน
ต่อภารกิจจากการท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เคยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ
ไว้ก่อนแล้วเป็น 3 ระยะ ต้ังแต่เมื่อเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557  

โดยระยะแรก ไม่เคยได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้กำลังและอาวุธสงคราม ความ
รุนแรงแก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ
นานกว่า 6 เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และผู้นำความสงบสุข 
ความสงบกลับคืนสู่ประเทศ จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข้าสู่ ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ

นโยบายของรัฐบาล : ด้านการศึกษา 
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ชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช. จะลดบทบาทและภารเป็นท่ี
ปรึกษาและทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความ
มั่นคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงให้แก่ประเทศก่อนจะส่งผ่าน
ไปสู่ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกล่าวถือ
เป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดำเนินการต่อไป โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้
กำหนดหน้าท่ีของรัฐบาลไว้ 3 ประการเป็นครั้งแรก คือ  

1) การบริหารราชการแผ่นดิน  
2) การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  
3) การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  
รัฐบาลจึงขอกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั ้ง 3 ประการดังกล่าวด้วย ในด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสำคัญใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน เป็น
แนวทางในการกำหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ 
ต้ังแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน 
รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวทางไหน เพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ  

1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
3) การลดความเหล่ือมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐบาล               
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ 

นวัตกรรม  
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 

อย่างยั่งยืน  
 
 



4 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้       
  1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทางการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นท่ี
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  
  2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วไป และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  กระจาย
อำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น  

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ท่ี
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นคนอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน  

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะ โดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น

นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 



5 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  

7. ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นท่ีสาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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พันธกิจ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 
 
  “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้- ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
พื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง” 

 
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว 

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ท่ี 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บด ินทรเทพยาวรางก ูร ทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้าแต ่งต ั ้ ง ให้  นายธีระเก ียรติ เจร ิญเศรษฐศ ิลป์                            
เป็นร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล เป็นร ัฐมนตรีช ่วยว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบาย โดยมีสาระสำคัญดังนี้  

 1.น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานละพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพ วราง
กูร มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอัน
สูงสุดและมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  (พ.ศ. 2563-2565) 
 

จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
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1.1 พระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร           
มีใจความสำคัญว่า 1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทัศนคติ ท่ีถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง
บุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education)” 

1.2 สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา 

1.2.1 นักเรียน 
➢ “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนท่ีเรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่

จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อนเพื่อให้คนเก่งได้ลำดับดี ๆ  เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็ก
แข่งขันกับตนเอง” (11 มิถุนายน 2555) 

➢ “ครูไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ช้ันต้น ต้องอบรม
บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ทำเช่นกัน” (6 มิถุนายน 2555) 

➢ “เราต้องฝึกหัดนักเรียนให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความ
สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้ละประสบการณ์แก่กัน” (5 กรกฎาคม 
2555) 

➢ “ทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 กรกฎาคม 2555) 
1.2.2 ครู 

➢ “เรื่องครูมีความสำคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจำนวน ไม่พอ และครู
ย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมท่ีจะสอนเด็กให้ได้ผล ตามท่ีต้องการจึง
จะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสำนึก โดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การลงทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ใน
สาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูท่ีแท้จริง คือ มีความ
รัก ความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องท่ีเพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดของ
ตนเอง ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) 

➢ “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิถุนายน 2555) 
➢ “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือน

สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูท่ีมุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม
เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใดสอนดีซึ่ง
ส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 กรกฎาคม 2555) 
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➢ “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วนหากนักเรียนต้องการรู้ท้ังหมดของวิชา 
ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”                   
(5 กรกฎาคม 2555) 

2. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  ภายใต้

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้น 
ด้านการศึกษา ท่ีจะดำเนินการ 6 ด้าน คือ  

1. ความมั่นคง 

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ดำเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
2. ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
3. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดำเนินการสอดคล้อง 

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
4. ดำเนินการเร่งด้วยตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีให้มีผลการดำเนินการเป็นรูปธรรม  
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2.  ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

จุดเน้นสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย 

แนวทางการดำเนินงาน และโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็น
หลักในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้        

1. ด้านความม่ันคง 
แนวทางหลัก 
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

     1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักน้อมนำพระราชปนิธานและพระราชกระแส ด้าน
การศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
     1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อ 
  1.2 การบริหารจัดการ  
     1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีชายขอบชายแดน 
     1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันศึกษา  

 
 
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
      2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทำ Echo 
English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะส้ัน Application และส่ือต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  
     2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะดำเนินการเป็นกลุ่มเล็ก
โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
     2.1.3 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์ของประเทศ 
      2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 

 
2.2 ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve  
 โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริง
จากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือ
ควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื ่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ  
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
 
 
แนวทางหลัก 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
       3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) 
และจัดทำมาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
 2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
 1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการ
สร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
 3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
 1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
 2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and 
Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและ
การปรับปรุงห้องสมุด 
 4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education 
 3.1.4 การวัดและประเมินผล  
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5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

  1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
  2) การประเมินผล O–NET ในวิชาสังคมศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
ผู้ประเมิน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นผู้ออกข้อสอบ 
  3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการในรูปคณะทำงานออกข้อสอบ 
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2.1 การสรรหาครู  
  1) โครงการผลิตครูเพื ่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา 
การบรรจุแต่งต้ัง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
  2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
 3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่ใน
ห้องเรียน 
 3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
  1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับ วิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE 
Online 
  2) หน่วยดำเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมท้ัง การดำเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind 
คือ จัดทำข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ 
และคัดกรองเด็กท่ีมีความจำเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
 
        4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ด้านส่ือและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง  
        4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
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6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

 
 

แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นำกลับมาใช้ประโยชน์ 
2. การสร้างจิตสำนึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดำริ: ต้นแบบการจัดการ ส่ิงแวดล้อม 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
 
