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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ระยะ  3  ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ระยะ  3  ปี  พุทธศักราช  2563 – 
2565  จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ของโรงเรียนตลอดจนเป็นกรอบในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ครั้งที่  2 / 2563  เมื่อ 
วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2563  ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ระยะ  3  ปี  
พุทธศักราช  2563 - 2565 
  

คณะกรรมการเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม  ระยะ  3  ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565  ได้  ถ้าหากมีการปรับปรุง  แก้ไข  เพ่ิมเติมโครงการ
และ/หรือกิจกรรม  มอบหมายให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติโครงการ และ/หรือ
กิจกรรมนั้นๆต่อไป 
 
 
 

(นายสุรพันธ์  อินเพลา) 
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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คำนำ 
 

 การวางแผนเป็นงานหลักและมีความสำคัญในการบริหารโรงเรียนเนื่องจากเป็นตัวกำหนดทิศทาง 
เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ที่จะทำให้โรงเรียนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ภายในเวลาที่กำหนด 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
ระยะ  3  ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565  เพื่อให้โรงเรียนและกลุ่มบริหาร/งาน เป็นกรอบการดำเนินงานและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตามวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และพันธกิจที่กำหนดไว้ 
ตลอดจนเป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน กลุ่มบริหาร/งาน โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม  ระยะ  3  ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565  จะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
บริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 
 

 
 
 

(นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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สารบัญ    ค 
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บทที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 
 

1.  ประวัติของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนสบปราบวิทยา กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2514 และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2537 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ใช้อักษรย่อว่า ส.พ. 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เริ่มเปิดทำการสอนครั้ง
แรกเม่ือปี พ.ศ. 2513 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ที่ 
15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง อยู่ที่กิโลเมตรที่ 565 ถนนพหลโยธิน อยู่ห่างจากอำเภอ 
สบปราบ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลำปาง 48 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา 
 

2.  ทำเนียบผู้บริหารของโรงเรียน  ตามลำดับ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปีท่ีดำรงตำแหน่ง 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

นายวิวัฒน์ วัฒนบุตร 
นายสุพัฒน์ นิรมิตเจียรพันธุ์ 
นายสว่าง คำลือ 
นายอาณัติ เถียรประภากุล 
นายณัฐพล แสงศรีจันทร์ 
นายบัณฑิต พิบูลสุรการ 
นายทั่น ตากัน 
นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร 
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ 
นายธรณินทร์ เมฆศิริ 
นางสมจิตร ดาวสุด 
นายสายัณห์ พรมใส 
นายฐิติกร  แก้วปันกูล 
นายปรีชา  นันติชัย 
นายเจนวิทย์    เลิศหิรัญปริยกร 

อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 

2513 - 2514 
2514 - 2528 
2528 - 2535 
2535 - 2537 
2537 - 2539 
2539 - 2543 
2543 - 2547 
2547 - 2550 
2550 - 2553 
2553 - 2555 
2555 - 2556 
2556 - 2561 
2561 - 2561 
2562 - 2562 

2562 - ปัจจุบัน 
 
3.  เขตพื้นที่บริการ 

เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีทั้งหมด 4 ตำบล  จำนวน  45  หมู่บ้าน  
ประกอบด้วย ตำบลสบปราบ มี 15  หมู่บ้าน ตำบลแม่กัวะ มี  8  หมู่บ้าน  ตำบลสมัย  มี  13  หมู่บ้าน  และ
ตำบลนายาง มี  9  หมู่บ้าน 
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4.  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม (SOBPRABPITTAYAKOM School) 
ที่ตั้ง เลขที่  40  หมู่  15  บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง  52170 
โทรศัพท์ : 054 - 296161 
โทรสาร  : 054 - 091828 
เว็บไซต์  www.sppit.ac.th 
Host OBEC  :  https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500537 
E-mail  :  sobprabpittayakom@gmail.com 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :    1052500537 
รหัส Smis/O-NET 8 หลัก : 52022002 
รหัส Obec 6 หลัก :    500537 
พื้นที่  41 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา 
โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ที่ทำการเกษตรของประชาชนบ้านวังยาว 
ทิศใต้   ติดต่อกับ  ที่ทำการเกษตรของประชาชนบ้านฮ่องปุ๊สามัคคี และบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ 

(FPT) 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ถนนพหลโยธิน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ที่ทำการเกษตรของประชาชนบ้านฮ่องปุ๊สามัคคี และแม่น้ำวัง 
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนในระดับ  มัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ขนาดของโรงเรียน  โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง 
 

อักษรย่อของโรงเรียน 
ส.พ. 

 

สีประจำโรงเรียน 
“แดง  -  เทา” 
สีแดง  หมายถึง ความกล้าหาญ 
สีเทา  หมายถึง สมอง (ความรู้ความสามารถ) 

 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
เข้าวัดวันพระ 

 

คุณธรรมเป้าหมาย 
มีวินัย  พอเพียง  จิตอาสา 

 

http://www.sppit.ac.th/
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500537
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คติพจน์โรงเรียน 

“นตฺถิ  ปญฺญา  สมา อาภา” หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
 

ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน 
ประพฤติดี มีความรู้ เชิดชูคุณธรรม 

 

สัญลักษณ์โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนสบปราบพิทยาคมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

บนพื้นฐานคุณธรรมคู่ความเป็นไทยอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
 1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย  ตามแนวทาง  Sobprab school model   

3.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม 
4.  พัฒนาผู้บริหาร  คร ู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 
5.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ  

  

เป้าประสงค ์    
1. ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ในการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การ

สื่อสาร  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพ 

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   
 3.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในจากการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.  ผู้บริหาร  คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
มีคุณธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

5.  ครูมกีระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 6.  โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย   
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กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (3Rs8Cs) 
 2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   

3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำนวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 4.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5.  พัฒนาสื ่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้   และสร้างแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลาย   
 

5.  อาคารสถานที่ 
 ปัจจุบันโรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีพ้ืนที่ 41 ไร่ 2 ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  
โดยมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  บ้านพักครู  บ้านพักนักการภารโรง  ห้องน้ำชายหญิงและบ่อบาดาล  ดังนี้ 

 1.  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

อาคารรัฐนิรมิต  เป็นอาคารไม้สองชั้น กว้าง 10 เมตร ยาว 90 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ 2514 ด้วย
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1,810,000 บาท จำนวนห้องตามแปลน 16 ห้อง ประกอบด้วย 
ห้องพิเศษ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการกลุ่ม 8 ห้อง ห้องอ่ืนๆ 4 ห้อง 

อาคารกิจ มพช.  เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น กว้าง 10 เมตร ยาว 50.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528  
ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 4,000,000 บาท จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง 
ประกอบด้วย ห้องเรียน 5 ห้อง ห้องพิเศษ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง 

อาคารรัชมังคลาภิเษก  เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด จำนวน 15,000,000 บาท จำนวนห้องตามแปลน 24 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียน 16 ห้อง ห้อง
พิเศษ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 7 ห้อง 

อาคารอเนกคุณากร  เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2550 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้น
สังกัด จำนวน 14,773,000 บาท จำนวนห้องตามแปลน 16 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียน 16 ห้อง 

อาคารอเนกประสงค์ (เกษตร-นาฎศิลป์) ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว กว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 620,000 บาท จำนวนห้องตามแปลน 2 
ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียน 2 ห้อง 

อาคารอุตสาหกรรม  ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว กว้าง 10 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 
2528 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 620,000 บาท จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง 
ประกอบด้วย ห้องเรียน 3 ห้อง 

โรงอาหาร ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว กว้าง 15 เมตร ยาว 66 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 ด้วย
งบประมาณจากการบริจาค จำนวน 570,000 บาท จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง ประกอบด้วย ห้องพิเศษ 2 
ห้อง 
 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

5 
หอประชุมธรรมวัฒน์  ลักษณะเป็นอาคารโล่งชั้นเดียว กว้าง 26 เมตร ยาว 42 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 

2537 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3,977,000 บาท 
หอสมุด  อยู่ในอาคารรัชมังคลาภิเษก  ชั้นที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 

ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 80,000 บาท 
ศาลาพระพุทธ  ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูป กว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 ด้วย

งบประมาณจากการบริจาค จำนวน 200,000 บาท 

2.  บ้านพัก 
บ้านพักครู 1  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 170,000 บาท  

จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง 
บ้านพักครู 2    สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 80,000 บาท  

จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง 
บ้านพักครู 3    สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 80,000 บาท  

จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง 
บ้านพักครู 4    สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 170,000 

บาท  จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร 
บ้านพักครู 5 (บ้านแฝด)  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 

200,000 บาท  จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง 
บ้านพักผู้บริหาร    สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 80,000 

บาท  จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง 
บ้านพักนักการภารโรง  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 

120,000 บาท  จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง 
บ้านพักนักเรียนชาย ทรงจั่ว ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 

จำนวน 120,000 บาท  จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง 
บ้านพักนักเรียนหญิง ทรงจั่ว ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 

จำนวน 120,000 บาท  จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง 
3.  ห้องสุขา 
ห้องสุขาหลังหอประชุม  แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 ด้วยงบประมาณจาก

หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 180,000 บาท  จำนวนห้องตามแปลน 6 ที่นั่ง 
ห้องสุขาหลังโรงอาหาร  แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 ด้วยงบประมาณจาก

หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 180,000 บาท  จำนวนห้องตามแปลน 6 ที่นั่ง 
ถังเก็บน้ำ   แบบ ฝ.33 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 
ป้อมยาม  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 ด้วยงบประมาณจากการบริจาค จำนวน 45,000 บาท  จำนวนห้อง

ตามแปลน 1 ห้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร 
ห้องสุขาหลังศาลาพระพุทธ  แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2560 ด้วย

งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 180,000 บาท  จำนวนห้องตามแปลน 6 ที่นั่ง 
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แผนผังของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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6.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร 

2. รองผู้อำนวยการ 
1) ...................................................... 
2) ...................................................... 

3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
1)  นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ ์
2)  นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 

4.  หัวหน้าบริหารกลุ่มงาน 
1)  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย 
2)  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
3)  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
4)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางนงนุช  ชัยนันตา 
5)  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นายสราวุฒิ  คำวัน 
7.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีการศึกษา  2559 - 2562 

1.  นายสุรพันธ์ อินเพลา   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  พระครูโสภณจริยานุวัตร  กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์ 
3.  พระครูพิศาลพิพัฒนสุนทร  กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์ 
4.  น.อ.กิตติชาติ  เอ่ียมสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายบุญเติม  ปิงวงค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  นายนเรศ  เตชะสืบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นายสำเนียง สะอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  นายพิษณุ หลวงใน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.  นายเกรียงไกร  ชัยเมืองมา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางดวงเดือน  จันตา   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
11. นางอรุณี ทองเจริญ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
12. นายพูนทรัพย์  การินทร์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
13. ร.ต.ชูเชิด  ด่านอินถา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14. นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์  กรรมการผู้แทนครู 
15. นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร  กรรมการและเลขานุการ 
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8.  ข้อมูลผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน 

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
1.  ผู้บริหารและคณะครู  ณ วันที่  4 ธันวาคม 2562  จำแนกตามตำแหน่ง 
ตาราง 1 แสดงข้อมูลข้าราชการคร ู

กลุ่ม/กลุ่มสาระ/งาน วุฒิการศึกษา จำนวน
รวม 

วิทยฐานะ จำนวน
รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 ครูผู้ช่วย 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1.ผู้บริหาร 
2.ภาษาไทย 
3.วิทยาศาสตร ์
  3.1 คอมพิวเตอร์ 
4.ภาษาต่างประเทศ 
5.สังคมศึกษา 
6.คณิตศาสตร ์
7.สุขศึกษาและพลศึกษา 
8.การงานอาชีพ 
  8.2 คหกรรม+เกษตร 
  8.3 ธุรกิจ 
  8.4 อุตสาหกรรม 
9.ดนตรี นาฎศิลปแ์ละศลิปะ 
10.งานแนะแนว 

