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กระทรวงศึกษาธิการ 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (ปี 25๖๒ – ๒๕๖๕)  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

…………………………………………………. 
 
  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมครั้งที่ .........../25…………           
เมื่อวันที่  ................................ .................. มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี               
(พ.ศ. 25๖๒ – 2๕๖๕) ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในระยะ 4 ปี   ซึ่งแผนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของคณะครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จึงขอขอบคุณคณะท างานแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ทุกท่าน 

 
 
 
 

(นายโสภณ  พรหมแก้ว) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
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ค าน า 
  
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่มีระบบ  มีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน ตอบสนอง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยการส ารวจสถานภาพของโรงเรียน จากรายงานประเมิน
ตนเอง การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และผลวิเคราะห์สภาพการณ์ ทั้ง ภายในและภายนอกโรงเรียน และน ามาก าหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์)  กรอบกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา (วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมระยะ 4 ปี และการบริหาร การติดตาม
และประเมินแผน 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมฉบับนี้ ใช้เป็นแนวทางในการท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
      

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 



ตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา   หนา้ 30 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง                               หน้า 
บทที่ 1  ภาพรวมโรงเรียน   

- ข้อมูลทั่วไป   ......................................................................................................................... .   ๑ 
- ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน   .........................................................................................................   ๒  
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน   .................................................................................. .....   ๓ 
- สัญลักษณ์โรงเรียน   ...............................................................................................................   ๔  
- ข้อมูลนักเรียน   ............................................................................................. .........................   ๔ 
- ข้อมูลครูและบุคลากร    ..........................................................................................................   ๕  
- ข้อมูลด้านอาคารสถานที่   ................................................................... ...................................   7 
- สภาพชุมชนโดยรวม   ................................................................................ .............................   ๘ 
- โครงสร้างหลักสูตร   ................................................................ ...............................................   ๘ 
- ผลการจัดการศึกษา   ................................................................................. ............................   ๒๒ 
- รางวัลเกียรติยศ   ...................................................................................................................   23 
- แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ............................................................................................   31 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   ...........................................................................   33 
- ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก................................................   34 

บทที่ 2  การวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา  
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   ..................................................................................   36 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   ........................................................................ .............   37 
- สรุปผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา   ....................................................................   39 

บทที่ 3  ทิศทางการจัดการศึกษา 
- วิสัยทัศน์   ................................................................................................. .............................   40 
- อัตลักษณ์   ............................................................................................... ..............................   41 
- เอกลักษณ์   .................................................................................................................... ........   41 
- พันธกิจ   ....................................................................................................................... .........   41 
- เป้าประสงค ์  ............................................................................................................... ..........   41 
- กลยุทธ์   ............................................................................................................................ .....   41 

บทที่ 4  กรอบกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
- กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   ........................................................................................... ..............   43 

- กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ....................................................................   45 

- กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในทุกๆด้านอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเลื่อนวิทยฐานะ   ...........   46 
 



ตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา   หนา้ 31 
 

เรื่อง                               หน้า 
- กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

ตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   ................................................   48 
- กลยุทธ์ที่ ๕  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม           

มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   ............................................................   49 
บทที่ 5  โครงการ/กิจกรรม ระยะ ๔ ปี 

- กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   ........................................................................................................   51 

- กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ....................................................................   52 

- กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในทุกๆด้านอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเลื่อนวิทยฐานะ   ..........   54 

- กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   ..................................................   54 

- กลยุทธ์ที่ ๕  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม           
มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   ...............................................................   55 

บทที่ 6  การบริหารแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
- หลักการบริหารสู่การปฏิบัติ   .................................................................................... .............   56 
- การน าแผนสู่การปฏิบัติ   ........................................................................................................   57 
- การจัดระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน   .........................................   57 

 



ตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา   หนา้ 32 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม            หน้า ๑ 
 

บทที่ ๑ 
ภาพรวมของโรงเรียน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)  
ที่อยู่ : หมู่ที ่๓ ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐  
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๔๕๐๕๐๘  
โทรสาร : ๐๗๕-๗๖๔๕๗๖  
website : www.kuntalay.ac.th  
e-mail : khunthalay@hotmail.com  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เนื้อท่ี  29  ไร่  2  งาน  ๕๕.๗  ตารางวา 
 

 
 
