
 
 

ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  กรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ประเทศไทยจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ระยะยำว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือให้กำรพัฒนำ
ประเทศมีควำมต่อเนื่องและมีแนวทำงที่ชัดเจน โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้ำหมำย
ให้ประเทศไทยเข้ำสู่กำรเป็นประเทศที่มีรำยได้สูงภำยในปี 2579 ภำยใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่
มีกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน มีควำมเป็นธรรมในสังคม ประเทศไทยมีบทบำทส ำคัญในภูมิภำคและ
โลก ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเข้มแข็ง และเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนำอย่ำงเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ระบบกำรบริหำรภำครัฐ มีประสิทธิภำพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ และ
ประชำชน มีส่วนร่วม คนไทยในอนำคตจึงต้องมีศักยภำพและร่วมกันพัฒนำประเทศสำมำรถปรับตัว
รองรับบริบทกำรพัฒนำในอนำคต มีทักษะในกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ภำยใต้สังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่คนไทยสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศำสตร์ชำติเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ประกอบด้วย 1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงผ่ำน
กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนประชำคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 2) ยุทธศำสตร์ของชำติ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพคนของ
ชำติ เพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่แข็งแกร่งของประเทศ 4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม เพ่ือเร่งกระจำยโอกำสกำรพัฒนำให้ทั่งถึงลด
ควำมเหลื่อมล  ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็นธรรม 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสม มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กระจำย
บทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม และมีธรรมำภิบำล 
 
2.2  แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 แนวคิดของกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักกำร เป้ำหมำย และแนวคิดใน
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้ประชำชนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั งแต่ปฐมวัย วัยเรียน วัยท ำงำน และผู้สูงอำยุมี
โอกำสในกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้พัฒนำตำมควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถให้บรรลุขีดสูงสุด มีควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรด ำรงชีวิตและกำรอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม รวมทั งมีสมรรถนะในกำรท ำงำนเพ่ือกำรประกอบอำชีพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะน ำไป
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พัฒนำตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ แผนกำรศกึษำแห่งชำติ จึงต้องก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัด
กำรศึกษำที่ครอบคลุม โดยไม่ปล่อยปละละเลยหรือทิ งใครไว้ข้ำงหลัง เป็นกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ไม่ว่ำจะเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มด้อยโอกำสที่มีควำมยำกล ำบำกและขำดโอกำสเนื่องด้วย
สภำวะทำงเศรษฐกิจและภูมิสังคมกำรศึกษำจึงต้องพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้ มีทักษะที่พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอก โดยยึดหลักควำมพอประมำณ 
มีกำรตัดสินใจที่มีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ น
จำกกำรกระท ำนั น อย่ำงรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งเป็นกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ นในอนำคตทั งใกล้และไกล โดยใช้ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพให้กับประชำชนทุกคน เป็นพันธกิจที่ต้องอำศัยกำรมี
ส่วนร่วมของสังคมทุกภำคส่วนจะได้รับกำรส่งเสริมให้เข้ำร่วมจัดกำรศึกษำ เสนอแนะ ก ำกับ ติดตำม 
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมพร้อมเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติจึงต้องพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ เพ่ือสร้ำง
หลักประกันว่ำ เด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียนประถมศึกษำ ทุกคนส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพมีผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพ ทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม และมีคุณภำพ ก ำลัง
แรงงำนที่มีทักษะที่จ ำเป็น รวมถึงทักษะทำงเทคนิคและอำชีพส ำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่ดีและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรกลุ่มผู้พิกำรและด้อยโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม มี
กำรเพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณภำพ เพ่ือกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  

1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่

สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 

3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สำมัคคี และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อม
ล  ำภำยในประเทศลดลง 

     
2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 
  วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision)   

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยำนธรณโีลก เศรษฐกิจมั่นคง สงัคมน่ำอยู่ ประตูสู่อำเซียน” 
 

  นิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี  
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมรับผิดชอบในแหล่งธรรมชำติ เอกลักษณ์

เฉพำะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน
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ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำ
ระบบนิเวศ อย่ำงยั่งยืน  ประกอบด้วย 

- กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศทำงทะเล   
- กำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศำสนำ 
- กำรท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยำ  
- กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
- กำรท่องเที่ยวเพื่อคุณภำพชีวิตและกำรมีสุขภำพดี 
อุทยำนธรณีโลก (Geopark) หมำยถึง พื นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยำ            

แหล่งธรณีวิทยำ หรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยำที่เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยำ
และแหล่งธรณีวิทยำ ทรัพยำกรธรรมชำติและนิเวศวิทยำ รวมถึงแหล่งโบรำณคดี เมืองเก่ำ และประเพณี
วัฒนธรรมวิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่ำ โดยน ำทรัพยำกรเหล่ำนี มำบริหำรจัดกำร สร้ำงเรื่องรำวเพ่ือส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรำยได้ โดยมีกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ภำยใต้กำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำระบบนิเวศและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับจังหวัดและประเทศชำติได้อย่ำงมั่นคง องค์กร 
Unesco รับรองเป็นอุทยำนธรณีโลก ซ่ึงจังหวัดสตูล ได้ประกำศเป็นอุทยำนธรณีระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 
14 สิงหำคม 2557 ในชื่ออุทยำนธรณีสตูล (Satun Geopark) เพ่ือผลักดันไปสู่ระดับประเทศในปี 
2558 และระดับโลกภำยใน ปี 2561 เพ่ือเป็นอุทยำนธรณีระดับโลก (Global Geopark) 