- 
1 
- 
1 
2 
- 
- 
2 

 
1 
- 
- 
- 
- 

- 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
- 
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1 
1 
1 
- 

1 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
1 

 
1 
- 
- 
1 
- 

- 
2 
4 
1 
3 
1 
3 
- 
 
1 
- 
- 
1 
1 
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3 
1 
1 
3 
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- 
- 
1 
- 
1 
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- 
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การเปรยีบเทียบวฒุิและวทิยฐานะของขา้ราชการครู

ปริญญาตรี ปริญญาโท ครูผูช้่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3
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2.  บุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง 

กลุ่ม/กลุ่มสาระ/
งาน 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน 
รวม 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. พนักงานราชการ 
2. ครูอัตราจ้าง 
2. พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ
เรียนร่วม 
3. ช่างไม้ 4 
4. ช่างไฟฟ้า 3 
5. ครูชาวต่างชาติ 
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ
7. แม่บ้าน 
8. คนงาน 
9. ยามรักษาการ 

- 
- 
- 
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- 
- 
 
- 
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- 
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- 
 
- 
- 
- 
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- 
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- 
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การเปรยีบเทียบวฒุิการศกึษาของบคุลากรทางการศกึษา

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
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3.  ข้อมูลนักเรียน 

ข้อมูลแผนการจัดชั้นเรียนและนักเรียน2 ปีย้อนหลัง 
ปีการศึกษา แผนชั้นเรียน แผนจำนวนนักเรียน ม.ต้น/ปลาย จำนวนห้อง รวม 

2561 5:5:5:4:4:4 176:155:156:120:107:121 27 835 
2562 4:5:5:4:4:4 135:173:165:104:115:104 26 796 

 

ข้อมูลแผนการจัดชั้นเรียนและนักเรียน 3 ปีล่วงหน้า 
ปีการศึกษา แผนชั้นเรียน แผนจำนวนนักเรียน ม.ต้น/ปลาย จำนวนห้อง รวม 

2563 6:4:5:4:4:4 183:133:169:125:100:115 27 825 
2564 6:6:4:4:4:4 179:183:133:145:125:100 28 865 
2565 6:6:6:4:4:4 179:179:183:115:145:125 30 926 

 

แผนการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 –2565 
ปี 
 

ชั้น 

2563 2564 2565 
จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 183 6 179 6 179 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 133 6 183 6 179 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 169 4 133 6 183 

รวม ม.ต้น 15 485 16 495 18 541 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 125 4 145 4 115 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 100 4 125 4 145 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 115 4 100 4 125 

รวม ม.ปลาย 12 340 12 370 12 385 
รวมทั้งสิ้น 27 825 28 865 30 926 

 

ข้อมูลนักเรียนและจำนวนห้องเรียนปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 60 75 135 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 90 83 173 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 87 78 165 5 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 237 236 473 14 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 41 63 104 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 56 59 115 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 48 56 104 4 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 145 178 323 12 
รวมทั้งหมด 382 414 796 26 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-
2562   โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ 
(O-Net) นำเสนอเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา ดังนี้ 

1. ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปี 
การศึกษา คือปีการศึกษา 2561 และ 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง (+/-) 
1 ภาษาไทย 52.40 53.71 +1.31 
2 คณิตศาสตร์ 29.70 25.58 -4.12 
3 วิทยาศาสตร์ 35.66 29.09 -6.57 
4 ภาษาอังกฤษ 26.18 29.20 +3.02 

เฉลี่ย 35.99 34.39 -1.60 
 

 
 

2. ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปี 
การศึกษา คือปีการศึกษา 2561 และ 2562 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง (+/-) 
1 ภาษาไทย 38.97 37.25 -1.72 
2 คณิตศาสตร์ 21.85 19.31 -2.54 
3 วิทยาศาสตร์ 27.00 26.78 -0.22 
4 สังคมศึกษาฯ 32.73 34.40 +1.67 
5 ภาษาอังกฤษ 24.86 23.42 -1.44 

เฉลี่ย 29.09 28.23 -0.85 
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แผนผังบริหารงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สบปราบ ลำปาง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรยีนสบปราบพิทยาคม  

ชมรมศิษย์เกา่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายนอก  

รองผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  

หัวหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ 
และแผนงาน  

หัวหน้ากลุ่มบรหิารทั่วไป  หัวหน้ากลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารวชิาการ  

หัวหน้ากลุ่มบรหิาร 
กิจการนักเรียน  

 

- กลุ่มธุรการ 
- กลุ่มการเงิน 
- กลุ่มพัสดแุละสินทรัพย ์
- กลุ่มนโยบายและงานแผนงาน 

- กลุ่มธุรการ 
- กลุ่มงานอาคารสถานที ่
  และสภาพแวดล้อม 
- กลุ่มประชาสัมพันธ ์
- กลุ่มสนับสนุน  

 - กลุ่มธุรการ 
- กลุ่มงานบุคลากร 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
- กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 

 - กลุ่มธุรการ 
- กลุ่มหลักสตูรและการจัดการ 
  เรียนรู ้
- กลุ่มวดัผล ประเมินผล และ 
  ทะเบียนนักเรียน 
- กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา 
- กลุ่มโครงการพิเศษ 

- กลุ่มธุรการ 
- กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 
- กลุ่มแก้ไขพฤติกรรมนักเรยีน 
- กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรยีน  
 
 

นักเรียน - ผู้ปกครอง - ชุมชน 

13 
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บทที่  2 
การวิเคราะห์สภาพองค์กร 

 

 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพองค์กร  โดยมีกลุ่มตัวอย่างจาก  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน   
จำนวน  165  คน  เพ่ือทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานโดย  SWOT Analysis  ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส (Opportunities)  หรอือุปสรรค (Threats)  และสภาพแวดล้อมภายใน
ที่เป็นจุดแข็ง (Strenghts)  หรือจุดอ่อน (Weakneses)  โดยทำการวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพล / สภาพ
ปัจจุบัน  ปัญหาต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีข้ันตอนการวิเคราะห์  ดังนี้ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  คณะกรรมการออกแบบฟอร์มและประเด็นการวิเคราะห์ 

2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส (Opportunities)  หรืออุปสรรค 
(Threats)  (STEP) 
  2.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strenghts)  หรือจุดอ่อน 
(Weakneses)  (2S4M) 

3.  ประชาพิจารณ์แบบฟอร์มและประเด็นการวิเคราะห์โดยคณะครู 
4.  แจกแบบฟอร์มให้กับกลุ่มตัวอย่างลงความคิดเห็นและเก็บรวบรวมส่งคืนคณะกรรมการ 
5.  ลงคะแนนและเขียนกราฟ 
6.  อภิปราย  สรุป  และนำเสนอผลการวิเคราะห์ 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยการ  SWOT Analysis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการหลอมรวมจากแบบวิเคราะห์สภาพองค์กร 

การวิเคราะห์องค์กรภายนอก โอกาส/อุปสรรค (STEP) 

ลงคะแนนให้ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะกรรมการแต่ละคน 

สรุปผลการวิเคราะห์องค์กร 

พล็อตจุด 

การวิเคราะห์องค์กรภายใน จุดแข็ง/จุดอ่อน (2S4M) 
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ตารางแสดงการกำหนดน้ำหนักคะแนนของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (2S4M) 
 

ประเด็น / น้ำหนักคะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง สรุปผล 

 จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) การวิเคราะห์ 

1.  ด้านโครงสร้างและโยบาย  (Structure = S1) / 0.16 0.60 0.60 0.00 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products = S2)/0.17 6.37 0.60 5.77 
3.  ด้านบุคลากร  (Man = M1) / 0.17 1.29 0.76 0.54 
4.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money = M2) / 0.17 0.65 0.63 0.03 
5.  ด้านวัสดุ  และอุปกรณ์  (Materials = M3) / 0.16 1.15 2.54 -1.39 
6.  ด้านการบริหารจัดการ  (Mannagement = M4) / 0.17 0.60 0.95 -0.35 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 10.67 6.07 4.61 
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 2.30 

 

ตารางแสดงการกำหนดน้ำหนักคะแนนของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (STEP) 
 

ประเด็น / น้ำหนักคะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง สรุปผล 

 โอกาส (+) อุปสรรค (-) การวิเคราะห์ 

1.  ด้านสังคม - วัฒนธรรม (Social = S)  / 0.30 0.95 0.74 0.21 
2.  ด้านเทคโนโลยี (Technology = T)  /  0.30 0.92 0.97 -0.05 
3.  ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E)  /  0.20 0.66 0.66 0.00 
4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P)  /  0.20 0.63 0.66 -0.03 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 3.16 3.03 0.14 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (STEP) 0.07 

 

 
 
     ตัวอย่างแผนภูมิ 
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อธิบายผลจากกราฟ 
 ผลจากการวิเคราะห์องค์กร  จะเห็นว่า  จุดไข่แดงพร้อมลูกศรจะปรากฏอยู่ทางด้านจุดแข็งและโอกาส 
ซึ่งถือว่าเป็น STAR หรือ ดาวรุ่ง แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งและได้รับโอกาส
สนับสนุนจากภายนอก ควรมีการขยายและส่งเสริมสิ่งที่เข้มแข็งให้มีการพัฒนาต่อไป 
 

สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร   
 1.1   ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy =S1) สรุปผลการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า 
จุดอ่อนและจุดแข็งมีค่าเท่ากัน คือ 0.60  แสดงว่า  โรงเรียนมีนโยบาย โครงสร้างการบริหาร การกำกับติดตาม 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 1.2  ด้านการบริการและคุณภาพผู้เรียน (Service and Products = S2)  สรุปผลการวิเคราะห์แล้ว
ปรากฏว่า มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  มีค่าเท่ากับ 5.77  แสดงว่า  โรงเรียนมีการบริการด้านสาธารณูปโภค  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม  เป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด  มีการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะให้กับนักเรียน  มีการระดมทุน
เพ่ือสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 1.3  ด้านบุคลากร (Men = M1)  สรุปผลการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  มีค่า
เท่ากับ 0.54  แสดงว่า  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถตรงตามความถนัด  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีและมีการพัฒนาตนเอง  แต่มีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอนมาก 
 1.4  ด้านการเงิน (Money = M2)  สรุปผลการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน   
มีค่าเท่ากับ 0.03  แสดงว่า  โรงเรียนมีระบบการบริหารการเงินถูกต้องตามระเบียบเป็นไปตามแผนงานและ
โครงการ  การใช้งบประมาณโรงเรียนโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้  และได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น  และชุมชนอย่างต่อเนื่อง  แตง่บประมาณที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียนยังไม่เพียงพอ 
 1.5  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials = M3) สรุปผลการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า มีจุดอ่อนมากกว่า 
จุดแข็ง  มีค่าเท่ากับ -1.39  แสดงว่า  โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ   
อาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า  ระบบน้ำ  ระบบอินเตอร์เน็ตควรได้รับการพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
 1.6  ด้านการจัดการ (Management = M4) สรุปผลการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า มีจุดอ่อนมากกว่า
จุดแข็ง  มีค่าเท่ากับ -0.35  แสดงว่า  ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนควรมีการกำกับ นิเทศ ติดตามอย่าง
สม่ำเสมอ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนควรมีแผนพัฒนาตนเอง 
(ID PLAN) รวมถึงใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ 
การปฏิบัติงาน 
2.  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร   
 2.1  ปัจจัยด้านสังคม - วัฒนธรรม (Social = S)   สรุปผลการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า มีโอกาส
มากกว่าอุปสรรค  มีค่าเท่ากับ 0.21  แสดงว่า  สภาพสังคมอยู่กันอย่างสงบสุข มีการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน มีการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แต่มีการเพ่ิมของ
ประชากรค่อนข้างน้อยส่วนเป็นคนชรา  ประชากรในวัยทำงานไปประกอบอาชีพต่างถ่ิน 
 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