 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6.1 เร่ืองกฎหมาย 
 เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2560 จำนวน 12 
ฉบับ ดังนี้ 
 6.1.1 กฎหมายหลัก 
   1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
   2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2561 
   3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา: จัดต้ังคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
   1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.  
   2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 
   3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
   4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู พ.ศ. 
   5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ.  
   6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.  
   7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.  
   8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.  
   9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ..  
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพืน้ที ่
 ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
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นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ปกครอง 
โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นท่ีพึ่งได้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 

2.ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง 
เดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากร
ทางการศ ึ กษา ผ ู ้ ปกครอง  ผ ู ้ เ ร ี ยน  และประชาชน  กล ับมาให ้ ความไว ้ ว าง ใจในการทำงาน                                        
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื ่อเป็นส่วนเสริมในเรื ่องความโปร่งใส ทั ้งในเชิงกระบวนการทำงาน และ
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
        3.สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการ
รับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
        1.การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย  และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ท่ีเหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 
        2.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้ส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
        3.การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
          



14 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

4.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดย
อาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท่ีได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ 
รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

5.การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6.การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

7.การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพใน
สาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9.การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี  มีส่วนช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10.การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11.การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12.การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 



15 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
1.ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง 
ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2.หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

3.ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4.ขับเคลื่อนศูนย์ความเปน็เลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและ
ตามบริบทของพื้นท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5.พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6.การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้
สูงวัย 

7.การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1.ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา 
โดยดำเนินการจัดทำแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

2.ให้คณะกรรมการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำแนะนำ แก้ไขในระดับ
พื้นท่ี โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 

3.ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นท่ี ทำหน้าท่ีตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ทราบตามลำดับ 

4.กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ดำเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 
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5.สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเรง่รัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้
การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไป 

 1.ประวัติโรงเรียน   
                โรงเรียนพนมศึกษา ต้ังอยู่เลขท่ี 158 ถนนสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า หมู่ท่ี 1 ตำบลพนม อำเภอพนม  
จังหวัดสุราษฏร์ธานี   รหัสไปรษณีย์ 84250 โทรศัพท์  0 -77-399-115  โทรสาร 0-77-399-115  ไปรษณีย์
อ ิเล ็กทรอนิกส์  (E-mail)   http://www.phanomsuksa@hotmail.com  เป ิดสอนระด ับช ั ้น ม ัธยมศึกษาป ีท ี ่  1                      
ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อที่  141 ไร่ 79.8  ตารางวา   มีเขตพื้นท่ีบริการ คือ อำเภอพนม  6  ตำบล 
ประกอบด้วย ตำบลพนม  ตำบลพังกาญจน์  ตำบลต้นยวน  ตำบลคลองศก  ตำบลคลองชะอุ่น ตำบลพลูเถ่ือน  
    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

       โรงเรียนพนมศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในอุปถัมภ์ของ ก.ร.ป.กลาง เปิดทำ
การสอน เมื่อวันท่ี  23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2517  โดยมีนักเรียนในขณะนั้นจำนวน 38 คน ครู 3 คน มีนายมนัส 
อินทร์จันทร์ ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และได้เปิดดำเนินการโดย พระสมห์จิตร กิติสาโร  เจ้าอาวาสวัดพิทักษ์   
ธรรมาราม  ร่วมกับชาวบ้านติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา 

ในปีพุทธศักราช  2522   โรงเรียนพนมศึกษาได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที ่หมู ่ที ่ 1   ตำบลพนม                 
อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กิโลเมตรท่ี  72 

ในปีพุทธศักราช  2527  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  หรือโครงการ  มพช.  2 
 ในปีพุทธศักราช  2535   โรงเรียนพนมศึกษา   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา   ในปีพุทธศักราช  2537  โรงเรียนพนมศึกษา   ได้ขยายช้ันเรียนจากเดิมเปิดทำการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมาเปิดทำการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย 
 ในปีพุทธศักราช 2539 โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิรูปทาง การศึกษา 
 ในปีพุทธศักราช  2546 โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน   
ในฝัน 
 ในปีพุทธศักราช  2547  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ในปีพุทธศักราช  2548  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับการรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
ทอง ของกระทรวงสาธารณสุข 

ในปีพุทธศักราช  2549  โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ         
โรงเรียนในฝัน 

ในปีพุทธศักราช  2549  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง 
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ในปีพุทธศักราช  2549  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ในปีพุทธศักราช  2550  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการสอนภาษาไทย 
ในงานคิด เขียน เรียน อ่าน เล่น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันนำของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประเภทที่ 1 ของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ในปีพุทธศักราช 2554  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาพอเพียง ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในปีพุทธศักราช 2556  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันยั่งยืน 
ในปีพุทธศักราช 2557   โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนดี ศรีพนม เป็นโรงเรียนต้นแบบใน

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับสังคม 
ในปีพุทธศักราช 2558  - 
ในปีพุทธศักราช 2559  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัล “ สถานศึกษารักษาศีล 5 ”     
 ในปีพุทธศักราช 2557   โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลโรงเรียนดี ศรีพนม เป็นโรงเรียนต้นแบบ

ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับสังคม 
ในปีพุทธศักราช 2559  โรงเรียนพนมศึกษา   ได้รับรางวัล “ สถานศึกษารักษาศีล 5 ”     -  
ในปีพุทธศักราช 2562  โรงเรียนพนมศึกษา   ได้รับรางวัล “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” 
ในปีพุทธศักราช 2563  โรงเรียนพนมศึกษา   ได้รับรางวัล “โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA 

และ โรงเรียนคุณธรรมระดับ 1 ดาว 
ในปีพุทธศักราช 2564  โรงเรียนพนมศึกษา   ได้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของ

สถานศึกษา จากภายนอกรอบ 4 
ในปีพุทธศักราช 2564  โรงเรียนพนมศึกษา   ได้ผ่านการประเมิน โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน “โรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
ปัจจุบัน โรงเรียนพนมศึกษา ตำบลพนม  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่    

ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในช่วงช้ันท่ี 2– 3  มีนักเรียนท้ังหมด  924  คน มีห้องเรียนท้ังหมด  27  
ห้องเรียน  แบ่งเป็น ช่วงช้ันท่ี  2   จำนวน  15   ห้องเรียน  และช่วงช้ันท่ี 3  จำนวน   12  ห้องเรียน   
นางผกา สามารถ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
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1.7.2   อาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรยีน 

อาคารสถานที่ จำนวน 
     1. อาคารเรียนแบบ 216ก.(8)ครึ่งหลัง (พ.ศ 2521) 
     2. อาคารเรียนแบบ CS 208 ก(8) ครึ่งหลัง (พ.ศ.2527) 
     3. อาคารฝึกงาน (พ.ศ. 2527) 
     4. ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 33 (พ.ศ.2527) 
     5. บ้านพักครู (พ.ศ.2522-2533)                                              
     6. ศาลาท่ีพักริมทาง (พ.ศ.2531) 
     7. ส้วมมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง (2531-2546)                                   
     8. บ้านพักภารโรง (พ.ศ.2533)        
     9. อาคารโรงอาหาร หอประชุมแบบ100/27 (พ.ศ.2535)   
     10. หอประปาแบบ9/9 (พ.ศ.2536) 
     11. อาคารเรียนแบบ 216ล ปรับปรุง29 (พ.ศ.2538)                                                                   
     12. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด4X1เมตร ยาว 375 
เมตร และทำผนังปิดกั้นด้านสกัดอาคารเรียน216ก(8)ครึ่งหลัง 
(พ.ศ.2539) 
    13. ศาลาร่มแก้ว (พ.ศ.2542) 
    14. สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียน (พ.ศ.2542) 
    15. หอพระพุทธรูป (พ.ศ.2547) 
    16. ศาลา 6 ตำบล (พ.ศ.2549) 
    17. โรงอาหารหลังใหม่ (พ.ศ.2549) 
    18. รั้วหน้าโรงเรียนและปรับปรุงสนาม (พ.ศ.2556) 
    19. ป้ายประกาศเกียรติคุณ (พ.ศ. 2561) 
    20. ลานธรรม (พ.ศ.2561) 
    21. ศาลพระภูมิ (พ.ศ.2562)                                                                    
                                                               

1 หลัง (อนุมัติรื้อถอน) 
     1   หลัง 
     1   หลัง 

1 ชุด                             
9 หลัง                                        
1  หลัง (รื้อถอน) 

                3   หลัง 
                1   หลัง (รื้อถอน) 
                1    หลัง 

1 หอถัง (ชำรุด) 
1 หลัง 
1    หลัง 
 
 
 
1   หลัง (บริจาค) 
 

                (บริจาค) 
                6    หลัง 

1    หลัง 
               1     หลัง 
               10    เมตร 

4     ป้าย 
               (บริจาค) 
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3. ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล เดือน เมษายน 2565) 
               ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง                    นักเรียน          

 
ตำแหน่ง/อันดับ 

เพศ  
รวม 

    
ระดับชั้น 

 
เพศ 

 
รวม ชาย หญิง  

ผู้อำนวยการ  ค.ศ. 3  1 1    ชาย หญิง 
รองผู้อำนวยการ   1 1    ม.1 76 84 160 
ครู ค.ศ. 3 - 2 2    ม.2 96 97 193 
ค.ศ. 2 5 14 19    ม.3 104 77 181 
ค.ศ. 1 6 10 16    รวม ม.ต้น 276 258 534 
ครู ผู้ช่วย 1 4 6    ม.4 57 69 126 
พนักงานราชการ - 2 2    ม.5 51 83 134 
ลูกจ้างประจำ 2 - 2    ม.6 45 85 130 
ลูกจ้างช่ัวคราว 2 2 4    รวม ม.ปลาย 153 237 390 

รวม 16 36 52    รวมทั้งสิ้น 429 495 924 
 
4. ตราประจำโรงเรียน  สีประจำโรงเรียน  ปรัชญา 

ตราประจำโรงเรียน 

   

สีประจำโรงเรียน   ม่วง – เหลือง 

สีม่วง  หมายถึง    เป็นสีท่ีแสดงถึง ความเช่ือ ความเข้มแข็ง ความสามัคคี  

      ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

   สีเหลือง  หมายถึง   เป็นสีท่ีแสดงถึง ความรุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสีสัญลักษณ์แทน 
         พระพุทธศาสนา พระธรรม คำส่ังสอน ซึ่งแสดงถึงความมีเมตตา 
         ความกรุณา และความมีศีลธรรม ความสงบสุข 

  ปรัชญาโรงเรียน     ปญฺญา  นรนํ  รตนํ “ ปัญญาเป็นรัตนของนรชน” 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน    สามัคคี  มีคุณธรรม 
  คำขวัญ      ความรู้คู่คุณธรรม ร่วมสานฝันชุมชน  
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ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต้องการจากโรงเรียน 

สิ่งที่โรงเรียนต้องการจาก 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการดำเนินงาน 

1.ผู้ปกครอง 1. จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี 
มีความรู้ มีคุณธรรม  มีทักษะชีวิต 

2.จัดการศึกษาให้นักเรียนเสมอภาค 

3.ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน
เต็มศักยภาพ 

4.ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษา ทำงานเต็มศักยภาพ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
5.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้น่า
อยู ่
6.มีส่ืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติ อาคาร
เรียน อาคารประกอบเพียงพอและ
ทันสมัย 

7.มีการติดต่อส่ือสารและรายงาน
ด้านการจัดการศึกษาอย่างรวดเร็ว
สม่ำเสมอ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนเด็กใน
ปกครองให้ต้ังใจเรียน 

2.มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้กิจต่างๆของโรงเรียน 

3.ประสานร่วมมือสอดคล้อง
ดูแลนักเรียนห่างไกลพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ 