เศรษฐกิจม่ันคง (Economic Prosperity) เศรษฐกิจที่มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
มั่นคง ยั่งยืน บนฐำนของกำรผลิตที่มีคุณค่ำและมูลค่ำศักยภำพในท้องถิ่น และเห็นถึงโอกำสของกำรขยำย
ฐำนเศรษฐกิจในอนำคต สู่กำรเป็นจังหวัดที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรยกระดับคุณภำพควำมเป็นอยู่
ของประชำชนบนฐำนของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

สังคมน่าอยู่ ประชำชนได้รับบริกำรของรัฐด้ำนสุขภำพอย่ำงทั่วถึง กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน แรงงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะฝีมือ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสมีรำยได้ ภำยใต้กำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐำนของควำมหลำกหลำย 

ประตูสู่อาเซียน เป็นกำรเปิดเส้นทำงกำรเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่อำเซียนทำงตอนใต้ 
เนื่องจำกสตูล มีจุดแข็งด้ำนภูมิศำสตร์ของกำรเป็นพื นที่รอยต่อพื นที่หนึ่งระหว่ำงประเทศไทยกับมำเลเซีย            
ซึ่งสำมำรถเดินทำงเชื่อมต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ เมื่อเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean 
Economic Community : AEC) สตลูจะกลำยเป็นอีกช่องทำงที่ส ำคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจ
สำมฝ่ำย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้นทำงนี มีศักยภำพ             
ที่จะขยำยกำรเชื่อมโยงไปสู่พม่ำและจีนต่อไปได้ สิ่งเหล่ำนี จะเปน็โอกำสในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนต่ำง ๆ  
กับประเทศในอำเซียน โดยเฉพำะกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทย
ได้อย่ำงมีนัยยะส ำคัญ 
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2.4  แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  
      พ.ศ. 2563 - 2565 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 16  เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
บริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพสู่มำตรฐำนระดับสำกลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นิยามวิสัยทัศน์:  
องคกรแหงกำรเรียนรูคูคุณธรรม หมำยถึง องคกรที่บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกัน 

สรำงชองทำงกำรเรียนรู เพ่ือเอื อโอกำส ในกำรพัฒนำตนเองและองคกรสูควำมเปนเลิศ สรำงองคควำมรู
ที่ดีที่สุดขององคกร (best practice) ใหทันและรองรับตอกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีจิตส ำนึก
และด ำรงตนอยูในควำมดีงำม 

บริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ หมำยถึง กำรประสำน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนำสถำนศกึษำ 
ในกำรพัฒนำผูเรียน ใหมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบำนเมือง มีพื นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงำนท ำ มี
อำชีพเปนพลเมืองที่ด ีใชชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในสังคมโลก  

มำตรฐำนระดับสำกล หมำยถึง ผูเรียนมีศักยภำพเปนพลโลก กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล และกำรบริหำรจัดกำรดวยระบบคุณภำพ  

สังคมพหุวัฒนธรรม หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำใหอยูรวมกันในสังคมท่ีมีวัฒนธรรม 
ที่หลำกหลำยอยำงสันติสุข  

 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง หมำยถึง กำรนอมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำเปนแนวทำงในกำรท ำงำนเพ่ือใหกำรประสำน สงเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชนสูงสุด 
 ค่านิยมองค์กร 
  “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ” 
     (Students and Schools Come First : SSCF) 
 

พันธกิจ 
1. นอมน ำพระบรมรำโชบำยดำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกลำเจำอยูหัว  

สูกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2. ประสำน สงเสริม สนับสนุนก ำกับ ติดตำมและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำใหมีคุณภำพ สอดคลองและทันตอกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  
3. พัฒนำกำรใหบริกำรทำงกำรศึกษำอยำงทั่วถึง เปนธรรม และไดมำตรฐำนคุณภำพสู่สำกล 
4. ประสำน สงเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล องคกร และสถำบันอื่นๆ 
5. พัฒนำส ำนักงำนและสถำนศึกษำใหเปนองคกรแหงกำรเรียนรูคูคุณธรรมอยำงมีสวนรวม 
6. ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรมและกำรอยรูวมกันอยำงมีควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื นฐำน

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์รวม (Goal) 
1. นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบำนเมือง มีพื นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงำนท ำ  

มีอำชีพและเปนพลเมืองที่ดี 
2. นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เทียบเคียงมำตรฐำนระดับสำกลบนพื นฐำน  

ของควำมเปนไทย  
3. นักเรียนทุกคนไดรับโอกำสทำงกำรศึกษำอยำงเสมอภำค และเทำเทียม 
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมสมรรถนะวิชำชีพและมำตรฐำนวิชำชีพ 
5. ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16 และสถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำ 

ที่มีคุณภำพและไดมำตรฐำน  
6. ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16 และสถำนศึกษำ น ำหลักปรัชญำของ 

เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกตใชในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 โดยมียุทธศำสตรในกำรพัฒนำตำมทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำทั งหมด 6 ยุทธศำสตร  
ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย 
กลยุทธ 
  1. สงเสริมและสนับสนุนใหสถำนศึกษำนอมน ำพระบรมรำโชบำยดำนกำรศึกษำของ