17 
 2.2  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology = T) สรุปผลการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า มีอุปสรรค
มากกว่าโอกาส  มีค่าเท่ากับ -0.05  แสดงว่า  การบริการสื่อ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีในชุมชนมีไม่เพียงพอ  
ผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ของนักเรียนได้  เช่น เล่นเกม การใช้เวบไซต์ไม่เหมาะสม  
 2.3  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) สรุปผลการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า มีโอกาสเท่ากับ
อุปสรรค  มีค่าเท่ากับ 0.66  แสดงว่า  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี  แต่
ชุมชนมีรายได้ต่ำ มีอาชีพไม่แน่นอน 
 2.4  ปัจจัยด้านการเมืองและกฏหมาย (Political and legal = P) สรุปผลการวิเคราะห์แล้วปรากฏ
ว่า มีอุปสรรคมากกว่าโอกาส  มีค่าเท่ากับ -0.03  แสดงว่า  นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดเปลี่ยนแปลงและ
โรงเรียนมีการเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย  การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง  การกระจายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ล่าช้า  และไม่เหมาะสม 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  พุทธศักราช  2560 - 2579  
 
 

1.  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  (พ.ศ.  2560- 2579) 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์  จำเป็นจะต้องม ี

การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว  และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ป ี  (พ.ศ.  2560- 257) ภายใตวิ้สยัทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง  
ม่ังคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบด้วย   
6  ยุทธศาสตร ์ โดยสรุปดังนี้  

1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม 

จากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ- 

การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  
เกษตรและการบริการ  การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป  และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์
ทุกด้าน  อันได้แก ่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนานาทุน
มนุษย์  และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  มีความพร้อมทางกาย  ใจ  

สติปัญญา  มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย 
มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง 
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4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพ่ือกระจายโอกาสการพัฒนาและการสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลี่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ

เป็นธรรม 
5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคง  รวมทั้ง 

มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  ธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 

6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิบาลสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579  ซึง่เป็นแผนระยะยาว 20  ปี  เพ่ือเป็นแผนแม่บทสำหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  โดยยุทธศาสตรช์าติ
มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาชาติ  และได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ได้ดังนี้ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21” 

 

2.  วัตถปุระสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives)  4  ประการ  คือ 
1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และยุทธศาสตร์ชาติ 
3.  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรม  จริยธรรม  รู้รักสามัคคี  และ

ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง  และความเหลื่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง  และได้วางเป้าไว้  2 ด้าน  คือ  เป้าหมายด้านผู้เรียน  (Learner  Aspirations)  
และเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)   

4.1  เป้าหมายด้านผู้เรียน(Learner  Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 (3Rs8Cs)  ประกอบด้วย  ทักษะและคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

3Rs  ได้แก่การอ่านออก (Reading)  การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
 8Cs  ได้แก่  ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical  Thinking and Problem  
Solving)  ทักษะการสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม (Cross – cultural  Understanding)  ทักษะด้านความร่วมมือ  การ
ทำงานเป็นทีม  และภาวะผู้นำ (Collaboraion,Teamwork  and  leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศ  และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Communication, Information  and  Media  Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing  and  ICT  Literacy)  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career  and  
Learning  Skills) และความเมตตา  กรุณา  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม (Compassion) 
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4.2  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน  ประกอบด้วย 
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการ

สมวัย  ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน  ประชากรที่อยู่ในวัยกำลังทำงานได้รับการพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และ 
สมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้  ฝึกฝนเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ  และทักษะเพ่ือการทำงานหรือการมีชีวิตหลังวัยทำงานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 

2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) ผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งกลุ่มปกติ  ผู้มีความสามารถพิเศษ  ผุ้มีความบกพร่องในด้านต่างๆ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาอย่าง 
เสมอภาคและเท่าเทียม 

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 
(Quality)  ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ทักษะความรู้  ความสามารถ  และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี  ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้  สังคมแห่งปัญญา  และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีคุณธรรม  
จริยธรรมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  และ 
การลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)หน่วยงาน  สถานศึกษาและสถานบันการศึกษาทุกแห่ง
สามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  จัดให้มีระบบการจัดสรร
และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถ
ของตน  และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุน
และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา  โดยเฉพาะสถานประกอบการ  สถาบันและองค์กรต่าง  ๆในสังคม  และผู้เรียน
ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงานของกำลังตนในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงาน  สังคม  และประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปีและยุทธศาสตร์ประเทศไทย  4.0 ที่จะนำ
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการศึกษาที่สร้างความ
มั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ  และการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมแผนการ
ศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 
 
 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

20  
6  ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาสังคมกำลังคน  การวิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 
วิสัยทัศน์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นำด้านคุณภาพ 
การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น โรงเรียนนวัตกรรม  
6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ใช้ข้อมูล

สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัว เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้ เทคโนโลยี  
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทาง

วิชาการมีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
5. สถานศกึษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 

และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม  

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ  กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 

ค่านิยม  
       “I – SMART” 
 I : Integrated = เน้นบูรณาการ  
S : System = ทำงานอย่างเป็นระบบ  
M : Moral = ค้นพบคุณธรรม  
A : Achievement = มุ่งนำผลสำเร็จ  
R : Responsibility = งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ 
T : Technology = รอบรู้เทคโนโลย ี
 

กลยุทธ์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จำนวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
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ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนสบปราบพิทยาคมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

บนพื้นฐานคุณธรรมคู่ความเป็นไทยอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 
 1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย  ตามแนวทาง  Sobprab school model 

3.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม 
4.  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 
5.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ  

 เป้าประสงค ์    
1. ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ในการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การ

สื่อสาร  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพ 

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   
 3.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในจากการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.  ผู้บริหาร  คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
มีคุณธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

5.  ครูมกีระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 6.  โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย   
กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (3Rs8Cs) 
 2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   

3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำนวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 4.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5.  พัฒนาสื ่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้   และสร้างแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลาย   
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พระบรมราโชบาย 

ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่10   
กับการพัฒนาการศึกษา 

 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  4  ด้าน 
1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2.  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
3.  มีงานทำ  มีอาชีพ 
4.  เป็นพลเมืองดี 

 

1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  ได้แก่ 
 1.1  มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
 1.2  ยึดมั่นในศาสนา 
 1.3  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 1.4  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชมของตน 
2.  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
 2.1  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี 
 2.2  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม 
 2.3  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว 
 2.4  ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
3.  มีงานทำ  มีอาชีพ 
 3.1  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว  หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน  สู้งาน  ทำจนงานสำเร็จ 
 3.2  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น  และมี
งานทำในท่ีสุด 
 3.3  ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานทำ  จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
4.  เป็นพลเมืองดี 
 4.1  การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้าที่ของทุกคน 
 4.2  ครอบครัว - สถานศึกษา  และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี      
 4.3  เป็นพลเมืองดี  คือ  “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”  เช่น  งานอาสาสมัคร  งาน
บำเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศล  ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ  และความเอ้ืออาทร 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 

 

วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนสบปราบพิทยาคมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

บนพื้นฐานคุณธรรมคู่ความเป็นไทยอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 
 1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย  ตามแนวทาง  Sobprab school model 

3.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม 
4.  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 
5.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ  

 เป้าประสงค ์    
1. ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ในการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสรา้งนวัตกรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   
 3.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในจากการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.  ผู้บริหาร  คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
มีคุณธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

5.  ครูมกีระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 6.  โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   
กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (3Rs8Cs) 
 2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   

3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำนวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 4.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   
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ตารางสรุปค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 

ที ่ มาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา ปัจจุบนั ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 
1 มาตรฐานที่ 1   83 84 85 86 
 คุณภาพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 77 77 
 

78 
 

79 
 

   1.1.1 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 

 75 80 77 78 

   1.1.2 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

75 76 77 78 

   1.1.3 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

75 70 77 78 

   1.1.4 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

79 80 81 82 

   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

75 76 77 78 

   1.1.6 มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

79 80 81 82 
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ตารางสรุปค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 

ที ่ มาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา ปัจจุบนั ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 
1 

(ต่อ) 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน  (ต่อ) 

1.2  คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 88 90 91 92 

   1.2.1 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

88 90 91 92 

   1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

88 90 92 94 

   1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

88 90 91 92 

   1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

88 90 91 92 
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ตารางสรุปค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 

ที ่ มาตรฐาน  ปัจจุบนั ค่าเป้าหมาย 
   2562 2563 2564 2565 
2 มาตรฐานที่  2  80 82 84 85 
 กระบวนการ

บริหารและการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

83 85 86 87 

 จัดการ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

80 82 84 85 

  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80 82 84 85 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

81 82 84 85 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

80 82 84 85 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

76 80 82 83 

 
ตารางสรุปค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 

ที ่ มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ปัจจุบนั ค่าเป้าหมาย 
   2562 2563 2564 2565 
3 มาตรฐานที่  3    84 85 86 87 
 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

83 84 85 86 

  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

83 84 85 86 

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

87 88 89 90 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

83 84 85 86 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลและสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

83 84 85 86 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

28 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565  
  

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล 
ปี 

2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1.  พัฒนา
ผู้เรียนทุกคน
ให้มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและ
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรตที ่21 
(3Rs8Cs) 
 

1.  พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทาง
วิชาการ 
 

1. ผู้เรียนมี 
ความรู้ 
ความสามารถใน
การอ่าน การ
เขียน การคิด
วิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา การ
สื่อสาร 
ประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีในการ
สร้างนวัตกรรม มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร และมี
เจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ 
 

1.1.1 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 60 
ของผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน เขียน 
สื่อสาร ภาษาไทย 
จากผลการเรียน
รายวิชาภาษาไทย 
ตามหลักสูตร
แกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 
3 ขึ้นไป 
2.ผู้เรียนร้อยละ 40 
ของผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน เขียน 
สื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
จากผลการเรียน
รายวิชาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรแกนกลางใน
แต่ละระดับชั้น ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป 
3.ผู้เรียนร้อยละ 40 
ของผู้เรียนมีทักษะใน
การการคิดคำนวณ 
จากผลการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ตามหลักสูตร
แกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 
3 ขึ้นไป 

75 80 77 78 

 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

29 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล 
ปี 

2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1.  พัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรตที ่21 
(3Rs8Cs) 
 

1.  พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
 

1. ผู้เรียนมี 
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน 
การคิด
วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา 
การสื่อสาร 
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใน
การสร้าง
นวัตกรรม มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร 
และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 
 

1.1.1 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 
 
4.ผู้เรียนร้อยละ 30 
ของผู้เรียนได้รับการ
จัดการเรียนการ
สอนด้วยภาษาจีน มี
ทักษะในการอ่าน 
เขียน สื่อสาร ด้วย
ภาษาจีน จากผล
การเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป 

75 80 77 78 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

30 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล 
ปี 

2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1.  พัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรตที ่21 
(3Rs8Cs) 
 

1.  พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
 

1. ผู้เรียนมี 
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน 
การคิด
วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา 
การสื่อสาร 
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใน
การสร้าง
นวัตกรรม มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร 
และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 
 

1.1.2 มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 
1.ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความสามารถใน
การนําเสนอการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และวิธีการ
แก้ปัญหาจาก
กิจกรรมการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วย STEM 
Education หน้าที่
พลเมือง และ 
กิจกรรมโครงงาน/
โครงการใน และการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