4.สนับสนุนทรัพยากรในการ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 

5.เป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

1.การติดต่อประสานงาน 

2.การประชุมช้ีแจง 

3.การรับฟังความคิดเห็น 

4.สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

5.กิจกรรม Open House 

6.ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
 

2.ชุมชน 1. โรงเรียนจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน 
2. โรงเรียนสอนนักเรียนให้มี
คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมและ มี
ทักษะชีวิต 

3. โรงเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรม
ของชุมชน 

4. โรงเรียนให้บริการและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน  
5. โรงเรียนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

6. โรงเรียนพฒันาเป็นโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพท้ังด้านวิชาการและ
กิจกรรมเพื่อนำช่ือเสียงสู่ชุมชน 

1. ความช่วยเหลือทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.สนับสนุนทรัพยากรในการ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 

3.มีส่วนร่วมและเป็นเครือข่าย
ในการจัดการศึกษา 
2. ทุนการศึกษา 

3. ต้องการข้อเสนอแนะในการ
จัดการศึกษา 

4. มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

5.ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
 
 

 

1. การประสานงาน 

2. ประชาสัมพันธ์ 
3. เผยแพร่ข้อมูลผ่าน

ระบบออนไลน ์
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต้องการจากโรงเรียน 

สิ่งที่โรงเรียนต้องการจาก 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการดำเนินงาน 

3.สมาคมศิษย์เก่า 1. ให้โรงเรียนสอนให้นักเรียนพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

2.ต้องการให้โรงเรียนเพิ่มศักยภาพ
นักเรียนด้านการแข่งขันวิชาการ 

3.ต้องการให้โรงเรียนเพิ่มการเรียนรู้
จากเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นการศึกษา 
online (ฟรี) ให้แก่นักเรียนโดยครู
เป็นผู้แนะนำ เช่น online มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสอนของครู 
4.ให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.ให้ความร่วมมือสนับสนุนติดตาม
เครือข่ายศิษย์เก่า 

6.จัดการศึกษาได้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรฯ 

7.ปลูกฝังการรักครอบครัวรักตนเอง 
รักชาติ 

1. ช่วยเหลือกิจการของ
โรงเรียนในทุกด้าน 

2.ให้การสนับสนุนในการจัด
การศึกษา 

1.  การประสานงาน 

2.  ประชาสัมพันธ์ 
3.  เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน ์

4.  ให้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

4.สมาคมผู้ปกครองและ
ครู 

1.จัดการศึกษาให้นักเรียนอย่างมี
คุณภาพ  และมีคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ 

2.  มีช่ือเสียงเกียรติยศจากผลงาน
ครู  นักเรียน  และการจัดกิจกรรม 

3.  มีภูมิทัศน์  บรรยากาศน่าอยู่         
น่าเรียน 

4.  มีเครื่องอำนวยความสะดวก  ส่ือ
นวัตกรรม  และอุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอน ครบถ้วนและทันสมัย 

1. การสนับสนุนในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2. การมีส่วนร่วมทั้งความ
คิดเห็น ทรัพยากรและกำลังใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การติดต่อส่ือสารและ
ประสานงาน 

2. การประชุม
ปรึกษาหารือ 

3. การร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 

5.หน่วยงานราชการอื่นๆ
(อำเภอ/โรงเรียนใน
เครือข่าย) 
 
 
 
 

1.ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 

2.ต้องการบริหารจากโรงเรียน 
 
 
 

1.การสนับสนุนด้านการจัด
การศึกษา 

2 วิทยากร /ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 การเก็บทรัพยากร /แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 
 

1.  การประสานงาน 

2.  ประชาสัมพันธ์ 
3.  เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน ์

4.  ให้มีส่วนร่วมในการจัด 
กิจกรรม 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต้องการจากโรงเรียน 

สิ่งที่โรงเรียนต้องการจาก 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการดำเนินงาน 

6.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) 

1.ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพ 

2.การบริการจากโรงเรียน 

3.ความร่วมมือช่วยเหลือด้าน
บุคลากรในงานบางส่วน 

4.เป็นสถานศึกษาของชุมชน 

5.เป็นหน้าตาของชุมชน 

6.ทำโรงเรียนให้ผู้ปกครองเช่ือถือ 

7. บริการสถานท่ี บุคลากรวัสดุ-
อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมในชุมชน 

8. ต้องการให้โรงเรียนพัฒนาเป็น
โรงเรียนช้ันนำ (มีช่ือเสียง) ด้าน
ต่างๆ 

1.ตอ้งการความร่วมมือในบาง
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา 

2. ระดมทรัพยากร 
3. วิทยากรภูมิปัญญา 

4. มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

1.  การประสานงาน 

2.  ประชาสัมพันธ์ 
3.  เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน ์

4.  ให้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakehoalders Analysis) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ 

จากโรงเรียน 

สิ่งที่โรงเรียนต้องการ 

จากผู้มีส่วนได้เสีย 
แนวทางการดำเนินงาน 

1.นักเรียน 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   มีคุณภาพและเป็นครูมืออาชีพ 

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ 
   ท่ีหลากหลาย ทันสมัยสอดคล้อง 
   กับผู้เรียน 

3. มีอาคารเรียน อาคารประกอบ  
   สภาพแวดล้อมท่ีเพียงพอต่อการ 
   จัดการเรียนการสอน 

4. มีส่ิงอำนวยความสะดวกและ 
   สวัสดิการและเพียงพอ 

5. สนับสนุนทุนการศึกษาให้ 
   อย่างท่ัวถึง 

6. อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียน 
   การสอนท่ีทันสมัย แหล่งเรียนรู้ 
   ท่ีหลากหลายและสอดคล้อง 
   กับท้องถิ่น (ห้องสมุด, ภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น) 

1. ต้ังใจเรียน 

2. มีความประพฤติดี และมี 
   จิตสาธารณะ 

3. นักเรียนมีทักษะชีวิต 
   อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