ประวัติโดยย่อและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เดิมชื่อ “โรงเรียนขุนทะเล (ส่งแสงอุปถัมภ์)” สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๗ ซ่ึงเป็น
โรงเรียนแห่งเดียวของอ าเภอลานสกาที่จัดการศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๗ โดยมีคุณครูแสง  เดช
ศรีจันทร์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบนที่ดินของคุณตาสง – คุณยายช่วย  อนุจะ  จ านวน 25 ไร่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 
2525 คุณครูแสง  เดชศรีจันทร์ พร้อมด้วยผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่/ก านันต าบลขุนทะเล เล็งเห็นว่าโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอ าเภอลานสกามีเพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ 
จึงสมควรโอนโรงเรียนขุนทะเล (ส่งแสงอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงได้ด าเนินการจนประสบ
ความส าเร็จ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ กรมสามัญศึกษาได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติให้โรงเรียนขุน
ทะเล (ส่งแสงอุปถัมภ์) เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเปลี่ยนชื่อเป็น ‘โรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคม’ รับนักเรียน 2 ห้องเรียน จ านวน 90 คน และให้เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 

http://www.kuntalay.ac.th/
mailto:khunthalay@hotmail.com
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ปีการศึกษา 2528 (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘) และในขณะเดียวกันกรมสามัญศึกษาก็มีค าสั่ง
แต่งตั้ง นายสถิต  ไชยรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ต่อมีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กรมสามัญศึกษามีค าสั่งแต่งตั้ง นายเสริมศักดิ์  อุณพันธุ์  
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม และ
ในขณะที่ก าลังด ารงต าแหน่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายวิเชียร – นางไพบูลย์  เนาวเรศ (ทายาทของคุณ
ตาสง – คุณยายช่วย  อนุจะ)  เพ่ิมอีกจ านวน 4 ไร่ 2 งาน 55.7 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น 
29 ไร่ 2 งาน 55.7 ตารางวา  

ปัจจุบันโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ  
๑. การศึกษาในระบบ เป็นกลุ่มนักเรียนปกต ิซึ่งจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
๒. การศึกษานอกระบบ เป็นกลุ่มนักเรียนโครงการ ข.ว.สร้างโอกาส (ข.ว.ส.) เป็นการจัด

การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทั่วทุกเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ออกกลางคันและพลาด
โอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสจบหลักสูตรพร้อมรุ่นและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดการ
เรียนการสอนทุกวันเสาร์ (ตามโครงการการศึกษาทางเลือกของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2552) 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน 
๒.๑    ผู้บริหาร : นายเลิศชาย  ขอจิตต์เมตต์   

   วิทยฐานะ : ช านาญการพิเศษ  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน  

๒.๒    หัวหน้ากลุ่มงาน 
   ๑.  นางสาวนภาพร หนูสม    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
   ๒.  นางสาวอรอุมา เทียนิระมล   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
   ๓.  นางนภวรรณ คงอินทร์    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๔.  นายจารุวัฒน ์ เขียวกุ้ง    หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ๕.  นายวงศกร พรหมทอง   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 

 

กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 

กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 
 

1. งานธุรการ 
2. งานข้อมูล
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
3. งานแผนงาน 
4. งานประชา-
สัมพันธ์ 
5. งานประกัน
คุณภาพ 
6. งานชุมชน
และภาคีเครือข่าย 
7. งานควบคุม
ภายใน 
8. งานอาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
9. งาน
โภชนาการและ
สาธารณูปโภค 
10. คณะกรรมก
ารสถานศึกษา 
11. งานประเมิน  
 

1. งานบริหาร
งบประมาณ 
2. งานการเงิน
และบัญชี 
3. งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
4. งานระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
5. งานประเมิน 
 

1. งานบริหาร
วิชาการ 
2. งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
3. งานพัฒนา
และส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ 
4. งานแผนงาน
วิชาการ 
5. งานจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
6. งานวัดผล
และประเมินผล
การเรียน 
7. งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
8. งานทะเบียน
นักเรียน 
9. โครงการ ข.ว.
สร้างโอกาส 
10. งานประเมิน 
 

1. งาน
บริหารงาน
บุคลากร 
2. งานทะเบียน
ประวัติ 
3. งานเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
4. งาน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
5. งานสวัสดิการ 
6. งานนักการ
ภารโรง 
7. งานพัฒนา
บุคลากร 
8. งานประเมิน 
 

1. งานบริหาร
กิจการนักเรียน 
2. งานวางแผน
งานกิจการ
นักเรียน 
3. งานส่งเสริม
พัฒนาวินัย  
คุณธรรม 
จริยธรรม 
4. งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
5. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
6. งานต่อต้าน
สารเสพติดใน
โรงเรียน 
7. งานสุขภาพ
อนามัย 
8. งานประเมิน 
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๓. สัญลักษณ์โรงเรียน 
๓.๑    ตราโรงเรียน 

 
 

๓.๒   อัตลักษณ์นักเรียน : มรรยาทดี  มีน้ าใจ 
๓.๓    เอกลักษณ์สถานศึกษา : สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม 
๓.๔    คติพจน์ประจ าโรงเรียน : มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  ช่วยเหลือสังคม 

 
๔. ข้อมูลนักเรียน  

๔.๑  จ านวนนักเรียนปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
นักเรียนปกติ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 15 17 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 25 16 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 27 25 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 67 58 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 8 20 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 8 7 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 4 4 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 31 
รวมนักเรียนทั้งหมด 87 89 

 