75 76 77 78 

 

 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

31 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565   
 

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล 
ปี 

2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1.  พัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรตที ่21 
(3Rs8Cs) 
 

1.  พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
 

1. ผู้เรียนมี 
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน 
การคิด
วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา 
การสื่อสาร 
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใน
การสร้าง
นวัตกรรม มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร 
และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 
 

1.1.3 มี
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
 
1.ผู้เรียนร้อยละ  70 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาออกแบบ
เทคโนโลยีใน
ระดับชั้น ม.1-5  
และวิชาวิทยาการ
คำนวณ ระดับชั้น  
ม.6 ระดับดีข้ึนไป 
โดยความสามารถใน
การสร้างชิ้นงาน 
โครงการ โครงงาน 
หรือผลผลิต ตามที่
ปรากฏในประมวล
รายวิชาในทุก
ระดับชั้น อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1
ชิ้นงาน 

75 70 77 78 

 
หมายเหตุ ข้อ 1.1.3 เหตุที่กำหนดค่าเป้าหมายต่ำกว่า ปี 2562 เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นพิจารณา
จากผลการประเมินจากครูผู้สอนทุกท่าน เมื่อกรอก SAR ออนไลน์  มาเป็น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.1-5  และวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น  ม.6 ระดับดีขึ้นไป  
(เกรด 3 ขึ้นไป) 
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32 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล 
ปี 

2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1.  พัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรตที ่21 
(3Rs8Cs) 
 

1.  พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
 

1. ผู้เรียนมี 
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน 
การคิด
วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา 
การสื่อสาร 
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใน
การสร้าง
นวัตกรรม มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร 
และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 
 

1.1.4 
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
1. ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้ 
อีเมล์ การ
ลงทะเบียนกิจกรรม
ชุมนุมออนไลน์ การ
ตรวจสอบผลการ
เรียนออนไลน์ การ 
ตรวจสอบตาราง
เรียน และตาราง
สอบออนไลน์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 
70.00 สามารถสร้าง
ชิ้นงานที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มี 
ความเหมาะสมตาม
ระดับชั้นได้อย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

79 80 81 82 
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33 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล 
ปี 

2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1.  พัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรตที ่21 
(3Rs8Cs) 
 

1.  พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทาง
วิชาการ 
 

1. ผู้เรียนมี 
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน 
การคิด
วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา 
การสื่อสาร 
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใน
การสร้าง
นวัตกรรม มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร 
และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 
 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนร้อยละ 
55.00 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาใน ปี
การศึกษา 2563 
ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
2. คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 35.00 ขึ้นไป ของ
คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับ
โรงเรียน จํานวน  4 
รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 
3. คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 30.00 ขึ้นไป ของ
คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับ
โรงเรียน จํานวน 5 
รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6   

75 76 77 78 

หมายเหตุ  ระดับเกณฑ์คุณภาพของค่าเป้าหมาย ข้อ 1.1.5 
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34 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล 
ปี 

2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1.  พัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรตที ่21 
(3Rs8Cs) 
 

1.  พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
 

1. ผู้เรียนมี 
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน 
การคิด
วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา 
การสื่อสาร 
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใน
การสร้าง
นวัตกรรม มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร 
และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 
 

1.1.6 มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
 
1. ผู้เรียนทุกคนมี
ความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพที่
ตนเองสนใจ อย่าง
น้อย 1 อาชีพ 
2. ผู้เรียนระดับชั้น
ม.3 และม.6 ร้อย
ละ 80 เข้ารับ
การศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น  หรือ  
ประกอบอาชีพ 

79 80 81 82 
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35 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
    ปี 

2562 
2563 2564 2565 

2.  จัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร  คุณธรรม
เป้าหมาย   
อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  ค่านิยม
ตามวิถีชุมชน  และ
ความเป็นไทย 
 

2.พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ตาม
หลักสูตร  
คุณธรรม
เป้าหมาย  
อัตลักษณ์
ของ
โรงเรียน  
ค่านิยมตาม
วิถีชุมชน  
และความ
เป็นไทย
ตาม
แนวทาง  
Sobprab 
school 
model 
 

2.  ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร  
คุณธรรม
เป้าหมาย  
อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  
ค่านิยมตาม
วิถีชุมชน  
และความ
เป็นไทย 
 

1.2.1 การมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา
กําหนด 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 
88.00 ของผู้เรียน
ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 
88.00 มีค่านิยม  
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  
และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

88 90 91 92 
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36 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
    ปี 

2562 
2563 2564 2565 

2.  จัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร  คุณธรรม
เป้าหมาย  อัต
ลักษณ์ของโรงเรียน  
ค่านิยมตามวิถี
ชุมชน  และความ
เป็นไทย 
 

2.พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ตาม
หลักสูตร  
คุณธรรม
เป้าหมาย  
อัตลักษณ์
ของ
โรงเรียน  
ค่านิยมตาม
วิถีชุมชน  
และความ
เป็นไทย
ตาม
แนวทาง  
Sobprab 
school 
model 
 

2.  ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร  
คุณธรรม
เป้าหมาย  
อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  
ค่านิยมตาม
วิถีชุมชน  
และความ
เป็นไทย 
 

1.2.2 ความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
1. ผู้เรียนร้อยละ 
95.00 ผ่านการ
ประเมินกิจกรรม
โครงการ ห้องเรียน
ในชุมชน 
2. ผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม วัน
สําคัญทางศาสนา 
ประเพณีของ
ท้องถิ่น และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อย
กว่า 3 กิจกรรมต่อ
ปีการศึกษา 

88 90 92 94 
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37 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
    ปี 

2562 
2563 2564 2565 

2.  จัด
การศึกษาให้
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร  
คุณธรรม
เป้าหมาย  
อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  
ค่านิยมตาม
วิถีชุมชน  
และความ
เป็นไทย 
 

2.พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ตาม
หลักสูตร  
คุณธรรม
เป้าหมาย  
อัตลักษณ์
ของ
โรงเรียน  
ค่านิยมตาม
วิถีชุมชน  
และความ
เป็นไทย
ตาม
แนวทาง  
Sobprab 
school 
model 
 

2.  ผู้เรียน
มี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ตาม
หลักสูตร  
คุณธรรม
เป้าหมาย  
อัตลักษณ์
ของ
โรงเรียน  
ค่านิยมตาม
วิถีชุมชน  
และความ
เป็นไทย 
 

1.2.3 การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
1. ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมกิจกรรมดนตรี  
กีฬาของแต่ระดับชั้น
ภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  กิจกรรม
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมทัศนศึกษาใน
ระดับชั้น อย่างน้อย 2 
กิจกรรมขึ้นไป 
2. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95.00 
สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 
3.ผู้เรียนร้อยละ 95.00 
มีส่วนร่วมในการเลือก
สภานักเรียน 

88 90 91 92 
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38 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
    ปี 

2562 
2563 2564 2565 

2.  จัด
การศึกษาให้
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร  
คุณธรรม
เป้าหมาย  อัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียน  
ค่านิยมตามวิถี
ชุมชน  และ
ความเป็นไทย 
 

2.พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณ
ะอันพึง
ประสงค์
ตาม
หลักสูตร  
คุณธรรม
เป้าหมาย  
อัตลักษณ์
ของ
โรงเรียน  
ค่านิยม
ตามวิถี
ชุมชน  
และความ
เป็นไทย
ตาม
แนวทาง  
Sobprab 
school 
model 
 

2.  ผู้เรียน
มี
คุณลักษณ
ะอันพึง
ประสงค์
ตาม
หลักสูตร  
คุณธรรม
เป้าหมาย  
อัตลักษณ์
ของ
โรงเรียน  
ค่านิยม
ตามวิถี
ชุมชน  
และความ
เป็นไทย 
 

1.2.4 สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
1. ผู้เรียนร้อยละ 
92.00 มีน้ำหนักเทียบ
กับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
ที่เป็นไปตามเกณฑ์
การ เจริญเติบโตตาม
ช่วงวัย ตามเกณฑ์
ของสำนักโภชนาการ 
กรมอนามัย 
2.ผู้เรียนร้อยละ 
92.00 มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ 
แบบทดสอบและ
เกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกาย  
กรมพละศึกษา 
3. ผู้เรียนร้อยละ 
92.00 มีสุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคม และ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม โดย
สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น (งานระบบดูแล) 

88 90 91 92 
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ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี 
2562 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

3.  พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร  
คร ูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้มี
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
และ
มาตรฐาน
วิชาชีพ  
ส่งเสริมการ
ทำ
นวัตกรรมใน
ระดับ
โรงเรียนและ
ครูเพ่ือ
พัฒนา
ผู้เรียน     

3.  
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
ด้วยระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
แบบมีส่วน
ร่วม 
 

3.  โรงเรียนมี
ระบบการ
บริหารจัดการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ  
ด้วยระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน จาก
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาค
ส่วน 

2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 
1. สถานศึกษามี
วิสัยทัศน์  
เป้าหมาย และพันธ
กิจ  ที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน
สอดคล้องกับ 
บริบทของ
สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
 

83 85 86 87 
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40 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

3.  พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร  
คร ูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้มี
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
และ
มาตรฐาน
วิชาชีพ  
ส่งเสริม
การทำ
นวัตกรรม
ในระดับ
โรงเรียน
และครู
เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน     

3.  
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการด้วย
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
แบบมีส่วน
ร่วม 
 

3.  โรงเรียน
มีระบบการ
บริหาร
จดัการที่มี
ประสิทธิภาพ  
ด้วยระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน จาก
การมีส่วน
ร่วมของทุก
ภาคส่วน 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
1. สถานศึกษามี
กระบวนการบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยใช้ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
และสบปราบสคูลโมเดล 
1)  ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
(1)  กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและ
ประเด็นพิจารณา  
กำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ  และ
ประกาศค่าเป้าหมาย  
ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
(2)  มีแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(3) มีระบบบริหารและ
สารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการบรหิาร
จัดการศึกษาและการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
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3.  พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร  
คร ูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้มี
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
และ
มาตรฐาน
วิชาชีพ  
ส่งเสริม
การทำ
นวัตกรรม
ในระดับ
โรงเรียน
และครู
เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน     

3.  
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการด้วย
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในแบบ
มีส่วนร่วม 
 

3.  โรงเรียนมี
ระบบการ
บริหารจัดการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ  
ด้วยระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน จาก
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาค
ส่วน 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  
(ต่อ) 
 (5)  มีการติดตาม 
และตรวจสอบการ
ดำเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(6)  จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(7)  รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(8)  จัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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42 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

3.  พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร  
คร ูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้มี
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
และ
มาตรฐาน
วิชาชีพ  
ส่งเสริม
การทำ
นวัตกรรม
ในระดับ
โรงเรียน
และครู
เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน     

3.  
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการด้วย
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในแบบ
มีส่วนร่วม 
 

3.  โรงเรียนมี
ระบบการ
บริหารจัดการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ  
ด้วยระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน จาก
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาค
ส่วน 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  
(ต่อ) 
ตามแนวทาง  
Sobprab school 
model 
(1)  ผลการ
ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนในชุมชน 
(2)  ผลการ
ดำเนินงานการ
ส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมายของ
โรงเรียน  ได้แก่  
วินัยดี  จิตอาสาเด่น  
เน้นพอเพียง 
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43 
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กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

3.  พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร  คร ู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้มี
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
และ
มาตรฐาน
วิชาชีพ  
ส่งเสริมการ
ทำนวัตกรรม
ในระดับ
โรงเรียนและ
ครูเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน     

4.  พัฒนา
ผู้บริหาร  
ครู  และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้มี
ความรู้ มี
คุณธรรม 
จรรยาบรรณ
ตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 