พระบำทสมเด็จพระวชิรเกลำเจำอยูหัวสูกำรปฏิบัติ 
  2. เสริมสรำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  

อันมีพระมหำกษัตริยทรงเปนประมุข 
  3. เสริมสรำงกำรอยรูวมกันอยำงมีควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
  4. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และคำนิยมที่พึงประสงค กำรอยูรวมกันและด ำรงตน

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธ 
  1. เสริมสรำงควำมเขมแข็งในกำรพัฒนำผูเรียนอยำงมีคุณภำพ  
  2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู  
  3. สรำงขีดควำมสำมำรถในกำรแขงขันทุกระดับ 
  4. สงเสริม สนับสนุนกำรท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใชในกำรพัฒนำคุณภำพ 

กำรจัดกำรศึกษำ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ 
  1. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลใหมีประสิทธิภำพ  
  2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหสำมำรถจัดกำรเรียนรูอยำงมีคุณภำพใน

รูปแบบที่หลำกหลำย สอดคลองกับบริบทของพื นที่  
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ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธ 
  1. เพ่ิมโอกำส ในกำรเขำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ อยำงเทำเทียมและทั่วถึง 
  2. ลดควำมเลื่อมล้ํำทำงกำรศึกษำ 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 
  สงเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู สรำงจิตส ำนึก และสรำงเครือขำยควำมรวมมือ 

เพ่ือสรำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
กลยุทธ 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรใหมีประสิทธิภำพ 
2. สรำงควำมเขมแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีสวนรวม 
3. สงเสริมกำรมีสวนรวมในกำรพัฒนำคุณภำพผูเรียน 

 

2.5  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
       มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561  มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน คือ   
       มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
  2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมวีิจำรณญำณ อภิปรำย  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
  3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  6) มีควำมรู้ ทักษะพื นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
  2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
  3)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 
  4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 
       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1. มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
  2. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  3. ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ 
   ทุก กลุ่มเป้ำหมำย  
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  4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  5. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
  6. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ 
  3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั นเรียนเชิงบวก 
  4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  5. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
2.6  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน       
 1. สร้ำงพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภำพส่งผลให้ 
นักเรียนพัฒนำศักยภำพ มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับของสังคม 
  2. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำร ให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ คุณลักษณะ 
  3. สร้ำงเสริมศักยภำพบุคลำกรทุกระดับให้เป็นมืออำชีพ มีทักษะในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถจัด
กระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  4. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือจัดกระบวนกำร 
เรียนรู้ และบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  5. ระดมสรรพก ำลังสร้ำงภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจำกพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  
องค์กร ประชำสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนำ 
 
2.7  เกณฑ์การด าเนินงานอีโคสคูล (Eco School)  

ประกอบด้วย 13 มิติ 43 ตัวชี วัด ภำยใต้พันธกิจหลักทั ง 4 ด้ำน คือ 
 

               พันธกิจที่ 1 : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ 
 

มิติการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
1. กำรก ำหนดนโยบำย 
ด้ำน "สิ่งแวดล้อมศึกษำ" 

(1) โรงเรียนก ำหนดนโยบำยด้ำน "สิ่งแวดล้อมศึกษำ" ไว้อย่ำงชัดเจน 
(2) ครู บุคลำกร นักเรียน และ ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยฯ 
(3) ครู บุคลำกร นักเรียน และ ชุมชน รับรู้และเข้ำใจนโยบำยฯ 

2. กำรก ำหนดโครงสร้ำง
กำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำน "สิ่งแวดล้อมศึกษำ" 

(1) มีกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
(2) มีกำรก ำหนดบุคลำกร/ ผู้รับผิดชอบ 
(3) มีกำรก ำหนดบทบำท/ ภำระหน้ำที่รับผิดชอบ 
(4) ใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร "แบบมีส่วนร่วม" 

3. กำรน ำนโยบำย 
ด้ำน "สิ่งแวดล้อมศึกษำ"  

(1) มีกิจกรรม/ โครงกำร/ โครงงำน ปรำกฏในแผนปฏิบัติกำรของโรงเรยีน 
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มิติการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
สู่กำรปฏิบัติ (2) มีกิจกรรม/ โครงกำร/ โครงงำน ที่สนับสนุน "กำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ" (พันธกิจที่ 2) 
(3) มีกิจกรรม/ โครงกำร/ โครงงำน ที่สนับสนุน "กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน" (พันธกิจที่ 3) 
(4) มีกิจกรรม/ โครงกำร/ โครงงำน ที่สนับสนุน "กำรเสริมสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมและเครือข่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อม" (พันธกิจที่ 4) 
(5) กิจกรรม/ โครงกำร/ โครงงำน ได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกร (เช่น 
งบประมำณ บุคลำกร วัสดุ-อุปกรณ์) อย่ำงเหมำะสม 
(6) เปิดโอกำสให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำร/ โครงงำน 
(7) มีผลงำนเป็นที่ปรำกฏ 

4. กำรก ำกับ ดูแล 
ติดตำมและ ประเมินผล 

(1) มี "ระบบ" ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนอีโคสคูล 
(2) มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

 

              พันธกิจที่ 2 : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

มิติการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
1. ครูพัฒนำตนเองและ 
น ำควำมรู้ไปใช้พัฒนำ
กระบวนกำรสิ่งแวดล้อม
ศึกษำ 