๔.๒  จ านวนนักเรียน ข.ว.สรา้งโอกาส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
นักเรียนปกติ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙ ๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒๑ ๘๓ 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๓๒ ๙๓ 
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๔.๑  จ านวนนักเรียน ข.ว.สรา้งโอกาส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ (ต่อ) 
 

ระดับชั้น 
นักเรียนปกติ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๗ ๑๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒๙ ๑๓๔ 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๔๘ ๑๔๙ 
รวมนักเรียนทั้งหมด ๒๘๐ ๒๔๒ 

 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) รวม (คน) 
ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร ๑ ๑ 

รองผู้อ ำนวยกำร - 
ครูและบุคลากร ครูผู้สอน ๑๗ ๒๒ 

พนักงานราชการ - 
ครูอัตราจ้าง 2 
ลูกจ้างประจ า - 
ลูกจ้างชั่วคราว ๒ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 

รวม ๒๓ 
 

๑) ข้อมูลผู้บริหาร   

  (๑) ผู้อ านวยการ  
  นายเลิศชาย  ขอจิตต์เมตต์  อายุ ๕8 ปี  อายุราชการ ๓6 ปี  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เลขท่ีต าแหน่ง ๑๐๕๓๖๕   
วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ    
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม.   สาขา   การบริหารการศึกษา    
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา 7  ปี   4   เดือน 

 (๒) รองผู้อ านวยการ (ที่ได้รับแต่งตั้ง)    จ านวน.......-........คน   ได้แก่ 
   ชื่อ-สกุล ..............-........  วุฒกิารศึกษาสูงสุด ..........-........... 
   ชื่อ-สกุล ..............-........  วุฒกิารศึกษาสูงสุด ..........-........... 
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๒) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 (๑) ครูผู้สอน 
  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก/

สาขา 
สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพฒันา/

ป ี
๑ นายจรัญ 

  อินทมุสิก 
๕9 ๓8 ครู 

ช านาญการ 
กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

ม.๒-๕ 
๒ / ๓๐ 

๒ นางสาวจุฑาภรณ์ 
  เจษฎารมย์ 

๓๑ ๗ ครู 
ช านาญการ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ม.๔-๖ 

๑๓ / ๑๑๘ 

3 นางประยูรศรี 
  คงจันทร์ 

๕๒ ๒๗ ครู 
ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.๑-๓ 

๗/๙๖ 
 

๔ นางสาวนภาพร 
  หนูสม 

๕๒ ๒๗ ครู 
ช านาญการ

พิเศษ 

บธ.บ. การตลาด การงานอาชีพ 
ม.๑-๖ 

๗ / ๖๖ 

๕ นางสาวอรอุมา 
  เทียนิระมล 

๔9 ๒๕ ครู 
ช านาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๑-๓ 

๘ / ๗๒ 

๖ นางนภวรรณ 
  คงอินทร์ 

๔9 ๒3 ครู 
ช านาญการ 

วท.บ. จิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษา 

แนะแนว 

แนะแนว 
ม.๑-๖ 

๗ / ๖๖ 

๗ นางลัดดาวัลย์ 
  แก้วสองดวง 

๕8 ๒๗ ครู 
ช านาญการ 

ค.บ. คหกรรม การงานอาชีพ 
ม.๑-๖ 

๔ / ๗๒ 

๘ นางสาวจิตรา 
  เภรีพาส 

๓๖ ๑๐ ครู 
ช านาญการ 

ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๑-๖ 

๙ / ๘๑ 

๙ นางสุวรรณา 
  หัตประดิษฐ์ 

๓๙ ๑๐ ครู  
ช านาญการ 

วท.บ วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๔-๖ 

๔ / ๓๖ 

๑๐ นายจารุวัฒน์ 
  เขียวกุ้ง 

๓๒ ๖ ครู  ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

พลศึกษา 
ม.๑-๖ 

๕ / ๑๐๐ 

๑๑ นายวงศกร 
   พรหมทอง 

๒๙ ๓ ครู  ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.๓, ๔, ๖ 

๑๐ / ๑๐๐ 

๑๒ นางณิชปัทม์ 
   โพธิแพทย์ 

๓๔ ๘ ครู  
ช านาญการ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๔, ๕, ๖ 

๓ / ๑๘ 

๑๓ นางสาวภารดี 
   หิรัญประจักษ์ 

๒๖ ๒ ครู  กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๒,๓,๕,๖ 

๙ / ๘๔ 

๑๔ นางสาวกนกวรรณ 
   เกือกแก้ว 

๒๘ 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
ม.๑-๖ 

๑๐ / ๑๙๒ 

๑๕ นางสาวเศรษฐนินทร์   
   เลิศสกุล 

๒๘ ๔ เดือน ครูผู้ช่วย กศ.ม. เคมี วิทยาศาสตร์ 
ม.๔ 

๓ / ๓๖ 

๑๖ นางพิมพ์จินดา   
  รัตนวรรณ 

๒๘ ๓ เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑-๓ 

1 / 6 

๑๗ นางสาวพัชรินทร์   
   เพชรเดชะ 

๒๘ ๓ เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.๑, ๓, ๕ 

๒ / ๑๒ 
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จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      ๑๗   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   -      คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 