4. มีความเป็นไทย 

5. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย 
    ท่ีสมบูรณ์ 

1.สำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียน 

2.จัดระบบการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

3.จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4.จัดแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
เทคโนโลยีให้เพียงพอและ
ทันสมัย 

5.จัดสวัสดิการ ให้
เหมาะสมและเพียงพอ 
 

2.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. ต้องการความเช่ือมั่นในการดูแล 
   นักเรียนในทุก ๆ ด้าน 

2. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

3. มีความเป็นอิสระทางวิชาการ 

4. ส่ือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ 
   ท่ีทันสมัยต่อการเรียนการสอน 

5. ได้รับการสนับสนุน ขวัญและ 
   กำลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

1. ทำงานตามศักยภาพและ
เต็ม 
   ความสามารถ 

2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3. มีจิตอาสาและเสียสละ 
   ต่อองค์กร 

4. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้พัฒนาตนเอง 
    อย่างสม่ำเสมอ 

5. มีวุฒิภาวะและจรรยาบรรณ 
   ความเป็นครู 

1.คำส่ังปฏิบัติงาน ชัดเจน
และเป็นธรรม 
2.ครูได้รับการพัฒนา อย่าง
สม่ำเสมอ ตามบทบาท
หน้าท่ี  
3.จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การทำงาน 

4.สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี ท่ี
ทันสมัยและเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

5.สร้างขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
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ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakehoalders Analysis) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ 

จากโรงเรียน 

สิ่งที่โรงเรียนต้องการ 

จากผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการ
ดำเนินงาน 

3.กรรมการ
สถานศึกษา 

1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ บริหารจัดการ 
   อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3. ครูมีความรู้ความสามารถอย่างเต็ม 
   ศักยภาพและมีจรรยาบรรณ 

4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 
   มีคุณธรรมจริยธรรม 

5. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. ต้องการให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู ้
   ท่ีมีภูมิทัศน์สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. ให้ความร่วมมือในการ 
   จัดการศึกษาของโรงเรียน 
   ตามบทบาทหน้าท่ี 

2. ให้ความเห็นชอบตามบทบาท 
   หน้าท่ีในกฎหมาย 

3. เป็นส่ือประสานงานระหว่าง 
   บุคคล/องค์กร/ชุมชน เพื่อร่วม 
   พัฒนาสถานศึกษา 

1.การติดต่อ
ประสานงาน 

2.การประชุมช้ีแจง 

3.การรับฟังความ
คิดเห็น 

4. ร่วมจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ 
 

4.ผู้ประกอบการ 
ในสถานศึกษา 

1. ส่ิงอำนวยความสะดวกในการ 
   ประกอบการ 

2. ความเป็นธรรมและโปร่งใสในการ 
   เข้ามาประกอบการ 

1. การบริการท่ีมีคุณภาพ 
    และราคายุติธรรม 

2. รักษาความสะอาดให้ถูก 
    สุขลักษณะ 

3. ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
    ท่ีกำหนด 

 

1.ติดต่อประสานงาน 

2.รับฟังความคิดเห็น 

3.ประชุมช้ีแจง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า  (Customer Behavior :C) 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและพึงพอใจในการ 
   จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ชุมชนและผู้ปกครองมีความศรัทธาในการจัดการศึกษา 
    ต่อบุคลากรจึงให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร 

3. เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ 
   จากบุคลากรและองค์กรภายนอก 

1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียน 
   สถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเพราะการคมนาคมสะดวก 

 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and legal : P) 

1. นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล 
    ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

2. พรบ.การศึกษาภาคบังคับส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียน 
   ทุกคนได้เรียนอย่างท่ัวถึง 

3. การประกันคุณภายนอกโดย สมศ. กระตุ้นให้การศึกษา 
   บริการจัดการได้มาตรฐานส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษา 
   สูงขึ้น 

1. นโยบายการจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก 
    การเปล่ียนแปลงการบริหารของรัฐบาล 

2. กฎหมายและระเบียบมีจำนวนมาก จึงยุ่งยาก 
    และซับซ้อนในการปฏิบัติ 

3. การสนับสนุนทรัพยากรต่อผู้เรียนไม่เพียงพอ 

3. ด้านเศรษฐกิจ ( Econnomic : E) 
1. ผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ 
   ด้านเกษตรกรรมมีฐานะในระดับปานกลาง 

2. ชุมชนให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรในการบริหาร 
   จัดการสถานศึกษา 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงท่ีจึงมีรายได้ 
    ไม่แน่นอน 

 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( Social and cultural : S) 
1. ประชากรวัยเรียนเป็นเด็กในท้องถิ่นซึ่งมีสังคมและ 
   วัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกัน 

2. สังคม ชุมชนให้คุณค่าและความสำคัญทางด้านการจัดการ 
   ศึกษา 

 

1. ครอบครัวส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ 

2. ชุมชนบางแห่งมีปัญหาด้านยาเสพติด 

3. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความพร้อมในการดูแล 
   นักเรียน 

 

 

5. ด้านเทคโนโลยี ( Technological : T) 



27 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถเป็นส่ือ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ 
   ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถานศึกษานำมา 
   ประยุกต์ใช้ในการบริการได้ 

 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนใช้ไป 
   ในทางท่ีไม่เหมาะสม 
 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

5. ด้านเทคโนโลยี ( Technological : T) 
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถเป็นส่ือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ตามความสนใจ 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถานศึกษา
นำมาประยุกต์ใช้ในการบริการได้ 

 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนใช้
ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ แบบ 7 S 

ด้าน ประเด็นที่จุดแข็ง ประเด็นที่จุดอ่อน 

1.S1 : ด้านโครงสร้าง 1. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามท่ี กฎหมายกำหนด  
พร้อมจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ/สมรรถนะ 