(1) จ ำนวนครูในโรงเรียนที่พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเอง 
(2) ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน (ด้ำนกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้) 

2. กำรพัฒนำหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษำใน 
รูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ 
รำยวิชำเพ่ิมเติม หรือ 
รำยวิชำพื นฐำน หรือ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
หรือ บูรณำกำร
สิ่งแวดล้อมศึกษำ ที่
เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อม 
ระดับโลกและระดับท้องถิ่น 

(1) มีหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษำ (ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง) ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ แนวคิด โครงสร้ำงเวลำเรียน ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
หน่วยกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ เกณฑ์กำรประเมิน 
(2) มีหลักสูตรฯ ที่พัฒนำผู้เรียนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
สิ่งแวดล้อมศึกษำครบ ทั ง 5 ข้อ (ได้แก่ ควำมตระหนัก ควำมรู้ ทักษะ 
เจตคติ และ กำรมีส่วนร่วม) 
(3) หลักสูตรฯ ได้รับกำรประเมินผลกำรใช้ ปรับปรุง และพัฒนำ 

3. กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมหลักกำร 
“สิ่งแวดล้อมศึกษำ”  

(1) จัดกำรเรียนรู้ตำมควำมต้องกำร ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 
(2) ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
(3) ส่งเสริมกำรสืบค้น/ รวบรวมข้อมูลจำกชุมชน 
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มิติการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
ที่หลำกหลำยและ
สอดคล้องกับสภำพ
เงื่อนไขของโรงเรียนและ
ชุมชน 

(4) ส่งเสริมให้มีกำรน ำข้อมูลจำกกำรสืบค้นมำวิเครำะห์ เชื่อมโยง
ประเด็นปัญหำ/สถำนกำรณ์ท้องถิ่น ก ำหนดทำงเลือกในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำที่เหมำะสม ตลอดจนลงมือปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่พบ 

4. แหล่งเรียนรู้ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ภำยในโรงเรียน และ/หรือ 
ในชุมชน 

(1) มีแหล่งเรียนรู้ ภำยในโรงเรียน และ/หรือ ในชุมชน 
(2) มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
(3) แหล่งเรียนรู้เกิดจำกกำรวำงแผนร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 
 

 

               พันธกิจที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 

มิติการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
1. กำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(ได้แก่ ด้ำนขยะ ด้ำนน  ำ 
ด้ำนพลังงำน ด้ำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ด้ำนสำรเคมี พื นที่สีเขียว 
กำรบริโภค กำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และ ด้ำนอ่ืน ๆ) 

(1) โรงเรียนมีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
อย่ำงน้อย 3 ด้ำน 
(2) มีข้อมูลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (เชิงปริมำณ)  
ทั งก่อน - หลังกำรจัดกำรทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(3) จ ำนวนครู บุคลำกร และ นักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
(4) ครู บุคลำกร และ นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน ในทุก ๆ ขั นตอน 
(5) กิจกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
(6) มีกำรสื่อสำรกิจกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับรู้และมีส่วนร่วม 

2. "รูปธรรม" ที่เกิดขึ น
จำกกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 

(1) สภำพแวดล้อมในโรงเรียน "สื่อ" หรือ "สะท้อน" ให้เห็นถึง 
ควำมเป็นโรงเรียน 

3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นกับ 
ครู นักเรียน บุคลำกร 
ในโรงเรียน 

(1) ครูและบุคลำกรมีควำมภำคภูมิใจในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือ 
เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียน 
(2) นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
(3) ครูและบุคลำกรมีพฤติกรรมหรือแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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               พันธกิจที่ 4 : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายส่ิงแวดล้อมศึกษา 
 

มิติการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
1. เครือข่ำยที่เข้ำมำร่วม
กิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม
ศึกษำกับโรงเรียน 

(1) ผู้ปกครองเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
(2) ชุมชนเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. ลักษณะกำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำย 

(1) ผู้ปกครองสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของโรงเรียนอีโคสคูล 
เป็นอย่ำงด ี(ทั ง 4 พันธกิจ) 
(2) ชุมชนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม พันธกิจของโรงเรียนอีโคสคูล 
เป็นอย่ำงด ี(ทั ง 4 พันธกิจ) 
 

 
2.8  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนควนโดนวิทยา พ.ศ. 2565 - 2568  
       วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนควนโดนวิทยำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สู่มำตรฐำนระดับสำกลในสังคมพหุวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ภูมิปัญญำ รักษำสิ่งแวดล้อม เน้นคุณธรรม น ำชีวิตสู่หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