3.  โรงเรียนมี
ระบบการ
บริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  
ด้วยระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน จาก
การมีส่วน
ร่วมของทุก
ภาคส่วน 
4.  ผู้บริหาร 
คร ูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ  

2.3 ดําเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๑. มีหลักสูตร
สถานศึกษา  
ประเมินการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา และนำ
ผลมาปรับปรุง ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
และชุมชน 
2. สถานศึกษาจัด
แผนการเรียน และ 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้
เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจ 
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44 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2564 

3.  พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร  
คร ูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้มี
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
และ
มาตรฐาน
วิชาชีพ  
ส่งเสริมการ
ทำ
นวัตกรรม
ในระดับ
โรงเรียน
และครูเพ่ือ
พัฒนา
ผู้เรียน     

4.  พัฒนา
ผู้บริหาร  
ครู  และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้มี
ความรู้ มี
คุณธรรม 
จรรยาบรรณ
ตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 

4.  ผู้บริหาร 
คร ูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ  

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
1. สถานศึกษามี
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมครูให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตาม ความ
สนใจและความ
ต้องการของ
สถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรม PLC 
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในทุก
กลุ่มงาน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
3. ครู มีการพัฒนา
ตนเองในด้าน
วิชาชีพ อย่างน้อย 
๒๐ ชั่วโมง ต่อปี
การศึกษา 
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ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

3.  พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร  
คร ูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้มี
สมรรถนะ
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
และ
มาตรฐาน
วิชาชีพ  
ส่งเสริมการ
ทำ
นวัตกรรม
ในระดับ
โรงเรียน
และครูเพ่ือ
พัฒนา
ผู้เรียน     

4.  พัฒนา
ผู้บริหาร  
ครู  และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาให้มี
ความรู้ มี
คุณธรรม 
จรรยาบรรณ
ตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 

4.  ผู้บริหาร 
คร ูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ  

3.5 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลและ
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้
1.ครู มีการร่วม
สะท้อนผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
(บันทึกการประชุม 
บันทึก PLC บันทึก
กลุ่มสาระ งาน
นิเทศ) 
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46 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

4.  ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ  ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

5.  พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.  ครูมี
กระบวนการ
จัดการเรียน
การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
การวัดและ
ประเมินผล
อย่าง
หลากหลาย  
มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ที่
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการ 
ดําเนินชีวิต 
1. ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้เพื่อจัดทํา  
คำอธิบายรายวิชา  
โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนรู้  
เหมาะสมกับผู้เรียน
และบริบทของ
สถานศึกษา  เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 
2. ครู มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และนํา
ผลมาวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

4.  ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

5.  พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.  ครูมี
กระบวนการ
จัดการเรียน
การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
การวัดและ
ประเมินผล
อย่าง
หลากหลาย  
มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
3.2 ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
1. ครูมีวิธีการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อ เครื่องมือ 
รูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการอย่าง 
หลากหลาย 
2. ครูมีการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
3. ครูมีการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้
ภายใน และ/หรือ 
ภายนอก 
สถานศึกษา 
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4.  ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

5.  พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.  ครูมี
กระบวนการ
จัดการเรียน
การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
การวัดและ
ประเมินผล
อย่าง
หลากหลาย  
มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
1. ครู มีผลการ
ประเมินความพึง
พอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้จาก
ผู้เรียนอยู่ในระดับ 
มาก ขึ้นไป  
2. ครู ให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศชั้น
เรียน 
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49 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

4.  ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

5.  พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.  ครูมี
กระบวนการ
จัดการเรียน
การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
การวัดและ
ประเมินผล
อย่าง
หลากหลาย  
มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
และนําผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
1. ครูมีการวัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง อย่าง
หลากหลาย 
2. ครู มีการบันทึก
หลังแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
3.ครู นําผลจากการ
จัดการเรียนรู้มา
พัฒนาผู้เรียนด้วย
กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
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50 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

4.  ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

5.  พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.  ครูมี
กระบวนการ
จัดการเรียน
การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
การวัดและ
ประเมินผล
อย่าง
หลากหลาย  
มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
3.5 มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูล  และ
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้
1.ครู มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูล  
และสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  
โดยกระบวนการ 
PLC การนิเทศ 
และการประชุม
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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51 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

5.  พัฒนา
สื่อ
เทคโนโลยี 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ   
การจัดการ
เรียนรู้  และ
สร้างแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย   

5.  พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

6.  โรงเรียน
ใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ   
การจัดการ
เรียนรู้  และ
สร้างแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย   

2.5 จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
1.สถานศึกษามีการ
ติดตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
โปรเจคเตอร์ใน
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 
2. สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง 
และรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 
3. สถานศึกษามีการ
จัดแหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ  
4. สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน ใช้
และดูแลรักษา
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า   

80 82 84 85 
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52 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

5.  พัฒนา
สื่อ
เทคโนโลยี 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ   
การจัดการ
เรียนรู้  และ
สร้างแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย   

5.  พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

6.  โรงเรียน
ใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ   
การจัดการ
เรียนรู้  และ
สร้างแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย   

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้
1.  สถานศึกษาเช่า
ซื้อ ติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มี
ความเร็วไม่ต่ํากว่า 
๕๐๐ Mbps  และ
ติดตั้งสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย มากกว่า 
๒๐ ตําแหน่ง 
2. สถานศึกษามี
การจัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

76 80 82 83 
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53 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
   

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
    2562 2563 2564 2565 

5.  พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ   
การจัดการ
เรียนรู้  และ
สร้างแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย   

5.  พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

6.  โรงเรียน
ใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ   
การจัดการ
เรียนรู้  และ
สร้างแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย   

3.2 ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
1. ครูมีวิธีการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อ เครื่องมือ 
รูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการอย่าง 
หลากหลาย 
2. ครูมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
3. ครูมีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายใน 
และ/หรือ 
ภายนอก 
สถานศึกษา 

83 84 85 86 
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54 
ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
 

พรบ.กศ.ชาต ิ พันธกิจ เป้าหมาย 
สพฐ. 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูล
ปี 

ค่าเป้าหมาย 

นโยบาย สพฐ.    2562 2563 2564 2565 
1. ด้าน 
การจดั 
การศึกษา
เพ่ือความ
มั่นคงของ
มนุษย์และ
ของชาติ 

โครงการ 
ที่  7  
สนองตอบ
ตาม
นโยบาย
และ
จุดเน้น 
 

1. สร้าง
คุณภาพ
ทุน
มนุษย์สู่
สังคม
อนาคตที่
ยั่งยืน 

7.1 พระบรมราโชบายรัชกาล 
ที่ 10 (ด้านการศึกษา) 
7.1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 
7.1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
7.1.3 มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
7.1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน 
7.2 โรงเรียนวิถีพุทธ 
7.2.1  อัตลักษณ์โรงเรียนวิถี
พุทธ 29 ประการ 
7.3 โรงเรียนคุณธรรม 
7.3.1 จัดการเรียนรู้ห้องเรียนใน
ชุมชน 
7.3.2 จัดกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมห้องเรียน 
7.3.3 ตัวบ่งชี้โรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ/มูลนิธิยุวภัทร/
สพฐ. 
7.4 โรงเรียนสุจริต 
7.4.1  ตัวบ่งชี้โรงเรียนสุจริต  
4 ด้าน 
7.4.2  การจัดการเรียนรู้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
7.5 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
7.5.1  ตัวบ่งชี้โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

- 73 75 77 
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ตาราง  แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี  พุทธศักราช  2563 – 2565 
 

พรบ.กศ.ชาต ิ พันธกิจ เป้าหมาย สพฐ. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย 
นโยบาย สพฐ.    2562 2563 2564 2565 

1. ด้านการ
จัดการศึกษา
เพ่ือความ
มั่นคงของ
มนุษย์และ
ของชาติ 

โครงการ
ที่  7  
สนองตอบ
ตาม
นโยบาย
และ
จุดเน้น 
 

1. สร้าง
คุณภาพทุน
มนุษย์สู่
สังคม
อนาคตที่
ยั่งยืน 

7.6 โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล/อำเภอ 
7.6.1  ตัวบ่งชี้
โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล/อำเภอ 
7.7 STEM 
EDUCATION 
7.6.1  การบูรณาการ
การสอนสะเต็มศึกษา 
7.8 สถานศึกษา
พอเพียง 
7.6.1  ตัวบ่งชี้
สถานศึกษาพอเพียง 
7.9 โรงเรียนมีการ
ดำเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
(สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
 

กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ  คุณธรรมเป้าหมายและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (3Rs8Cs) 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  1   
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรตที่ 21 
(3Rs8Cs) 

1.1  การส่งเสรมิพัฒนา
ความสามารถ 

ในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ 

 

1. ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถ  ในการ
อ่าน  การเขียน  การ
คิดวิเคราะห์  การ
แก้ปัญหา  การสื่อสาร  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างนวัตกรรม  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร  
และมเีจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ 

1.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาไทย จากผลการเรยีน
รายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้น ตั้งแตร่ะดับ 3 ขึ้นไป 

1.1.2. ผู้เรยีนร้อยละ 40 ของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ จากผลการเรียน
รายวิชาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้น ตั้งแตร่ะดับ 3 ขึน้ไป 

1.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 40 ของผู้เรียนมีทักษะในการ
การคิดคำนวณ จากผลการเรยีนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้น ตั้งแตร่ะดับ 3 ขึ้นไป 

1.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 30 ของผู้เรียนได้รับการจัดการ
เรียนการสอนด้วยภาษาจีน มีทักษะในการอ่าน 
เขียน สื่อสาร ด้วยภาษาจีน จากผลการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

124,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
 

กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ  คุณธรรมเป้าหมายและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (3Rs8Cs) 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  1   
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรตที่ 21 
(3Rs8Cs) 

1.2  การส่งเสรมิและพัฒนา
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก้ปญัหา 

1. ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถ  ในการ
อ่าน  การเขียน  การ
คิดวิเคราะห์  การ
แก้ปัญหา  การสื่อสาร  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างนวัตกรรม  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร  
และมเีจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ 

1.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการนําเสนอการ
คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และวิธีการแก้ปัญหา
จากกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วย STEM Education 
หน้าที่พลเมือง และ กิจกรรม
โครงงาน/โครงการใน และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร ์

3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
4. สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
6. ศิลปะ 
7.การงานอาชีพ 
8. ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 

57 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ  คุณธรรมเป้าหมายและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (3Rs8Cs) 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  1   
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรตที่ 21 
(3Rs8Cs) 

1.3 การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมโครงงาน 

1. ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถ  ใน
การอ่าน  การเขียน  
การคิดวิเคราะห์  
การแก้ปัญหา  การ
สื่อสาร  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการ
สร้างนวัตกรรม  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร  
และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

3.  ผู้เรียนร้อยละ  40  มีทักษะ
ในการคิดคำนวณ  จากผลการ
เรียนรายวิชา  คณิตศาสตร์  ตาม
หลักสูตรแกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป 

0 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิชา
ออกแบบเทคโนโลย ี

 และวิชาวิทยาการ
คำนวณ) 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ  คุณธรรมเป้าหมายและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (3Rs8Cs) 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  1   
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรตที่ 21 
(3Rs8Cs) 

1.4  การส่งเสรมิและพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

1. ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถ  ในการ
อ่าน  การเขียน  การคิด
วิเคราะห์  การแก้ปัญหา  
การสื่อสาร  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการสร้าง
นวัตกรรม  มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร  และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 

1.4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ การ
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนมุออนไลน์ 
การตรวจสอบผลการเรยีนออนไลน์ 
การ ตรวจสอบตารางเรียน และตาราง
สอบออนไลน ์