2.มีโครงสร้างการบริหารเป็นระบบ 

3. มีโครงสร้างท่ีชัดเจน จัดบุคลากร รับผิดชอบงานครบถ้วน 

1. บุคคลฝ่ายบริหารไม่ครบตามโครงสร้าง 

2. การมอบหมายงานแก่บุคลากร ไม่กระจายอย่างท่ัวถึง บางงานมีบุคลากร
เพียงพอบางงานมีบุคลากรไม่เพียงพอจะส่งผลต่อคุณภาพงาน 

3.ครูต้องรับภาระงานจากงานสอนมาก 

2.S2 : ด้านกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

1.สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและมีการถ่ายทอดกลยุทธ์การปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมเนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ            กลยุทธ์ที่
มีประสิทธิภาพ 

2.โรงเรียนสามารถให้บริหารด้านการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 

3.โรงเรียนผ่านการประเมนิ สมศ.รอบ 3 

1.บุคลากรส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
โรงเรียน 

3.S3 : ด้านระบบใน การ
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

1.สถานศึกษามีกระบวนการภายในท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการกระจาย
อำนาจเนื่องจากการบริหารจัดการสอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบ
กฎหมายกำหนดโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.การมอบหมายงานตามศักยภาพของบุคลากร 

1.บุคลากรบางส่วนผู้รับผิดชอบบางงานไม่ปฏิบัติงานตามระบบ 

2.การประสานงานของแต่ละฝ่ายไม่ได้รับการบริการท่ีดีต่อผู้รับบริการ 
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ด้าน ประเด็นที่จุดแข็ง ประเด็นที่จุดอ่อน 

4.S4 : ด้านแบบแผน
หรือพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ 

1.ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีประสิทธิภาพปรับ
หน่วยงานตามสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เนื่องมีภาวะผู้นำและบริหาร
เชิงกลยุทธ์ 
2.การบริหารงานแบบกระบวนการมีส่วนร่วม 
3.บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนปฏิบัติตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 
ภาวะผู้นำและสมรรถนะการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 

 

5.S5 : ด้านบุคลากร/
สมาชิกในหน่วยงาน 

1. บุคลากรในสถานศึกษาจัดการภารกิจทีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตาม
บทบาทหน้าท่ีตามกฎหมาย กำหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจาก
สถานศึกษาบริหารบุคลากรได้มีประสิทธิภาพเพราะ มีบุคลากรเพียงพอใน
หน่วยงาน(โรงเรียน)  
2. ครูปฏิบัติการสอนตรงตามวิชาเอก 

3.  ครู บุคลากร จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรครูปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษได้ไม่บรรลุเท่าท่ีควร 
 

6.S6: ด้านทักษะความรู้
ความสามารถของ
หน่วยงาน 

1. ครูทุกคนจบปริญญาตรีขึ้นไปและมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีครูสอน
ตามวิชาเอก 

2. บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ และจัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง 

1. สถานศึกษาขาดบุคลากรท่ีทำงานด้านสนับสนุนการสอน 
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ด้าน ประเด็นที่จุดแข็ง ประเด็นที่จุดอ่อน 

3.  ครู บุคลากร ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วน 

5. ครูทุกคนจบปริญญาตรีขึ้นไป และสอนตรงวิชาเอก 

7.S7: ด้านค่านิยม
ร่วมกันของสมาชิกใน
หน่วยงาน 

1.  บุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษามีค่านิยมร่วมในการทำงาน คือ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีวฒันธรรมองค์กร
ร่วมกัน เช่น การแต่งกายโดยกำหนดชุดการต่างการในแต่ละวัน เช่น วัน
จันทร์ ชุดกากี วันพุธ ชุดกิจกรรม วันพฤหัสบดี เส้ือสีส้มของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เนื่องจากจัดทำค่านิยมแบบมีส่วนร่วม 

2. บุคลากรมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน 
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แบบฟอร์ม 5/1 

สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

น้ำหนัก 

 

คะแนนเฉล่ีย 

 

 

น้ำหนักxคะแนนเฉลี่ย 
 

สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
C : พฤติกรรมลูกค้า (Customer Behaviors/Competitors  Factors) 0.31 4 2 1.25 0.62 0.62 

P : การเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal Factors) 0.12 5 1 0.60 0.12 0.48 

E : เศรษฐกิจ  (Economic Factors) 0.19 4 2 0.74 0.37 0.37 

S : สังคม-วัฒนธรรม  (social-cultural Factors) 0.21 4 2 0.86 0.43 0.43 

T : เทคโนโลยี  (Technological Factors) 0.17 5 2 0.85 0.34 0.51 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.29 1.88  

เฉล่ียปัจจัยภายนอก 2.41 
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สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

 
 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม 

 

น้ำหนัก 

 

คะแนนเฉลี่ย 
น้ำหนักxคะแนน

เฉลี่ย 

 

สรุปผล 

จุด
แข็ง 

จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: ด้านโครงสร้าง(Structure) 0.15 4 3 1.00 0.75 0.25 

S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน(Strategy) 0.15 4 1 0.60 0.15 0.45 

S3: ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Systems) 0.16 4 1 0.64 0.16 0.48 

S4: ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ(Style) 0.13 4 1 0.52 0.13 0.39 

S5: ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน(Staff) 0.15 5 1 0.75 0.15 0.60 

S6: ด้านทักษะความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน(Skills) 0.14 5 1 0.70 0.14 0.56 

S7: ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values) 0.12 5 1 0.60 0.12 0.48 

สรุปปัจจัยภายใน 4.41 1.30  

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 3.11 
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9.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนพนมศึกษา (SWOT  Analysis)  
 9.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ( C – PEST) 

ใส่ตารางวิเคราะห์ 
 9.2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( 7S ) 

ใส่ตารางวิเคราะห์ 
 9.3  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ใส่ตารางวิเคราะห์ 
9.4  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ใส่ตารางวิเคราะห์ 