       นิยามวิสัยทัศน์: 
 องค์กรแห่งกำรเรียนรู้   หมำยถึง องค์กรที่บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน  สร้ำงช่องทำงกำรเรยีนรู้ 
เพ่ือเอื อโอกำส  ในกำรพัฒนำตนเองและองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ สร้ำงองค์ควำมรู้ที่ดีที่สุดขององค์กร  (best practice) 
ให้ทันและรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ นตลอดเวลำ 
 มำตรฐำนระดับสำกล  หมำยถึง  ผูเ้รียนมีศักยภำพเป็นพลโลก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล และกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
  สังคมพหุวัฒนธรรม  หมำยถึง   กำรจัดกำรศึกษำให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่หลำกหลำยวัฒนธรรมอย่ำงสันติ
และมีควำมสุข   
  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  หมำยถึง กำรน้อมน ำแนวทำงหลักปรัชญำในกำรท ำงำนและ
กำรด ำเนินชีวิตหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้ในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนนุกำรจดักำรศึกษำ 
 ภูมิปัญญำ  หมำยถึง  กำรสืบสำนศิลปะพื นบ้ำน “ดำระ” ภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรำชญ์
ชำวบ้ำน  เพ่ืออนุรักษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 สิ่งแวดล้อม  หมำยถึง  กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน และสร้ำงเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้
กับภำคส่วนต่ำง ๆ   
 คุณธรรม หมำยถึง  กำรส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ เน้นกำรปฏิบัติศำสนกิจ ตำมหลักธรรม
ของศำสนำที่นักเรียนนับถือ 
 

       ค่านิยมองค์การ 
     “คุณธรรมน ำชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  
               (Moral lead the Life & Care to the Environment : MLCE) 
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       ปรัชญาโรงเรียน 
     สร้ำงคน สร้ำงวิชำ พัฒนำสังคม 
 

       ค าขวัญโรงเรียน 
      ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์ เก่งท ำงำนเป็นทีม 
 

       อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
       แต่งกำยดี  มีมำรยำท 
 

       เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
      ภูมิทัศน์เด่น  ยึดมันหลักธรรม  สืบสำนศิลปะพื นบ้ำน 
       พันธกิจ  
 1.  จัดกำรศึกษำเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภำพสู่มำตรฐำนระดับสำกล  
 2.  ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลำกร  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในกำรพัฒนำตนเอง
และองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.  บริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้สะอำดสวยงำม ร่มรื่น และปลอดภัย 
 4.  ส่งเสริมกำรเรียนรู้  และร่วมสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 5.  ส่งเสริมระบบบริหำรจัดกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และภำคีเครือข่ำย 
 6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื นฐำน 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง    
 

       เป้าประสงค์  
 1. นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เทียบเคียงมำตรฐำนสำกลบนพื นฐำนควำมเป็นไทย 
 2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค และเท่ำเทียม 
 3. นักเรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมสมรรถนะวิชำชีพ และมำตรฐำนวิชำชีพ และ 
มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 5. มีสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม สะอำด สวยงำม ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื อต่อกำรเรียนรู้ 
 6. นักเรียนมีควำมเป็นไทย อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และส ำนึกรักบ้ำนเกิด 
 7. โรงเรียนมีระบบบรหิำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน เน้นกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคสว่น 
แบบบูรณำกำร  
 8. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสำรสนเทศ  เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 9. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 10. นักเรียนมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. โรงเรียนน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อที่ 1  
จัดกำรศึกษำ 
เพื่อควำมมั่นคง 
 

1. นักเรียนมีคณุภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
บนพื นฐำนควำมเป็นไทย 
9. นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยม  
และคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

มาตรฐานที่ 1.2  คณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
    1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 
    2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
    3) กำรยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนควำมแตกตำ่งและ
หลำกหลำย 
    4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจติสังคม 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1) จัดกำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบิัติจริง และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
  

ข้อที่ 2  
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรยีนและส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ 
เพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 

3. นักเรียนมีทักษะ 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานที่ 1.1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร  
และกำรคิดค ำนวณ           
    2) มีควำมสำมำรถในกำรคดิวิเครำะห์ คดิอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 
    3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 

ข้อที่ 3  
ส่งเสริมสนับสนุน
กำรพัฒนำคร ู
และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

4. ครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำน
ตำมสมรรถนะวิชำชีพ  
และมำตรฐำนวิชำชีพ  
และมีวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    4) พัฒนำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1) จัดกำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบิัติจริง และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3) มีกำรบริหำรจัดกำรชั นเรียนเชิงบวก 
    4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และ 
น ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
    5) มีกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ 
 

ข้อที่ 4  
ขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำร 
ทำงกำรศึกษำ 

2. นักเรียนทุกคนไดร้ับ
โอกำสทำงกำรศึกษำ 
อย่ำงเสมอภำค และ 
เท่ำเทียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        3) ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้รียน
รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุม่เป้ำหมำย 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
และกำรเรียนรู ้
อย่ำงมีคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1) จัดกำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบิัติจริง และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    2) ใช้สื่อ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อ 
กำรเรยีนรู้      
 

ข้อที่ 5  
จัดกำรศึกษำ 
เพื่อเสรมิสร้ำง 
คุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

5. โรงเรียนมีสภำพ 
แวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
ทีเ่หมำะสม  สะอำด 
สวยงำม ร่มรื่น ปลอดภัย 
และเอื อต่อกำรเรยีนรู ้
6. นักเรียนมีควำมเป็นไทย 
อนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
ส ำนึกรกับ้ำนเกิด 
10. นักเรียนมีทักษะ 
ในกำรด ำรงชีวิต 
โดยใช้หลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. โรงเรียนน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง มำประยุกต์ใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

มาตรฐานที่ 1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
    1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    3) ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน 
รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุม่เป้ำหมำย  
    4) พัฒนำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
    5) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื อต่อ 
กำรจัดกำรเรยีนรู้อย่ำงมีคณุภำพ 
 