1.4.2 ผู้เรียนร้อยละ 70.00 สามารถ
สร้างช้ินงานท่ีเกิดจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมี ความ
เหมาะสมตามระดับช้ันได้อย่างน้อย 1 
ช้ินงาน 

0 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2. 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และ 1 กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ  คุณธรรมเป้าหมายและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (3Rs8Cs) 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  1   
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรตที่ 21 
(3Rs8Cs) 

1.5  การส่งเสรมิและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศกึษา 

- กิจกรรมสอนเสริม 

- กิจกรรมสอบ pre-ONET 

- กิจกรรมเข้าคา่ย 

-  ฯลฯ 

1. ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถ  ในการ
อ่าน  การเขียน  การ
คิดวิเคราะห์  การ
แก้ปัญหา  การสื่อสาร  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างนวัตกรรม  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร  
และมเีจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ 

1.5.1 ผู้เรียนร้อยละ 55.00  ที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตาม
หลักสตูรสถานศึกษาใน ปีการศึกษา 
2563 ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.00  ขึ้น
ไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับโรงเรยีน จํานวน  4 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

1.5.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.00  ขึ้น
ไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับโรงเรยีน จํานวน 5 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

2,500 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2. 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และ 1 กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร ์

3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
4. สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5. ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 

60 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ  คุณธรรมเป้าหมายและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (3Rs8Cs) 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  1   
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรตที่ 21 
(3Rs8Cs) 

1.6 ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้(วิจัย+PLC) 

1.6.1 ผู้เรียนทุกคนมี
ความรู้และทักษะ
พื้นฐานเจตคติทีด่ีต่อ
งานอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
อย่างน้อย 1 อาชีพ 

1.6.2 ผู้เรียนระดับช้ัน 
ม.3 และม.6 ร้อยละ 80 
เข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาที่สูงข้ึน  

หรือ  ประกอบอาชีพ 

6. ผู้เรียนร้อยละ  70  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาออกแบบ
เทคโนโลยีระดับชั้น  ม. 1 - ม. 5 
และวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้น ม. 
6 อยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมี
ความสามารถในการสร้างชิ้นงาน  
โครงการ  โครงงาน หรือผลผลิต  
ตามท่ีปรากฏในประมวลรายวิชาใน
ทุกระดับชั้น  อย่างน้อยภาคเรียน
ละ  1  ชิ้นงาน    

3,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2. การงานอาชีพ 
3. กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

4. งานหลักสตูร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

61 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชมุชน  
และความเป็นไทย  ตามแนวทาง Sobprab school Model 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

2.1 การส่งเสรมิและพัฒนา
คุณลักษณะและค่านยิมที่ดตีามที่
สถานศึกษากําหนด 

 

2.  ผู้เรียนมคีุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร  คุณธรรม
เป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยม
ตามวิถีชุมชน  และ
ความเป็นไทย 

2.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 88.00 ของ
ผู้เรยีนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป 

2.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 88.00 มี
ค่านิยม  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  และ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

0 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. งานทะเบียนและ
วัดผล 

2. งานหลักสูตร 

3. 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และ 1 กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

5. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

6. งานโรงเรียน
คุณธรรม 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชมุชน  
และความเป็นไทย  ตามแนวทาง Sobprab school Model 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มี
คุณลักษณะ  
คุณธรรม
เป้าหมาย
และอัตลักษณ์
ของ
สถานศึกษา  
และทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรตที่ 21 
(3Rs8Cs) 

2.2 การส่งเสรมิและพัฒนาความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

2.  ผู้เรียนมคีุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร  คุณธรรม
เป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยม
ตามวิถีชุมชน  และ
ความเป็นไทย 

2.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 95.00 ผ่านการ
ประเมินกจิกรรมโครงการ ห้องเรยีนใน
ชุมชน 

2.2.2 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม วัน
สําคัญทางศาสนา ประเพณีของทอ้งถิ่น 
และมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
ต่อปีการศึกษา 

20,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2.กิจการ
นักเรียน 

3. งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

4. งานโรงเรียน
คุณธรรม 

5. 8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และ 
1 กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชมุชน  
และความเป็นไทย  ตามแนวทาง Sobprab school Model 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

2.3 การส่งเสรมิและพัฒนาการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและ
หลากหลาย 

 

2.  ผู้เรียนมคีุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร  คุณธรรม
เป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยม
ตามวิถีชุมชน  และ
ความเป็นไทย 

2.3.1 ผู้เรียนทุกคนมสี่วนร่วมกิจกรรม
ดนตรี  กีฬาของแต่ระดับช้ันภายใน
สถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคญัทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ 8 กลุม่สาระ กิจกรรมทัศนศึกษา
ในระดับชั้น อย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป 

2.3.2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมคีวามสุข 

2.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 95.00 มีส่วนร่วม
ในการเลือกสภานักเรียน 

120,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2. 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และ 1 กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

3.กิจการนักเรียน 

4. งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

5. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

6. งานโรงเรียน
คุณธรรม 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชมุชน  
และความเป็นไทย  ตามแนวทาง Sobprab school Model 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  2  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

2.4 การส่งเสรมิและพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกายและจติสังคม 

 

2.  ผู้เรียนมคีุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร  คุณธรรม
เป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยม
ตามวิถีชุมชน  และ
ความเป็นไทย 

2.4.1 ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีน้ำหนัก
เทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การ เจรญิเติบโตตามช่วงวัย ตาม
เกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

2.4.2 ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย  
กรมพละศึกษา 

2.4.3 ผู้เรียนร้อยละ 92.00 มีสุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น (งานระบบดูแล) 

100,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. บริหารทั่วไป 

2. กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

3. งานอนามัย
โรงเรียน 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำ
นวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครู  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  3  
พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

3.1  การปรับปรุงและพัฒนา 
เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 
3.2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
3.3  การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  โรงเรียนมรีะบบ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  ด้วย
ระบบประกันคณุภาพ
ภายในจากการ 

มีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

3.1.1 สถานศึกษามีเป้าประสงค์  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรม/งาน ของโรงเรียนให ้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  เป้าหมาย
ของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 

3.1.2  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบตัิการ ของ
โรงเรียน  
3.1.3 สถานศึกษามีระบบการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล/PDCA 

3.1.4 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

3.1.5  โรงเรียนมีรายงานการประเมิน
ตนเองประจำปีการศึกษา (SAE) 
3.1.6 สถานศึกษาได้รับการสนบัสนุนจาก
องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในการ
บริหารจดัการการศึกษาของโรงเรยีน 

40,000 
 
 
 

617,336 
 
 

11,000 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำ
นวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครู  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  4  
พัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

4.1 พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
4.2  พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
4.3 การสร้างขวัญและกำลังใจ 
 
4.4 การจ้างบุคลากรที่มี
ความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะ 

 

4. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ
มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพคร ู

4.1.1 ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน  มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง ต่อปี
การศึกษา 

4.1.2 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรม PLC เพื่อ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในทุกกลุม่งาน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
4.1.3 ข้าราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 82 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน 

4.1.4 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจและ
ความต้องการของสถานศึกษา 

4.1.5 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้
เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและการ
ปฏิบัติงาน 

4.1.6 มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา  

222,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

300,000 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
 

กลยุทธ์ที ่ 4  สง่เสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  5  
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5.1  ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 

5. ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ การ
วัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรยีนรู้และตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้เพื่อ
จัดทํา คำอธิบายรายวิชา  โครงสรา้ง
รายวิชา หน่วยการจดัการเรียนรู้ และ
แผนการจดัการเรียนรู้  เหมาะสมกับ
ผู้เรยีนและบริบทของสถานศึกษา  

เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

5.1.2 ครู มีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเปน็
รายบุคคล และนาํผลมาวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้
 
4.1.1 ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  มีการร่วมสะท้อนผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (บันทึกการประชุม บันทึก 
PLC บันทึกกลุม่สาระ งานนิเทศ) 

0 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. ฝ่ายบริหาร 

2. วิชาการ 

3.งบประมาณฯ 

4. บุคคล 

5. ท่ัวไป 

6. กิจการนักเรียน 

7. 8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และ 1 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

8. งานนิเทศ 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 5  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  5.  ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  การ
วัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2. งานหลักสูตร 

3.  8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และ 1 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 5  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  5  
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5.2  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
 

5.  ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  การ
วัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2.1 ครูมีวิธีการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือ รปูแบบ 
เทคนิค และวิธีการอย่าง หลากหลาย 

5.2.2 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
5.2.3 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรูภ้ายใน และ/หรือ 
ภายนอก สถานศึกษา 

618,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2. บริหารทั่วไป 

3. งานหลักสูตร 

4. งาน ICT 

5. งานแหล่ง
เรียนรูฯ้ 
6.8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และ 1 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

7. งานสารสนเทศ 

8. งานห้องสมุด 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 5  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  5  
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5.5  การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสตูรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

5.  ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นสำคญั  การวัดและ
ประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2.1 ครูมีวิธีการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือ รปูแบบ 
เทคนิค และวิธีการอย่าง หลากหลาย 
5.2.2 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
5.2.3 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรูภ้ายใน และ/หรือ 
ภายนอก สถานศึกษา 

795,488 
(กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน) 

ตุลาคม 2563 
- กันยายน 
2564 

1. วิชาการ 
2. บริหารทั่วไป 
3. งานหลักสูตร 
4. งาน ICT 
5. งานแหล่ง
เรียนรูฯ้ 
6.  8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และ 1 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
7. งานสารสนเทศ 
8. งานห้องสมุด 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

 

กลยุทธ์ที ่ 5  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  5  
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5.3  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

 

5.  ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  การ
วัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.3.1 ครู มีผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้จากผู้เรยีนอยู่
ในระดับ มาก ข้ึนไป  
5.3.2 ครู ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศช้ันเรียน 

 

2,500 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2. งานหลักสูตร 

3. งาน ICT 

4. งานแหล่ง
เรียนรูฯ้ 
5.  8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และ 1 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

6. งานสารสนเทศ 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
 

กลยุทธ์ที ่ 5  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  5  
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5.4  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนํา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

5.  ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  การ
วัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.4.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง อย่างหลากหลาย 

5.4.2 ครู มีการบันทึกหลังแผนการ
จัดการเรียนรู ้
5.4.3 ครู นําผลจากการจัดการเรยีนรู้มา
พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจยัในช้ัน
เรียน 

53,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2. งานหลักสูตร 

3. งาน ICT 

4. งานทะเบียน
และวัดผล 
5.  8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และ 1 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

6. บุคคล 

7. งานวิจัยในช้ัน
เรียน 
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แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
 

กลยุทธ์ที ่ 5  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  5  
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5.5  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้
 

5.  ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  การ
วัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.5.1 ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้
ข้อมูล  และสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  โดย
กระบวนการ PLC การนิเทศ และการ
ประชุมกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2. บุคคล 

3. งานหลักสูตร 

4. งาน ICT 
5.8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และ 1 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

6.งานทะเบียน
และวัดผล 

7. งานนิเทศ  
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โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
 

กลยุทธ์ที ่ 5  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  6  
ส่งเสริม  
พัฒนา  และ
ปรับปรุง  การ
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
ด้านการบริหาร
จัดการ   การ
จัดการเรียนรู้  
การใช้และสร้าง
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

6.1  การส่งเสรมิ  พัฒนา  และ
ปรับปรุง  สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

6.2  ส่งเสริม  พัฒนา  และปรับปรุง  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

6.3  ส่งเสริม  พัฒนา  และปรับปรุง  
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู ้
6.4  ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน  เช่น  ห้องเรียนในชุมชน  
ทัศนศึกษา  เป็นต้น 

6.  โรงเรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยี ด้านการ
บริหารจดัการ   การ
จัดการเรียนรู้  และ
สร้างแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

6.1.1 สถานศึกษามีการตดิตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

6.2.1 สถานศึกษามีการตรวจสอบ 
ปรับปรุง และรักษาความปลอดภยัของ
อาคารสถานท่ี ระบบเทคโนโยลี
สารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม 

6.3.1 สถานศึกษามีการจัดเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี 
โปรเจคเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบตักิาร
ต่างๆ ฯลฯ   
6.3.2 สถานศึกษามีการส่งเสรมิใหค้รู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้
และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างคุม้ค่า 

6.4.1 สถานศึกษามีการส่งเสรมิใหค้รู 
บุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาเรยีนรู้
จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน  
เช่น  ห้องเรียนในชุมชน  ทัศนศึกษา  
ฯลฯ 

................................................ 
 