 9.5  กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนพนมศึกษากราฟไ
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บทท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนพนมศึกษา 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภารกิจตามกฎหมายภารกิจประจำ/บทบาทหน้าที่ 
 จัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ประเด็นสำคัญวิสัยทัศน์ 
 1. จัดการศึกษาให้ทุกคน (โอกาส) 
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ผู้เรียนเก่ง) 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม (ผู้เรียนดี) 
 4. ใช้เทคโนโลยีทันสมัย (ใช้ส่ือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย จัดการเรียนการสอน) 
 5. ครูมืออาชีพ (ครูมีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ ศรัทธาในวิชาชีพ) 
 6. บริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (บริหารโดยองค์คณะบุคคล) 
 7. บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา)  
พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน  
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. จัดการศึกษาโดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอและทันสมัย  

5. ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  ท่ีมีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 
 6. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 7. ใช้ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา  
เป้าประสงค์(Goal) 
 1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการ  
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. มีส่ือ เทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอและทันสมัย  
 5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพ  ท่ีมีทักษะการสอน มี
จรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 
 6. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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 7. นำหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคม
พนมศึกษา  
กลยุทธ์(Strategy) 
 1. กระจายโอกาสการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอและ
ทันสมัย  
 5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ  ท่ีมีทักษะการสอน มี
จรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 
 6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนรว่มจากทุก
ภาคส่วน 
 7. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา โดยนำหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ 
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บทท่ี 4 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 

เป้าหมายการดำเนินการแต่ละกลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 กระจายโอกาสการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 
จัดการศึกษาให้ประชากรวัย
เรียนทุกคนในเขตบริการ 

 

1. ร้อยละของประชากรใน
เขตบริการได้รับการศึกษา
ตามวัยอย่างมีคุณภาพ 

90 91 92 93 - จัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

- ครูฝ่ายวิชาการ
และครูผู้สอนทุก 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

  

2. ร้อยละของนักเรียนมี
ความเท่าเทียมกันในการใช้
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษา 

90 91 92 93 - จัดการแนะแนวสัญจรใน
โรงเรียนเขตบริการทุก
โรงเรียน 
 
 

- ครูฝ่ายวิชาการ
และคุณครูฝ่าย
แนะแนว 
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  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที่ 1 กระจายโอกาสการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ป ี

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 

  

 

    

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจให้แก่
ผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียน 
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  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

1.1 ร้อยละของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
ต้ังแต่ร้อยละ50ขึ้นไป 

 
55.95 
46.54 

 
56 
47 

 
57 
48 

 
58 
49 

- สอนให้ครบทุกตัวช้ีวัด 
- จัดสอนติว 
- สอนซ่อมเสริม 
- กระตุ้นเสริมแรง 

- คุณครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

  
1.2 ร้อยละของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

 
23.44 
18.40 

 
24 
19 

 
25 
20 

 
26 
21 

- สอนให้ครบทุกตัวช้ีวัด 
- จัดสอนติว 
- สอนซ่อมเสริม 

- คุณครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
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  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

  

มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูง
กว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ
50ขึ้นไป 

    

- กระตุ้นเสริมแรง  

  

1.3 ร้อยละของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET)วิทยาศาสตร์  

 
31.59 
24.70 

 
32 
25 

 
33 
26 

 
34 
27 

- สอนให้ครบทุกตัวช้ีวัด 
- จัดสอนติว 
- สอนซ่อมเสริม 
- กระตุ้นเสริมแรง 

- คุณครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ 
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  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

  

สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับรประเทศสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
ต้ังแต่ร้อยละ50ขึ้นไป 

    

  

  

1.4 ร้อยละของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูง
กว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ
50ขึ้นไป 

 
26.01 
21.15 

 
27 
22 

 
28 
23 

 
29 
24 

- สอนให้ครบทุกตัวช้ีวัด 
- จัดสอนติว 
- สอนซ่อมเสริม 
- กระตุ้นเสริมแรง 

คุณครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมจิตสังคม
และจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดปรากฏ
ชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

95 96 97 98 - ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน 

- คุณครูและ
นักเรียน 

2. ร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 

96 97 98 99 - จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิง
แวดล้อม 

- คุณครูและ
นักเรียน 
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  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

  

3. ร้อยละผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทยและเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ในชีวิตประจำวัน 

96 97 98 99 - อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

- คุณครูและ
นักเรียน 

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

96 97 98 99 - การปฏิบัติตน - คุณครูและ
นักเรียน 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการ
รักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง 

86.90 87 88 89 - การปฏิบัติตน - คุณครูและ
นักเรียน 
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  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

  

6. ร้อยละของผู้เรียนรักษา
อารมณ์และ 
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

89.98 90 91 92 - การปฏิบัติตน - คุณครูและ
นักเรียน 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการ
ป้องกันตนเองจากการล่อลวง 
ข่มเหง รักแก 

96 97 98 99 - จัดกิจกรรมป้องกันการถูก
ล่อลวง ข่มเหง รังแก 

- คุณครูและ
นักเรียน 

8.ร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อ
การกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 
และอยู่ร่วมกันด้วยดี ใน
ครอบครัวชุมชน และสังคม 

96 97 98 99 - การปฏิบัติตน - คุณครูและ
นักเรียน 



53 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

  

9.ร้อยละของผู้เรียนทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขมีความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จัก
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

96 97 98 99 - การเข้าร่วมกิจกรรม - คุณครูและ
นักเรียน 

10.ร้อยละของผู้เรียน
ตระหนัก เห็นคุณค่ารักและ
ภาคภูมิใจในงานศิลปะของ
ท้องถิ่น และของชาติ มีส่วน
ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานงาน
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

96 97 98 99 - การเข้าร่วมกิจกรรม - คุณครูและ
นักเรียน 



54 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เพยีงพอและทันสมัย 

 
 
 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

มีส่ือ เทคโนโลยี มี
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ี
เพียงพอและทันสมัย  
 

1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร
และจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

94 96 98 100 - อบรมครูและบุคลากรใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนละ 1-2ครั้ง 

- ครูกลุ่มสาระ
เทคโนโลยี 

- ครูกลุ่มงาน
บุคคล 

- ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

2.ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
แสวงหาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการเรียนรู้ 