ข้อที่ 6 พัฒนำ 
ระบบบรหิำรจดักำร
และส่งเสรมิ 
กำรมีส่วนร่วม 

7. โรงเรียนมรีะบบ
บริหำรจดักำรทีไ่ด้
มำตรฐำน เน้นกำรท ำงำน
แบบมีส่วนร่วม 
จำกทุกภำคส่วน 
แบบบูรณำกำร  
8. โรงเรียนมรีะบบ 
ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือ 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1) มีเป้ำหมำย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน  
    2) มีระบบบริหำรจดักำรคณุภำพของสถำนศึกษำ 
    5) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคณุภำพ 
    6) จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจดักำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และแนวทาง/มาตรการ 

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทาง/

มาตรการ 2565 2566 2567 2568 
ข้อที่ 1  
จัดกำรศึกษำ
เพื่อควำม
มั่นคง 

1. ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม  
และค่ำนิยม 
ที่พึง
ประสงค ์

1. ร้อยละของ
นักเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร  
อยู่ในระดับดีขึ นไป 

100 100 100 100 - ส่งเสริมกำรท ำ
โครงงำนคุณธรรม 
ของนักเรียน 
- ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติศำสนกิจ
ตำมหลักศำสนำที่
ตนนับถือ 

2. ร้อยละของ
นักเรียนหลีกเลี่ยงจำก
สิ่งมอมเมำ ปัญหำทำง
เพศ  
กำรทะเลำะวิวำท 
และอบำยมุขทุกชนิด 

100 100 100 100 - พัฒนำระบบดูแล
และช่วยเหลอื
นักเรียน 
- พัฒนำระบบสแกน
นักเรียนรำยบุคคล  

ข้อที่ 2  
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรยีนและ
ส่งเสริม 
กำรจัด 
กำรศึกษำ 
เพื่อสรำ้ง 
ขีด
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 

1. 
เสรมิสร้ำง 
ควำม
เข้มแข็ง 
ในกำร
พัฒนำ
ผู้เรยีนอย่ำง
มีคุณภำพ 

1. ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยผลกำรทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ 
ขั นพื นฐำน (O-NET) 
เพิ่มขึ น  
 

3 3 3 3 ส่งเสริมให้กลุ่ม
สำระพัฒนำ
คะแนนเฉลี่ยกำร
ทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั น
พื นฐำน (O-NET) 
เพิ่มขึ น พร้อมน ำ
ผล 
กำรประเมินมำใช ้
ในกำรพัฒนำ
คุณภำพ 

2. ร้อยละของนักเรยีน 
ที่มผีลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนดี  
(3 ขึ นไป)   

63.125 63.125 63.125 63.125 ส่งเสริมให้กลุ่ม
สำระ 
กำรเรียนรู้ พัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน พร้อมน ำผลกำร
ประเมินมำใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพ 

3. ร้อยละของนักเรียน 
มีผลกำรเรียนผ่ำน
เกณฑ์กำรวัดและ
ประเมินผลทุกรำยวิชำ  
(เกรด 1 ขึ นไป)  
(ไม่มี 0, ร, มส., มผ.,  
ซ  ำชั น) 

เกิน 
50 

เกิน 
60 

เกิน 
70 

เกิน 
80 

ก ำหนดมำตรกำร 
กำรแก้ไข ติดตำม  
ผลกำรเรียน 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรวัด
ประเมิน 0, ร, มส.  
ให้ลดลง 
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กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทาง/

มาตรการ 2565 2566 2567 2568 
ข้อที่ 2  
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรยีนและ
ส่งเสริม 
กำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อสร้ำง 
ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 
(ต่อ) 

1. เสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็ง 
ในกำรพัฒนำ
ผู้เรยีนอย่ำงมี
คุณภำพ (ต่อ) 

4. ร้อยละของ
นักเรยีน 
ที่อ่ำน-เขียนหนังสือ 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

100 100 100 100 ส่งเสริมให้นักเรียน
อ่ำนหนังสือตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

5. ร้อยละของ
นักเรียน 
ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศ 
เพื่อกำรสื่อสำร อยู่ใน
ระดบัดีขึ นไป 

40 40 40 40 ส่งเสริมกำร
สอน
ภำษำอังกฤษ 
เพื่อกำรสื่อสำร 
และภำษำ 
ต่ำงประเทศท่ี 2  

6. ร้อยละของ
นักเรียนสำมำรถ 
สร้ำงนวัตกรรม  
อยู่ในระดับดีขึ นไป 
 

80 80 82 85 - ส่งเสริมกำร
จัด 
กำรเรยีนรู้แบบ 
สะเต็มศึกษำ  
- ส่งเสริมกำรจัด 
กำรเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม
ศึกษำ  

7. ร้อยละของ
นักเรียน 
มีควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร อยู่ใน
ระดับดีขึ นไป 

70 70 72 75 - ส่งเสริม 
กำรเรยีนรู้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 
- ส่งเสริมกำรใช้
แหล่งสืบค้น
ออนไลน์ให้
เพียงพอแก่
ผู้เรียน 

8. ร้อยละของ
นักเรียน มีน  ำหนัก 
ส่วนสูง และ
พัฒนำกำร 
ทำงร่ำงกำย เจริญ 
เติบโตตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของกรม
อนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข 

80 80 82 85 - พัฒนำระบบ 
กำรดูแลและ
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ส่งเสริมสุข
ภำวะโภชนำกำร 
แก่ผู้เรยีน 
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กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทาง/