 
      (๒) ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวสุภามาศ  
เลขยะวิจิต 

๒๕ 1 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑,๔,๕ 

นอกงบประมาณ 

๒ นางสาวอสมา   
วิทยธาดา 

24 1 ศศ.บ อาเซียนศึกษา สังคมศึกษา นอกงบประมาณ 

 

 
๓) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 
 
๖. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
     ๖.๑ อาคารเรียน จ านวน ๒ หลัง  

๖.๒ อาคารประกอบ     
 -  อาคารฝึกงาน จ านวน ๑ หลัง 
 -  ห้องน้ า ห้องสุขา จ านวน 2 หลัง 
 -  โรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 
๖.๓ สนามกีฬา จ านวน ๓ สนาม 
๖.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 -  ห้องสมุด จ านวน ๑ ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ ห้อง 

 
 
 
 

ปริญญาตร ี

71% 

ปริญญาโท 

29% 
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๗. สภาพชุมชนโดยรวม 
     สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทขนาดเล็ก มี 12 หมู่บ้าน มีประชากร
ประมาณ ๑๑,๒๐๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่ บ้านนาตก บ้านลุ่มเตย บ้านนากง บ้านคดศอก 
บ้านศาลาขี้เหล็ก บ้านในมง ฯลฯ อาชีพหลักของชุมชน คือการท าสวน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ ประเพณีให้
ทานไฟ ท าบุญตักบาตรวันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) ประกอบอาชีพ การเกษตร 
(คิดเป็นร้อยละ 84.42) นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ 100) ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 50,000 บาทต่อปี จ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก การคมนาคมสะดวก อัตราการ
เกิดจ านวนประชากรต่ า ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทะเล ในการพัฒนาการศึกษา 
และที่ตั้งของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ข้อจ ากัด จ านวนนักเรียนในพ้ืนที่เขตบริการมีปริมาณท่ีลดลง และมีโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 2 โรงเรียน
ที่อยู่ห่างไม่เกิน 2 กิโลเมตร ที่ได้เปิดสอนนักเรียนในระดับเดียวกัน และจากการที่การคมนาคมที่สะดวกจึง
ท าให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้สูงส่วนหนึ่งส่งไปศึกษาต่อในเขตอ าเภอเมือง หรือในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
และงบประมาณที่ได้รับมีจ านวนน้อย ท าให้การพัฒนาเพ่ือการศึกษาไม่ได้ดีเท่าที่ควร ประกอบกับผู้ปกครอง
ของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  
 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 

 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้ 

๘.๑  มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน* (จ านวนชั่วโมงต่อปี)  
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**

 

รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 120 120 120 200 80 80 80 200 120 80 1,200 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 120 120 120 200 80 80 80 200 120 80 1,200 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 120 120 120 200 80 80 80 200 120 80 1,200 

รวม 360 360 360 600 240 240 240 600 360 240 3,600 
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๘.๒  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน* (จ านวนชั่วโมงต่อปี)  

ภา
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รวม 

แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 80 240 480 140 40 40 40 120 120 - 1,300 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 80 240 520 160 40 40 40 160 120 - 1,400 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 80 240 320 60 40 40 120 200 120 - 1,220 

รวม 240 720 1,320 360 120 120 200 480 360 - 3,920 

แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 160 240 80 180 80 40 200 240 120 - 1,340 

มัธยมศึกษาปีที่ 5  160 240 120 160 80 40 100 240 120 - 1,260 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 160 240 120 140 80 40 120 240 120 - 1,260 

รวม 480 720 320 480 240 120 420 720 360 - 3,860 

 
หมายเหตุ  *  เวลาเรียน เป็นจ านวนชัว่โมงเรียนรวม ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  

** วิชาเลือก คือ วิชาที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดทั้งแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/440  รายวิชาพื้นฐาน 11/440 

ท 21101  ภาษาไทย  1.5/60  ท 21102  ภาษาไทย  1.5/60 
ค 21101  คณิตศาสตร์  1.5/60  ค 21102  คณิตศาสตร์  1.5/60 
ว 21101  วิทยาศาสตร์  1.5/60  ว 21102  วิทยาศาสตร์  1.5/60 
ส 21101  สังคมศึกษา  1.5/60  ส 21102  สังคมศึกษา  1.5/60 

ส 21103  ประวัติศาสตร์  0.5/20  ส 21104  ประวัติศาสตร์  0.5/20 
พ 21101  สุขศึกษาและพลศึกษา  1.0/40  พ 21102  สุขศึกษาและพลศึกษา  1.0/40 