1,344,000 
 
 
 

10,000 
 
 

310,000 
 
 

10,000 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. วิชาการ 

2. บริหารทั่วไป 

3. งานแหล่ง
เรียนรูฯ้ 

4. งานห้องสมุด 

5. งาน ICT 

6. งานโรงเรียน
คุณธรรม 

7. 8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และ 1 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
 

กลยุทธ์ที ่ 5  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  6  
ส่งเสริม  พัฒนา  
และปรับปรุง  
การใช้สื่อ
เทคโนโลยี ด้าน
การบริหาร
จัดการ   การ
จัดการเรียนรู้  
การใช้และสร้าง
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

6.5 สถานศึกษาเช่าซื้อ ติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสำหรบัการ
บริหารจดัการ และการจัดการเรยีนรู้ 
6.6 สถานศึกษามีการจดัระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจดัการ
เรียนรู ้
6.7 สถานศึกษามีการจดัอบรมเชิง
ปฏิบัติ/ประชุม/สมัมนา  การใช้สือ่
เทคโนโลยี เครื่องมือ  รูปแบบ  
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู ้
6.8 สถานศึกษามีการสนับสนุน/
ส่งเสริม การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ 
ภายในและภายนอกสถานท่ี 

6.  โรงเรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยี ด้านการ
บริหารจัดการ   การ
จัดการเรียนรู้  และ
สร้างแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

6.5.1  สถานศึกษาเช่าซื้อ ติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไมต่่ํากว่า 500 
Mbps  และตดิตั้งสญัญาณอินเทอร์เน็ต
แบบไรส้าย มากกว่า 20 ตําแหน่ง 
6.6.1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
6.7.1 ครูมีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อ 
เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธกีาร
อย่าง หลากหลาย 
8. ครูมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
9. ครูมีการจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรูภ้ายใน และ/หรือ ภายนอก 
สถานศึกษา 

 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. ฝ่ายบริหาร 

2. วิชาการ 

3. บริหารทั่วไป 

4. งานแหล่ง
เรียนรูฯ้ 

5. งานห้องสมุด 

6. งาน ICT 

7. งานโรงเรียน
คุณธรรม 

8.  8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และ 1 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
 

พรบ. การศึกษาชาติ 20 ปี นโยบาย สพฐ.  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย สพฐ. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการที่  7  
สนองตอบตาม
นโยบายและ
จุดเน้น 

7.1 พระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
(ด้านการศึกษา) 
7.2 โรงเรียนวิถีพุทธ 

7.3 โรงเรียนคณุธรรม 

7.4 โรงเรียนสจุริต 

7.5 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

7.6 โรงเรียนคณุภาพประจำตำบล/
อำเภอ 

7.7 STEM EDUCATION 

7.8 ศูนย์เรียนรูส้ถานศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7.9 โรงเรียนมีการดำเนินการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ(สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 

ฯลฯ 
  
 

1. สร้างคุณภาพทุน
มนุษย์สูส่ังคมอนาคต
ที่ยั่งยืน 

7.1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

7.1.2 ยึดมั่นในศาสนา 

7.1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย ์

7.1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน
ของตน 

7.2.1  อัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ 

7.3.1 จัดการเรียนรู้ห้องเรยีนในชุมชน 

7.3.2 จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมห้องเรียน 

7.3.3 ตัวบ่งช้ีโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิ
รคุณ/มลูนิธิยุวภัทร/สพฐ. 
7.4.1  ตัวบ่งช้ีโรงเรียนสุจรติ 4 ดา้น 

7.4.2  การจัดการเรยีนรู้หลักสตูรต้านทุจริต
ศึกษา 

7.5.1  ตัวบ่งช้ีโรงเรียนมาตรฐานสากล 

7.6.1  ตัวบ่งช้ีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/
อำเภอ 

3,000 
 

15,000 
88,000 
3,000 
3,000 
3,000 

 
 

40,000 
 

22,000 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

1. ฝ่ายบริหาร 

2. วิชาการ 

3.งบประมาณฯ 

4. บุคคล 

5. ท่ัวไป 

6. กิจการนักเรียน 

7. 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และ 1 กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

8.งานกลุ่ม
โครงการพิเศษของ
วิชาการ 

9. งานหลักสูตร 
 

 

 
 

 
 

77 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

78 

บทที่  4   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่  4 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่  4  วนัที่ 4 ธันวาคม 2562  (สมศ.) 
 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 
 กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก ระดับคะแนน 9.55 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมากระดับคะแนน 9.38 
3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีระดับคะแนน 8.80 
4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดีระดับคะแนน 8.76 
5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พอใช้ระดับคะแนน 10.00 
6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีระดับคะแนน 8.00 
7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดีมากระดับคะแนน 5.00 
8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และต้นสังกัด 
ดีมาก ระดับคะแนน 4.76 

 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์  
9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดีมาก ระดับคะแนน 5.00 

10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ดีมากระดับคะแนน 5.00 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมากระดับคะแนน 5.00 
 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

ดีมากระดับคะแนน 5.00 
 

 คะแนนรวม ดี ระดับคะแนน 83.79 
 การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป   ใช่     ไม่ใช่ 
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้    ใช่   ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่  ไม่ใช่ 

 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมารตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมารตรฐานการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  พ.ศ.  2559-2563  ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

มาตรฐานที่ ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพผู้เรียน ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

        ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 

จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1.  ผู้เรียนกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับ  3  ควรได้รับการพัฒนาดูแล  สอนซ่อมเสริม 
อย่างใกล้ชิดทุกระดับชั้น 

2.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดความยั้งยืนในการปลูกฝังให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะและค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

3.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศเพ่ือนำมาใช้ในการศึกษาต่อหรือ 
การประกอบอาชีพช่างอุตสาหกรรมตามที่สถานศึกษาได้เปิดสอน  และมีผู้เรียนจบแล้วได้ไปทำงานด้านนี้
จำนวนมากพอสมควรที่ต่างประเทศ  เช่นภาษาอังกฤษ  และภาษาจีนให้เชี่ยวชาญพอที่จะพูดคุยสนทนากับ
นายจ้างได้มากข้ึนเพ่ือเป็นโอกาสของการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน 
 1.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  3  ขึ้นไปตามสถานศึกษากำหนด  
ให้มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นในทุกระดับชั้น 

2.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการปลูกฝังให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะและค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 3.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการคิด  การนำเสนอ  การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล  ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์  และการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ  นำมาใช้ประโยชน์  
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมให้มากข้ึน 
มาตรฐานที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษาควรกำหนดเป้าหมายในการพัฒนากับวิสัยทัศน์ให้มีความสอดคล้องกัน  และใช้เป้าหมาย
และวิสัยให้เป็นกรอบในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.  พัฒนาครูด้านต่างๆ การอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัย  นวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนและสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้  เพ่ือนำมาสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
พัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครู  ตามความสนใจของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ  เพ่ือนำมาใช้พัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 

3.  พัฒนาระบบและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)  ให้เป็นไปตามรูปแบบของวิธีการดำเนินงาน 
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1.  พัฒนาครูด้านการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม  เพ่ือพัฒนา

คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงความรู้  เพ่ือนำมาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น   
การพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ตามความสนใจของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ  เพ่ือ
นำมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การอบรมครูตามโครงการคูปองครูยังไม่ตรงกับความต้องการของครู
เท่าท่ีควร  เนื่องจากการเปิดอบรมของหน่วยอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู 

3. พัฒนาระบบและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional  Learning  Community : PLC) ให้เป็นไปตามรูปแบบของวิธีการดำเนินงาน PLC 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 1.  การพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ของผู้เรียน
ควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการทดสอบระดับชาติค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนให้หลายหลายและต่อเนื่องไปตลอด เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติและผลการเรียนระดับ 3 
ขึ้นไปให้มีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานั้นควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ควรให้มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนใน
ทุก ๆ ปี 
 2.  การพัฒนาผู้เรียนให้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนนั้น  ทางสถานศึกษาควรจัดโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มากขึ้น  อาจจะเป็นการสอนเพ่ิมเติมให้แก่  
กลุ่มผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีนเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพหลังจากจบ
การศึกษาจากสถานศึกษา 
 1.  การพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ  3  ขึ้นไป  ตามสถานศึกษากำหนดให้เพ่ิมจำนวนขึ้นในทุกระดับชั้น  และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่ยังมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET)  ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการสอบระดับชาติค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดย 
จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายและต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้มี
พัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานั้นควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ควรให้มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี 
 2.  การพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการคิด  ควรสอดแทรกอยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในรูปแบบ
ของ  การวางแผน  การทำแผนที่ความคิดก่อนทำงาน  และการสรุปการทำงาน    สรุปผลงานการค้นหา
สาเหตุ  หรือเหตุผล  โครงงานที่มอบหมายผู้เรียนควรมีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม  มีทั้งการให้ผู้เรียนคิดเอง  หรือ
ครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ  ซึ่งขบวนการคิดนั้นโดยมากจะเป็นนามธรรม  ซึ่งจะส่งผลให้เห็นเป็นนามธรรม     
เมื่อขบวนการสอนและฝึกผู้เรียนสะสมอยู่ในตัวผู้เรียนมาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่จึงจำเป็นที่ต้องมีการฝึกฝนให้
มากเพียงพอ 
 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน  2  ปี 
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มาตรฐานที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1.  สถานศึกษาควรกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ให้มีความสอดคล้องกัน  เป้าหมายคือสิ่งที่
สถานศึกษากำหนดที่จะให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน  ส่วนวิสัยทัศน์  คือ  สภาพของความสำเร็จตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  สถานศึกษาควรกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด 
 2.  เป้าหมายในการพัฒนาเกิดจากการที่สถานศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดภายหลัง  
การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองแล้ว  ส่วนวิสัยทัศน์  คือ  ภาพแห่งความสำเร็จหลังจากที่สถานศึกษาที่ได้
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ดังนั้นเป้าหมายกับวิสัยทัศน์จึงควรสอดคล้องกัน  แผนงาน  โครงการ   
ที่สถานศึกษาจัดทำคือปัจจัยป้อน (Input)  การพัฒนาหรือการปฏิบัติงานคือกระบวนการ (Process)  ส่วนผล
ที่ได้จากการดำเนินงานคือผลลัพธ์ (Output)  เมื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจนแล้ว  สถานศึกษาควรกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด  และควรมีการ
ประเมินความสำเร็จตามวิสัยทัศน์  โดยการเทียบเคียงผลการดำเนินงาน  ว่า  เป็นไปตามสภาพที่กำหนดเป็น
วิสัยทัศน์หรือไม่ 
 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน  1  ปี 
 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1.  ควรมีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่  พัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัย  
ในเรื่องนวัตกรรม  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  ใช้เหตุผลในการ
คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างเป็นระบบ  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  บูรณาการการเรียนรู้ใน
ระบบ  STEAM Education เนื่องจากในโลกปัจจุบันจะมีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม  
และคณิตศาสตร์  มาใช้กว้างขวาง  เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทยยุค  4.0  อย่างต่อเนื่อง 
 2.  ครูควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการวิจัยในชั้นเรียน  โดยการนำประเด็นที่เกิด
จากปัญหาในการเรียนการสอนที่ครูทำบันทึกหลังสอนมาจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  และนำผลการวิจัยมาใช้อย่าง
จริงจัง  เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม  ตลอดจนพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)   
พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เพี่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ควรพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทันต่อ
เหตุการณ์และสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน  และได้รับการอบรมตามความต้องการที่ตรงกับการนำมาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน  2  ปี 
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 1.  ควรมีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่  พัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัย  
ในเรื่องนวัตกรรม  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  ใช้เหตุผลในการ
คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างเป็นระบบ  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  บูรณาการการเรียนรู้ใน
ระบบ  STEAM Education มาใช้ให้จริงจังเหมาะสม  เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทยยุค  4.0  อย่างต่อเนื่อง 
 2.  ครูควรพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  การขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มจากผู้บริหาร  และระบบการบันทึก 
PLC ควรนำปัญหาในการเรียนการสอนที่ครูทำบันทึกหลังสอน  และการจัดทำจากกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  มาจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  นำผลการวิจัยมา
ใช้อย่างจริงจัง  เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม  ตลอดจนครูควรมี 
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เพี่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน  เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน  และได้รับการอบรมตามความต้องการที่ตรง
กับการนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน  1  ปี 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม  หรือแบบอย่างที่ดี  
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษาได้มีการบริหารจัดการตามกระบวนการของสบปราบสคูลโมเดล (Sobprab School 
Model)  ควบคู่กับ  การนำหลักการของระบบบริหารคุณภาพ PDCA  มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กระบวนการดังกล่าวถือเป็นต้นแบบและแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาต่าง ๆ ได้รับการยกย่องชมเชยและ
ได้รับรางวัลหลายรายการ  สถานศึกษาควรจัดทำรายละเอียดวิธีปฏิบัติตามกระบวนการนี้  และควรมีการ
ประเมินว่าการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการแต่ละอย่างเกิดผลอย่างไรโดยชัดเจน  เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาให้กระบวนการนี้สามารถเป็นเครื่องมือที่สถานศึกษาอ่ืน ๆ นำไปประยุกต์ใช้แล้วได้ผลจริง  จากนั้น
จึงสรุปรายละเอียดการดำเนินการตามกระบวนการนี้แล้วเผยแพร่ให้เป็นนวัตกรรมหรือต้นแบบท่ีดีต่อไป 
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บทที่ 5 

การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 
ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA)  ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  การนิเทศติดตาม  และการประเมินผล 
 

งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 
งบประมาณท่ีได้รับของโรงเรียนในต่ละปีจะมีการจัดสรรสัดส่วน  ตามความเหมาะสมดังนี้ 

วิชาการ : บริหารทั่วไป : บุคคล : งบประมาณ ฯ : กิจการนักเรียน  คือ  60 : 10 : 10 : 10 : 10 ตามลำดับ 
 

1.ประมาณการรายรับ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนั้น 

ข้อมูลด้านจำนวนนักเรียนและงบประมาณต้องมีความสำคัญยิ่งต่อการวางแผนการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดการ
ประมาณการ ดังนี้ 
1.1  ประมาณการจำนวนนักเรียน   นักเรียนห้องเรียนปกติ 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
2562 133 175 170 102 119 107 806 
2563 228 133 175 150 102 119 907 
2564 179 228 133 150 150 102 942 

 
1.2  ประมาณการรายรับ : เงินอุดหนุนรายหัว 

 
ระดับชั้น เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 

 (บาท/คน/ปี) 2562 (806 คน) 2563 (907 คน) 2564 (942 คน) 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3500 1,673,000 1,876,000 1,890,000 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3800 1,246,400 1,409,800 1,527,600 
รวม  2,919,400 3,285,800 3,417,600 

 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ฉบับที่ 3 (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 – 

2565 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการที่เชื่อมโยง  สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  35 และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.  การบริหารแผน 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ในการบริหาร 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2563 -2565 ซึ่งมี
องค์ประกอบที่สำคัญ  6  ประการดังนี้ 
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2.1  หลักนิติธรรม  คือ  การดำเนินการจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการดำเนินการในทุกขั้นตอน 
2.2  หลักธรรม  คือ  การดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี   

ไม่ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 
2.3  หลักความโปร่งใส  คือ  การดำเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
2.4  หลักความมีส่วนร่วม  คือ  การดำเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วยเกี่ยวข้องและ 

มีส่วนได้  ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
2.5  หลักความรับผิดชอบ  คือ  การดำเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมี 

ความรับผิดชอบ  พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป 
2.6  หลักความคุ้มค่า  คือ  การดำเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้น  

ในการบริหารจัดการจำเป็นจะตอ้งยึดหลักความประหยัด  ความคุ้มค่า  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  การกำกับติดตาม 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ลำปาง  กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานในการ 
บริหารแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   ฉบับที่  3 ปี พ.ศ. 2563-2565 
ยึดวงจรคุณภาพ (PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้  

3.1  P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ  
- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
– ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 

  – งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไม่  
– มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่  

3.2  D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
- มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่  
– มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่  
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร  
– สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ 
– สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

3.3  C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน  
– ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่  
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่  
- ข้อดี/จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม่  

3.4  A : ACTION นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 
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- มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสำหรับใช้วางแผน 

จัดทำโครงการ / กิจกรรม  ในครั้งต่อไป 
  – กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 

4. กรอบการประเมินผล  
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2563 -2565 โดย กำหนด
กรอบการประเมินผลตามกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  

ประเมินจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และกระบวนการ 
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยคิดจากการสรุปผลของแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 3 ปี 
เปรียบเทียบ ดังตาราง  

ตาราง 16 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 1  
 

 ผลการพัฒนา 
ปีการศึกษา 2563 2564 2565 

ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ    
 

เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79 อยู่ในระดับ ดีมาก  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69 อยู่ในระดับ พอใช้  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 50 อยู่ในระดับ ปรับปรุง  

กลยุทธ์ที่ 2) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย   
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ค่านิยมวิถีชุมชน  และความเป็นไทย  

ประเมินจากการการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ 
นิเทศติดตามประเมินผล เปรียบเทียบ ดังตาราง  

ตาราง 17 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 2  
 

 ค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 2564 2565 

ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ    
 

เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79 อยู่ในระดับ ดีมาก  
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69 อยู่ในระดับ พอใช้  
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โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 50 อยู่ในระดับ ปรับปรุง 

กลยุทธ์ที่ 3) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำยวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียน          

ประเมินจากระบบการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำและส่งเสริมหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง เปรียบเทียบ ดังตาราง  

ตาราง 18 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 3  
 

 ค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 2564 2565 

ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ    
 

เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79 อยู่ในระดับ ดีมาก  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69 อยู่ในระดับ พอใช้  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 50 อยู่ในระดับ ปรับปรุง  

กลยุทธ์ที่ 4) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  

ประเมินจากการระบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การใช้สื่อ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ตรง
ตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ของ
ผู้เรียน โดยมีการประเมินผลจากหลายๆส่วนให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน และกระบวนการนิเทศ กำกับติดตามของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
เปรียบเทียบ ดังตาราง  

ตาราง 19 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 4  
 

 ค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 2564 2565 

ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ    
 

เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79 อยู่ในระดับ ดีมาก  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69 อยู่ในระดับ พอใช้  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 50 อยู่ในระดับ ปรับปรุง 

 
 
 



แผนกลยุทธโ์รงเรียนสบปราบพิทยาคม (พ.ศ.2563-2565)  

87 
กลยุทธ์ที่ 5) พัฒนาสื่อเทคโนโลยี  ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย  
ประเมินจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก อาทิเช่น 

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการดำเนินการวางแผนทิศ 
ทางการขับเคลื่อนของสถานศึกษา เช่น วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา เปรียบเทียบ ดังตาราง  

ตาราง 20 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 5  
 

 ค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 2564 2565 

ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ    
 

 เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79 อยู่ในระดับ ดีมาก  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69 อยู่ในระดับ พอใช้  
-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ำกว่าร้อยละ 50 อยู่ในระดับ ปรับปรุง  
5.  ระบบการติดตามประเมินผล  

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 
แผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2563 -2565 ดังนี้  

5.1  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  
5.2  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
5.3  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  
5.4  ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
5.5  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  
5.5.1  ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  
5.5.2  ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
5.6  นำข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือนำผลการศึกษา 

วิเคราะห์ดังกล่าว ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
6.  การรายงานผล 

   6.1  รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดให้โดยผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/ กิจกรรม  

6.2  เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  
และ หน่วยงานต้นสังกัด นำผลจากการสรุปการไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ 
ดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
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คำสั่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ที่  98 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
ระยะ  3  ปีการศึกษา  พุทธศักราช  2563 - 2565 

................................................................ 

ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
ระยะ  3  ปีการศึกษา  พุทธศักราช  2563 – 2565  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สบปราบพิทยาคมเป็นไปอย่างมีคุณภาพสนองตอบตามวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  และพันธกิจของโรงเรียน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  พรบ.การศึกษาชาติ  นโยบายและจุดเน้น  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้   

 

1.  กรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

 1.  นายเจนวิทย์    เลิศหิรัญปริยกร     ผู้อำนวยการโรงเรียน                 ประธานกรรมการ 
 2.  นางเมธาวี       ขาวสมบูรณ์         หัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณและแผน     รองประธานกรรมการ 
 3.  นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ           กรรมการ 
 4.  นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์      หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล        กรรมการ  
 5.  นายราเชนทร์  ปาละจะเร         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป         กรรมการ 
 6.  นายสราวุฒิ      คำวัน                หวัหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน      กรรมการ 
 7. นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว      หัวหน้างานแผนงาน        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  3  ปี  
พุทธศักราช  2563 – 2565   
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2.  กรรมการดำเนินงานประกอบด้วย 
 1.  นายเจนวิทย์    เลิศหิรัญปริยกร     ผู้อำนวยการโรงเรียน                 ประธานกรรมการ 
 2.  นางเมธาวี       ขาวสมบูรณ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผน รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวปาณิสรา ใจเรือน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
 4.  นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์  กรรมการ 
 5.  นางสาวพัชราพร  จามรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

6.  นางสุภาพร  เจริญผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
 7.  นายสราวุฒิ  คำวัน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
          8.  นางสาวดารุณี  คำนวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 9.  นางธมลพรรณ  ยอดคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
 10. นายคงฤทธ์  กสิชีวิน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 11. นางสาวนิลินรัตน์  อิมิวัฒน์     หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   กรรมการ 
 12.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกท่าน  กรรมการ 
 13.  นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว    หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ  

14. นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมข้อมูล  วางแผน  และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

ระยะ  3  ปีการศึกษา  พุทธศักราช  2563 – 2565      
2.  ระดมความคิดการจัดทำเป้าหมายระยะ  3  ปีการศึกษา 

     3.  จัดทำโครงการ กิจกรรม  ให้สนองตอบตามวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  และพันธกิจของ
โรงเรียน  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  พรบ.การศึกษาชาติ  นโยบายและจุดเน้น  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและจุดเน้นของกรทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
3.  คณะกรรมการจัดพิมพ์  และจัดทำรูปเล่ม 

   1.  นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร               ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย      กรรมการ 
   3.  นางนงนุช  ชัยนันตา   กรรมการ 
   4.  นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

    5.  นางพัชราพร  วรรณารักษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ประสานงานการจัดพิมพ์  และจัดทำรูปเล่ม  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564   
 

ทั้งนีใ้ห้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  รับผิดชอบเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                        สั่ง  ณ  วนัที่  12  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
                                                          ( นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร ) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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