มาตรการ 2565 2566 2567 2568 
ข้อที่ 2  
พัฒนำ
คุณภำพผู้เรยีน
และส่งเสรมิ 
กำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อสร้ำง 
ขีด
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 
(ต่อ) 
 

2. สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 
ทุกระดับ 

1. ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
รำงวัลจำก 
กำรแข่งขัน
ควำมสำมำรถ 
ที่หลำกหลำย 
ในทุกระดับ 
 

50 55 60 60 ส่งเสริม 
สนับสนุน 
กำรจัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะ 
ที่หลำกหลำย 

ข้อที่ 3  
ส่งเสริม
สนับสนุนกำร
พัฒนำครูและ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

 1. พัฒนำครู 
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
ให้สำมำรถ 
จัดกำรเรียนรู ้
อย่ำงมีคุณภำพ  
ในรูปแบบ 
ที่หลำกหลำย 
สอดคล้องกับ 
บริบทของพื นที ่

2. ร้อยละของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่มีงำนวิจัย หรือ
นวัตกรรม (Best 
Practice) ที่น ำไปใช้
ประโยชน์ในกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ   

80 85 90 95 ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
มีกำรจัดท ำ
งำนวิจัยหรือ
นวัตกรรม  

5. ร้อยละของครู 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรสร้ำงชุมชน 
แห่งกำรเรียนรู ้
ทำงวิชำชีพครู (PLC) 

 

70 85 95 100 ส่งเสริมกิจกรรม 
กำรสร้ำงชุมชน 
แห่งกำรเรียนรู ้
ทำงวิชำชีพครู 
(PLC)  
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
ทุกระบบงำน  
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 
ข้อที่ 4  
ขยำยโอกำส 
กำรเข้ำถึง
บริกำรทำง
กำรศึกษำ 
และกำรเรียนรู ้
อย่ำงมี
คุณภำพ 
 
 

1. เพิ่มโอกำส 
ในกำรเข้ำถึง
บริกำรทำง
กำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ  
อย่ำงเท่ำเทียม 
และทั่วถึง 

1. ร้อยละของ
อัตรำกำรออก
กลำงคัน 
ของนักเรียนใน
ระดับกำรศึกษำขั น
พื นฐำน (เทียบกับ
ข้อมูลนักเรยีน
ทั งหมด) 

ไม่
เกิน 
4 

ไม่
เกิน 
3 

ไม่
เกิน 
2 

ไม่
เกิน 
2 

ก ำหนด
มำตรกำรกำร
แก้ไข ติดตำม 
นักเรียนที่ม ี
ควำมเสีย่ง 
ต่อกำรออก
กลำงคัน ให้
ลดลง 
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กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทาง/

มาตรการ 2561 2562 2563 2564 
ข้อที่ 5  
จัดกำรศึกษำ 
เพื่อเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตร 
กับ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. พัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้  
แหล่งเรียนรู้ และ 
สื่อกำรเรียนรูต้่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรสร้ำงเสริม 
คุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตร 
สิ่งแวดล้อมศึกษำ 
ได้รับกำร
ประเมินผล 
กำรใช้ ปรับปรุง  
และพัฒนำ 

ด ี ด ี ดีมำก ดีมำก พัฒนำหลกัสูตร
สิ่งแวดล้อม
ศึกษำ 
ในรูปแบบ
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน และ
บูรณำกำรใน
รำยวิชำเพิ่มเติม 
(วิชำ IS) 

2. สร้ำงเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือ 
กับภำคส่วนต่ำง ๆ  
ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของ
ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเครือข่ำย  
ร่วมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำม 
พันธกิจของ
โรงเรียนอโีคสคูล  

70 
 

80 90 90 สร้ำงเครือข่ำย 
กำรมีส่วนร่วม 
กิจกรรม 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ศึกษำ 

ข้อที่ 6  
พัฒนำระบบ
บริหำรจดักำร
และส่งเสรมิ 
กำรมีส่วนร่วม 

1. สรำ้งควำมเขม้แข็ง 
และส่งเสรมิ 
กำรมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจดักำร 
ให้มีประสิทธิภำพ 

1. สถำนศึกษำ 
มีระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัด  
กำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับสภำพ
ของสถำนศึกษำ  

ด ี ด ี ดีมำก ดีมำก พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 
เพื่อกำร
บริหำร
จัดกำร 
 

2. ร้อยละของ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กร ภำคีเครือข่ำย 
สังคม ฯลฯ  มีส่วน
ร่วม และสนับสนุน 
ในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรยีน 

85 90 100 100 ส่งเสริม 
กำรมีส่วนร่วม 
และสนับสนุน 
จำกผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กร 
ภำคีเครือข่ำย 
สังคม ฯลฯ  

3. ครู นักเรียน 
และผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้อง มีควำม 
พึงพอใจต่อ
สภำพแวดล้อม 
ทำงกำยภำพ  
ทั งในและนอก
ห้องเรียน และ
สภำพแวดล้อมทำง
สังคม  

มำก มำก มำก
ที่สุด 

มำก
ที่สุด 

น ำผลกำร
ประเมิน 
ควำมพึงพอใจ
ของครู นักเรยีน 
และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง  
มำปรับปรุง
คุณภำพ 
กำรให้บริกำร 
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2.9  จุดเน้นโรงเรียนควนโดนวิทยา พ.ศ. 2565 - 2568 
 