ศ 21101  ศิลปะ  1.0/40  ศ 21102  ศิลปะ  1.0/40 
ง 21101  การงานอาชีพ  0.5/20  ง 21102  การงานอาชีพ  0.5/20 
ง 21103  เทคโนโลยีสารสนเทศ  0.5/20  ง 21104  เทคโนโลยีสารสนเทศ  0.5/20 
อ 21101  ภาษาอังกฤษ  1.5/60  อ 21102  ภาษาอังกฤษ  1.5/60 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/100  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/100 
ส 21231  หน้าที่พลเมือง 0.5/20  ส 21232  หน้าที่พลเมือง 0.5/20 

จ 20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 1.0/40  จ 20202 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 1.0/40 

นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดทั้ง
แปดกลุ่มสาระ 

1.0/40  นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดทั้ง
แปดกลุ่มสาระ 

1.0/40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

-กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้   -กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนาร ี 12         ลูกเสือ/เนตรนาร ี 13 
       ชุมนุม 20         ชุมนุม 20 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8  -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 

รวมเวลาเรียน 600  รวมเวลาเรียน 600 
รวมทั้งสิ้น 1,200 ชั่วโมง/ป ี
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/440  รายวิชาพื้นฐาน 11/440 

ท 22101  ภาษาไทย  1.5/60  ท 22102  ภาษาไทย  1.5/60 
ค 22101  คณิตศาสตร์  1.5/60  ค 22102  คณิตศาสตร์  1.5/60 
ว 22101  วิทยาศาสตร์  1.5/60  ว 22102  วิทยาศาสตร์  1.5/60 
ส 22101  สังคมศึกษา  1.5/60  ส 22102  สังคมศึกษา  1.5/60 

ส 22103  ประวัติศาสตร์  0.5/20  ส 22104  ประวัติศาสตร์  0.5/20 
พ 22101  สุขศึกษาและพลศึกษา  1.0/40  พ 22102  สุขศึกษาและพลศึกษา  1.0/40 

ศ 22101  ศิลปะ  1.0/40  ศ 22102  ศิลปะ  1.0/40 
ง 22101  การงานอาชีพ  0.5/20  ง 22102  การงานอาชีพ  0.5/20 
ง 22103  เทคโนโลยีสารสนเทศ  0.5/20  ง 22104  เทคโนโลยีสารสนเทศ  0.5/20 
อ 22101  ภาษาอังกฤษ  1.5/60  อ 22102  ภาษาอังกฤษ  1.5/60 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/100  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/100 
ส 22231  หน้าที่พลเมือง 0.5/20  ส 22232  หน้าที่พลเมือง 0.5/20 

จ 20203 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1.0/40  จ 20204 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 1.0/40 

นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดทั้ง
แปดกลุ่มสาระ 

1.0/40  นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดทั้ง
แปดกลุ่มสาระ 

1.0/40 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้   -กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนาร ี 12         ลูกเสือ/เนตรนาร ี 13 

       ชุมนุม 20         ชุมนุม 20 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8  -กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์
7 

รวมเวลาเรียน 600  รวมเวลาเรียน 600 
รวมทั้งสิ้น 1,200 ชั่วโมง/ป ี
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11/440  รายวิชาพื้นฐาน 11/440 

ท 23101  ภาษาไทย  1.5/60  ท 23102  ภาษาไทย  1.5/60 
ค 23101  คณิตศาสตร์  1.5/60  ค 23102  คณิตศาสตร์  1.5/60 
ว 23101  วิทยาศาสตร์  1.5/60  ว 23102  วิทยาศาสตร์  1.5/60 
ส 23101  สังคมศึกษา  1.5/60  ส 23102  สังคมศึกษา  1.5/60 

ส 23103  ประวัติศาสตร์  0.5/20  ส 23104  ประวัติศาสตร์  0.5/20 
พ 23101  สุขศึกษาและพลศึกษา  1.0/40  พ 23102  สุขศึกษาและพลศึกษา  1.0/40 

ศ 23101  ศิลปะ  1.0/40  ศ 23102  ศิลปะ  1.0/40 
ง 23101  การงานอาชีพ  0.5/20  ง 23102  การงานอาชีพ  0.5/20 
ง 23103  เทคโนโลยีสารสนเทศ  0.5/20  ง 23104  เทคโนโลยีสารสนเทศ  0.5/20 
อ 23101  ภาษาอังกฤษ  1.5/60  อ 23102  ภาษาอังกฤษ  1.5/60 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/100  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5/100 
ส 23231  หน้าที่พลเมือง 0.5/20  ส 23232  หน้าที่พลเมือง 0.5/20 

จ 20205 ภาษาจีนอา่น-เขียน 1 1.0/40  จ 20206 ภาษาจีนอา่น-เขียน 2 1.0/40 

นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดทั้ง
แปดกลุ่มสาระ 

1.0/40  นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดทั้ง
แปดกลุ่มสาระ 

1.0/40 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้   -กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนาร ี 12         ลูกเสือ/เนตรนาร ี 13 

       ชุมนุม 20         ชุมนุม 20 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8  -กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์
7 