95.52 96 97 98 - ให้บริการนักเรียนในการ
ใช้Internet ในการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น 

- ครูกลุ่มสาระ
เทคโนโลยี 

- ครูห้องสมุด 
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  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เพยีงพอและทันสมัย 

 
 
 
 
 
 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ป ี

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 

  

3.ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
ใช้สารสนเทศ ออกแบบ
สร้างสรรค์เสนองาน และ
ส่ือสารเผยแพร่ได้ในระดับดี 

95.52 96 97 98 - เปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมให้
กันนักเรียนในทุกระดับช้ัน
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ออกแบบเสนองานได้ 

- ครูกลุ่มสาระ
เทคโนโลยี 

 

4.ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
ใช้ส่ือดิจิตอลในการส่ือสารได้ 

95.52 96 97 98 - ให้บริการคุณครูและ
นักเรียนเข้าบริการห้อง ICT
เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ 

- ครูกลุ่มสาระ
เทคโนโลยี 

- ครูประจำวิชา 



56 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ  ที่มีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 

 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนให้เป็นครู
มืออาชีพ  ท่ีมีทักษะการสอน มี
จรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 

 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด (ไม่ต่ำกว่า 100 ชม/
ปี) 

96 97 98 99 - อบรมสัมมนา/ไปราชการ - คุณครูทุกคน 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้และทักษะใน
การบริหารและจัดการ
ห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

96 97 98 99 - จัดบรรยากาศในช้ันเรียน - คุณครูทุกคน 



57 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ  ที่มีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 

 
 
 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

  

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษา สังคม
วัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียน 

96 97 98 99 - เข้าร่วมอบรมฝึกเตรียม
ความพร้อม 

- คุณครูทุกคน 

4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจรรยาบรรณและเจต
คติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ
เป็นครูมืออาชีพ 

100 100 100 100 - การปฏิบัติงาน - คุณครูทุกคน 



58 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ  ที่มีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

  

5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ 
ทักษะสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

95.74 96 97 98 - ไปราชการ - คุณครูทุกคน 

6. ร้อยละครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน 

95.74 96 97 98 - แผนการสอน/การ
ปฏิบัติการสอน 

- คุณครูทุกคน 

7. ร้อยละครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเพื่อการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสม 

93.62 94 95 96 - แผนการสอน - คุณครูทุกคน 



59 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ  ที่มีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 

 
 
 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

  

8. ร้อยละครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและเหมาะสม 

93.62 94 95 96 - แผนการสอน/แบบ
ประเมิน 

- คุณครูทุกคน 

9. ร้อยละครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้คำแนะนำ
คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียน ท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

96 97 98 99 - ระบบดูแลนักเรียน/ประชุม
ผู้ปกครอง 

- คุณครูทุกคน 
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  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ  ที่มีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาในวิชาชีพ 

 
 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

  

10. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

100 100 100 100 - การปฏิบัติตน - คุณครูทุกคน 

11. ร้อยละของโรงเรียนมี
ผลการวิจัย เพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเยน
การสอนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 

96 97 98 99 - ทำวิจัยในช้ันเรียน - คุณครูทุกคน 



61 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าประสงค์ตรง
กับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

100 100 100 100 -ประชุมคณะครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มการเงิน 
สินทรัพย์และงาน
แผนงาน 

2. สถานศึกษามีแผนและ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การบริหารจัดการ
ท่ีเหมาะสม ท้ังด้านพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาการจัดการระบบ 

100 100 100 100 -ประชุมและช้ีแจงการทำ
แผนงานและการพัฒนา
การศึกษาท้ังระบบ 

กลุ่มการเงิน 
สินทรัพย์และงาน
แผนงาน 
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  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี4) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

 ข้อมูลสารสนเทศ และจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมเพื่อการกระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้อย่างท่ัวถึง 

    

  

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

90 91 92 93 -ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในการดำเนินการจัด
การศึกษา 

กลุ่มอำนวยการ
งานการจัดระบบ
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

4. มีการกำกับติดตามและ
ประเมินผล การบริหารและ
การจัดการศึกษา 

92 93 94 95 -ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาภาคเรียน
ละ1 ครั้ง 

กลุ่มอำนวยการ
งานการจัดระบบ
บริหารและพัฒนา
องค์กร 



63 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

กลยุทธ์ที ่6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 
 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ป ี

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 

 

 อย่างเหมาะสม ชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม 

    
  

5. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

90 91 92 93 -ประเมินความพึงพอใจต่อ
ระบบบริหารจัดการจากผู้มี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

กลุ่มอำนวยการ
งานการจัดระบบ
บริหารและพัฒนา
องค์กร 



64 

 

  โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 
กลยุทธ์ที ่7 นำหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา 

 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

นำหลักทฤษฎีปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นวิถี
ชีวิตและการดำเนินชีวิตของ
ประชาคมพนมศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

96 97 98 99 - นักเรียนและบุคลากร
ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- คุณครูและ
นักเรียนทุกคน 

2. ร้อยละของผู้เรียน ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าไม่
ส้ินเปลืองและสามารถนำ
ความรู้ทางศิลปะ สร้าง
รายได้ให้ตนเองและ
ครอบครัว 

96 97 98 99 - มีการวางแผนในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 
- คำนึงถึงความเหมาะสม
และความคุ้มค่าในการใช้งาน 
- ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ท่ี
สามารถทดแทนกันได้ 

- คุณครูและ
นักเรียนทุกคน 
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กลยุทธ์ที ่7 นำหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา 

 

ท่ี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 
ล่าสุด 

(SARปี64) 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

 3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับ
การพัฒนาทักษะ ของการ
ดำรงชีวิตมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

96 97 98 99 - ให้ความรู้นักเรียนโดย
สอดแทรกในรายวิชาท่ีเรียน 
- เชิญวิทยาการหรือ
หน่วยงานภายนอกมาให้
ความรู้แก่นักเรียน 
- นำนักเรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

- คุณครูทุกคน 