จุดเน้น สิ่งท่ีต้องท า 
โรงเรียนสวย น่าอยู่ น่าท างาน  ( 2  ข้อ) 
1. กำรจัดกำรด้ำนสภำพแวดล้อม 
ภำยในโรงเรียน  

- สภำพแวดล้อมร่มรื่น สะอำด สวยงำม เพียงพอ 
ปลอดภัย และมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- ห้องเรียนสวย  
- 5 ส. ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  
- กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 

2.  สร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

- กำรจัดกำรขยะ (Zero Waste) ทั ง 6 กลยุทธ์ 
- สิ่งแวดล้อมศึกษำ (Eco School) พันธกิจ 
ทั ง 4 พันธกิจ  
- ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ครูมืออาชีพ  (4  ข้อ) 
1. กำรประพฤติตำมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยำบรรณวิชำชีพครู  
 

- วัฒนธรรมกำรท ำงำนคุณภำพ 

2. พัฒนำครูและบุคลำกรสู่มืออำชีพ - กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
- กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ น 
 

3. พัฒนำห้องเรียนคุณภำพ - ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้  
- กำรจัดกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน 
- ทักษะกำรใช้ ICT ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
- ห้องเรียนสะอำด 
- วิจัยในชั นเรียน 
- Lesson Study โดยใช้กระบวนกำร PLC 
- เอกสำรธุรกำรชั นเรียน 

4. ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ - กำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  
- กำรขอรับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก 
 

การบริหารจัดการมืออาชีพ  (8  ข้อ) 
1.  กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ - อบรมพัฒนำตนเอง บริหำรยึดหลักธรรมำภิบำล 

 

2. กำรป้องกันและแก้ปัญหำกำรทุจริต - มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตโรงเรียนควนโดนวิทยำ 
 

3. กำรประชำสัมพันธ์ - กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
ได้แก่ Line, Facebook, Website โรงเรียน, ป้ำย
ประชำสัมพันธ์, ประชุมผู้ปกครอง, ประชุมหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร ฯลฯ 
- กิจกรรมเปิดประตูสู่สถำนศึกษำ Open House  
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จุดเน้น สิ่งท่ีต้องท า 
- กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

4. กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ - ระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 
 

5. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร 

- กำรบริหำรจัดกำรผ่ำนเว็บไซต์ของโรงเรียน, LINE 
- พัฒนำระบบ e-office ภำยในสถำนศึกษำ 

6. กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศภำยในโรงเรียน  
 

7. สร้ำงเสริมขวัญก ำลังใจแก่นักเรียน ครู 
และบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

- กองทุนสวัสดิกำรครู และบุคลำกร 
- กองทุนสวัสดิกำรนักเรียน 
- กำรรับฟังเสียงของครู  นักเรียน 

8. สร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน 

- ละหมำดวันศุกร์ 
- รับฟังเสียงจำกผู้ปกครองของนักเรียน  
- คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำน 
โรงเรียนควนโดนวิทยำ 
- เครือข่ำยผู้ปกครอง  
 

นักเรียนดี (2 ข้อ) 
1. สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
แก่นักเรียนรำยบุคคล 

- คุณลักษณะตำมหลักสูตร  
- คุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน (สลำมได้  
ไหว้สวย, แต่งกำยดี มีมำรยำท, รักษ์สิ่งแวดล้อม, 
เป็นพลเมืองดีของสังคม) 
- โครงงำนคุณธรรม  
- วินัยกำรออม  

2. ส่งเสริมกำรปฏิบัติศำสนกิจ 
ตำมหลักศำสนำที่ตนเองนับถือ 

- คำบนำทีชีวิต 
- ละหมำดวันศุกร์  
- กำรร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญของศำสนำ 
 

นักเรียนเก่ง  (3  ข้อ) 
1. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน - ค่ำคะแนนกำรทดสอบกำรศึกษำขั นพื นฐำน

สูงขึ นร้อยละ 3 
- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ น   
- ปลอด 0, ร, มส. และ มผ. 
- ปกป้องเวลำเรียนของนักเรียน  
 

2. พัฒนำให้นักเรียนมีสมรรถนะ
ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย 

- ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ และ 
ภำษำท่ีสำม 
- ควำมสำมำรถด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะ 
- ทักษะอำชีพ  
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3. ก้ำวทันโลกดิจิทัล - สมรรถนะกำรใช้เทคโนโลยี  

- วิทยำกำรค ำนวณ 
- คุณธรรม จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยี  
(พรบ.คอมพิวเตอร์) 
 

นักเรียนมีความสุข  (4 ข้อ) 
1. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในสถำนศึกษำ  

-  To Be Number One  
- ระบบป้องกัน แก้ไข และบ ำบัด สำรเสพติด  
 

2. กำรส่งเสริมสุขภำวะ - โภชนำกำร 
- กำรให้ค ำปรึกษำนักเรียน  
- ค่ำดัชนีมวลกำย (น  ำหนัก/ส่วนสูง นักเรียน) 
 

3. กำรยอมรับควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 

- พหุวัฒนธรรม 

4. กำรพัฒนำระบบดูแล และช่วยเหลือ
นักเรียน  

- ครูที่ปรึกษำคุณภำพ 
- ระบบเวรประจ ำวัน 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรม Scanning รำยบุคคล  
 

 