รวมเวลาเรียน 600  รวมเวลาเรียน 600 
รวมทั้งสิ้น 1,200 ชั่วโมง/ป ี

 
 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม         หน้า 13 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (วิทย์-คณิต) 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0/280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0/280 
ท 31101 ภาษาไทย  1.0/40  ท 31102 ภาษาไทย  1.0/40 

ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 10/40  ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 10/40 

ว 31101 วิทยาศาสตร์  1.0/40  ว 31102 วิทยาศาสตร์  1.0/40 

ส 31101 สังคมศึกษา  1.0/40  ส 31102 สังคมศึกษา  1.0/40 

ส 31103 ประวัติศาสตร์  0.5/20  ส 31104 ประวัติศาสตร์  0.5/20 

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20  พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20 

ศ 31101 ศิลปะ  0.5/20  ศ 31102 ศิลปะ  0.5/20 

ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20  ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1.0/40  อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0/40 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.5/340  รายวิชาเพิ่มเติม 8.5/320 
ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0/80  ค31202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0/80 
ส30231  หน้าที่พลเมือง 1 0.5/20  ว31202  ฟิสิกส์ 1 2.0/80 
ว31201  ฟิสิกส์ 1 2.0/80  ว31222  เคมี 1 1.5/60 
ว31221  เคมี 1 1.5/60  ว31242  ชีววิทยา 1 1.5/60 
ว31241  ชีววิทยา 1 1.5/60  อ31202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0/40 

     

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 

-กิจกรรมนักเรียน    -กิจกรรมนักเรียน   

 พัฒนาทักษะ 10   พัฒนาทักษะ 10 

 ชุมนุม 20   ชุมนุม 20 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 680  รวมเวลาเรียน 660 

รวมทั้งสิ้น 1,400 ชั่วโมง/ป ี

 
 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม         หน้า 14 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   (วิทย์-คณิต) 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5/300  รายวิชาพื้นฐาน 7.5/300 
ท 32101  ภาษาไทย  1.0/40  ท 32102  ภาษาไทย  1.0/40 

ค32101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0/40  ค32102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0/40 

ว 32101  วิทยาศาสตร์  1.5/60  ว 32102  วิทยาศาสตร์  1.5/60 

ส 32101  สังคมศึกษา  1.0/40  ส 32102  สังคมศึกษา  1.0/40 

ส 32103  ประวัติศาสตร์  0.5/20  ส 32104  ประวัติศาสตร์  0.5/20 

พ 32101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20  พ 32102  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20 

ศ 32101  ศิลปะ  0.5/20  ศ 32102  ศิลปะ  0.5/20 

ง 32101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20  ง 32102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 

อ 32101  ภาษาอังกฤษ  1.0/40  อ 32102  ภาษาอังกฤษ  1.0/40 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.5/340  รายวิชาเพิ่มเติม 8.5/340 
ค32201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0/80  ค32202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0/80 
ส30232  หน้าที่พลเมือง 2 0.5/20  ส30233  หน้าที่พลเมือง 3 0.5/20 
ว32203  ฟิสิกส์ 3 2.0/80  ว33202  ฟิสิกส์ 4 2.0/80 
ว32223  เคมี 3 1.5/60  ว32222  เคมี 4 1.5/60 
ว32243  ชีววิทยา  3 1.5/60  ว32242  ชีววิทยา 4 1.5/60 
อ32201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0/40  อ32202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0/40 

     

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 

-กิจกรรมนักเรียน    -กิจกรรมนักเรียน   
 พัฒนาทักษะ 10   พัฒนาทักษะ 10 
 ชุมนุม 20   ชุมนุม 20 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 620  รวมเวลาเรียน 640 

รวมทั้งสิ้น 1,260 ชั่วโมง/ป ี

 
 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม         หน้า 15 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   (วิทย์-คณิต) 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5/260  รายวิชาพื้นฐาน 5.5/220 
ท 33101  ภาษาไทย  1.0/40  ท 33102  ภาษาไทย  1.0/40 

ค33101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0/40  ค33102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0/40 

ว 33101  วิทยาศาสตร์  1.0/40  ส 33102  สังคมศึกษา  1.0/40 

พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20  พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5/20 

ศ 33101  ศิลปะ  0.5/20  ศ 33102  ศิลปะ  0.5/20 

ง 33101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20  ง 33102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 

อ 33101  ภาษาอังกฤษ  1.0/40  อ 33102  ภาษาอังกฤษ  1.0/40 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.5/380  รายวิชาเพิ่มเติม 7.0/280 
ค33201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0/80  ค33202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0/80 
ว30281  โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1.0/40  ว30282  โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0/40 
ส30234  หน้าที่พลเมือง 4 0.5/20  อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 1.0/40 
ว33203  ฟิสิกส์ 5  2.0/80  อ33203  ภาษาอังกฤษเพือ่การแปลเบื้องต้น 1.0/40 
ว33223  เคมี 5  1.5/60  ง30214  งานกราฟฟิกและน าเสนอ 1.0/40 
ว33243  ชีววิทยา 5 1.5/60  ง30218  โปรแกรมประยุกต ์ 1.0/40 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0/40    

     

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 
-กิจกรรมนักเรียน    -กิจกรรมนักเรียน   
 พัฒนาทักษะ 10   พัฒนาทักษะ 10 
 ชุมนุม 20   ชุมนุม 20 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 600  รวมเวลาเรียน 620 

รวมทั้งสิ้น 1,260 ชั่วโมง/ป ี

 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม         หน้า 16 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (ศิลป์ค านวณ) 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5/300  รายวิชาพื้นฐาน 7.5/300 
ท 31101 ภาษาไทย  1.0/40  ท 31102 ภาษาไทย  1.0/40 

ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 10/40  ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 10/40 

ว 31101 วิทยาศาสตร์  1.0/40  ว 31102 วิทยาศาสตร์  1.0/40 

ส 31101 สังคมศึกษา  1.0/40  ส 31102 สังคมศึกษา  1.0/40 

ส 31103 ประวัติศาสตร์  0.5/20  ส 31104 ประวัติศาสตร์  0.5/20 

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20  พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20 

ศ 31101 ศิลปะ  0.5/20  ศ 31102 ศิลปะ  0.5/20 

ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20  ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1.0/40  อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0/40 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0/280  รายวิชาเพิ่มเติม 7.5/300 
ท31201  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0/40  ท31202  การพูด  1.0/40 
ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0/80  ค31202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0/80 
ส30231  หน้าที่พลเมือง 1 0.5/20  ส31202  ศาสนาเปรียบเทียบ 1.0/40 
พ31201  แบดมินตัน 0.5/20  พ30201  เปตอง 0.5/20 
ง31201  ช่างไฟฟ้า 1 1.0/40  ง31202  ช่างไฟฟ้า 2 1.0/40 
ง31241  การใช้คอมพวิเตอร์ 1.0/40  ง30218  โปรแกรมประยุกต ์ 1.0/40 
อ31201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0/40  อ31202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0/40 
จ30201  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  1.0/40  จ30202  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  1.0/40 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 

-กิจกรรมนักเรียน    -กิจกรรมนักเรียน   

 พัฒนาทักษะ 10   พัฒนาทักษะ 10 

 ชุมนุม 20   ชุมนุม 20 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 620  รวมเวลาเรียน 640 

รวมทั้งสิ้น 1,260 ชั่วโมง/ป ี

 
 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม         หน้า 17 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  (ศิลป์ค านวณ) 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5/300  รายวิชาพื้นฐาน 7.5/300 
ท 32101  ภาษาไทย  1.0/40  ท 32102  ภาษาไทย  1.0/40 

ค32101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0/40  ค32102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0/40 

ว 32101  วิทยาศาสตร์  1.5/60  ว 32102  วิทยาศาสตร์  1.5/60 

ส 32101  สังคมศึกษา  1.0/40  ส 32102  สังคมศึกษา  1.0/40 

ส 32103  ประวัติศาสตร์  0.5/20  ส 32104  ประวัติศาสตร์  0.5/20 

พ 32101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20  พ 32102  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20 

ศ 32101  ศิลปะ  0.5/20  ศ 32102  ศิลปะ  0.5/20 

ง 32101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20  ง 32102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 

อ 32101  ภาษาอังกฤษ  1.0/40  อ 32102  ภาษาอังกฤษ  1.0/40 
รายวิชาเพิ่มเติม 6.5/260  รายวิชาเพิ่มเติม 7.0/280 
ท32201  หลักภาษาไทย 1.0/40  ท32202  การเขียน  1.0/40 
ค32201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0/80  ค32202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0/80 
ส30232  หน้าที่พลเมือง 2 0.5/20  ส30233  หน้าที่พลเมือง 3 0.5/20 
พ30202  บาสเกตบอล 0.5/20  พ30203  วอลเลย์บอล 0.5/20 
ง30203  การจัดการฐานข้อมูล 0.5/20  ง30219  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1.0/40 
อ32201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0/40  อ32202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0/40 
จ30203  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 1.0/40  จ30204  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2 1.0/40 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 
-กิจกรรมนักเรียน    -กิจกรรมนักเรียน   
 พัฒนาทักษะ 10   พัฒนาทักษะ 10 
 ชุมนุม 20   ชุมนุม 20 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 620  รวมเวลาเรียน 640 

รวมทั้งสิ้น 1,260 ชั่วโมง/ป ี
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   (ศิลป์ค านวณ) 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5/220  รายวิชาพื้นฐาน 5.5/220 
ท 33101  ภาษาไทย  1.0/40  ท 33102  ภาษาไทย  1.0/40 

ค33101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0/40  ค33102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0/40 

ว 33101  วิทยาศาสตร์  1.0/40  ส 33102  สังคมศึกษา  1.0/40 

ส33101  สังคมศึกษา 1.0/40  พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5/20 

พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20  ศ 33102  ศิลปะ  0.5/20 

ศ 33101  ศิลปะ  0.5/20  ง 33102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 

ง 33101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20   อ33102  ภาษาอังกฤษ  1.0/40 

อ 33101  ภาษาอังกฤษ  1.0/40    
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0/320  รายวิชาเพิ่มเติม 8.5/340 
ท33201  การพูดต่อหน้าชุมชน 1.0/40  ท33202  การแต่งค าประพันธ ์ 1.0/40 
ค33201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0/80  ค33202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0/80 
ว30281  โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0/40  ว30282  โครงงานวิทยาศาสตร์  1.0/40 
ส30234  หน้าที่พลเมือง 4 0.5/20  ส33202  กฎหมายกับชวีิต 1.0/40 
พ30204  ลีลาศ 0.5/20  พ30205  แฮนด์บอล 0.5/20 
ง30205  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1.0/40  ง30217  โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0/40 
อ33202  ภาษาอังกฤษกับชีวิต 3 1.0/40  อ33204  ภาษาอังกฤษเพือ่การท่องเท่ียว 1.0/40 
จ30205  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 1 1.0/40  จ30206  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2 1.0/40 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 

-กิจกรรมนักเรียน    -กิจกรรมนักเรียน   
 พัฒนาทักษะ 10   พัฒนาทักษะ 10 
 ชุมนุม 20   ชุมนุม 20 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 640  รวมเวลาเรียน 620 

รวมทั้งสิ้น 1,260 ชั่วโมง/ป ี
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4  (ศิลป์ท่ัวไป) 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0/280  รายวิชาพื้นฐาน 7.0/280 
ท 31101 ภาษาไทย  1.0/40  ท 31102 ภาษาไทย  1.0/40 

ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 10/40  ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 10/40 

ว 31101 วิทยาศาสตร์  1.0/40  ว 31102 วิทยาศาสตร์  1.0/40 

ส 31101 สังคมศึกษา  1.0/40  ส 31102 สังคมศึกษา  1.0/40 

ส 31103 ประวัติศาสตร์  0.5/20  ส 31104 ประวัติศาสตร์  0.5/20 

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20  พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20 

ศ 31101 ศิลปะ  0.5/20  ศ 31102 ศิลปะ  0.5/20 

ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20  ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1.0/40  อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0/40 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0/280  รายวิชาเพิ่มเติม 6.5/260 
ท31201  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0/40  ท31202  การพูด  1.0/40 
ส31201  พระพุทธศาสนา 1.0/40  ส30231  หน้าที่พลเมือง 1 0.5/20 
พ31201  แบดมินตัน 0.5/20  ส31202  ศาสนาเปรียบเทียบ 1.0/40 
ศ31201  จิตรกรรม 1 0.5/20  พ30201  เปตอง 0.5/20 
ง31201  ช่างไฟฟ้า 1 1.0/40  ง31202  ช่างไฟฟ้า 2 1.0/40 
ง31241  การใช้คอมพวิเตอร์ 1.0/40  ง30218  โปรแกรมประยุกต ์ 1.0/40 
อ31201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0/40  อ31202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0/40 
จ30201  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  1.0/40  จ30202  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  1.0/40 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 

-กิจกรรมนักเรียน    -กิจกรรมนักเรียน   

 พัฒนาทักษะ 10   พัฒนาทักษะ 10 

 ชุมนุม 20   ชุมนุม 20 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 620  รวมเวลาเรียน 600 

รวมทั้งสิ้น 1,220 ชั่วโมง/ป ี
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  (ศิลป์ท่ัวไป) 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 8.0/320  รายวิชาพื้นฐาน 8.0/320 
ท 32101  ภาษาไทย  1.0/40  ท 32102  ภาษาไทย  1.0/40 

ค32101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0/40  ค32102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0/40 

ว 32101  วิทยาศาสตร์  1.5/60  ว 32102  วิทยาศาสตร์  1.5/60 

ส 32101  สังคมศึกษา  1.0/40  ส 32102  สังคมศึกษา  1.0/40 

ส 32103  ประวัติศาสตร์  0.5/20  ส 32104  ประวัติศาสตร์  0.5/20 

พ 32101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20  พ 32102  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20 

ศ 32101  ศิลปะ  0.5/20  ศ 32102  ศิลปะ  0.5/20 

ง 32101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20  ง 32102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 

อ 32101  ภาษาอังกฤษ  1.0/40  อ 32102  ภาษาอังกฤษ  1.0/40 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0/280  รายวิชาเพิ่มเติม 7.0/280 
ท32201  หลักภาษาไทย 1.0/40  ท32202  การเขียน  1.0/40 
ส30232  หน้าที่พลเมือง 2 0.5/20  ส30233  หน้าที่พลเมือง 3 0.5/20 
พ30202  บาสเกตบอล 0.5/20  พ30203  วอลเลย์บอล 0.5/20 
อ32201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0/40  อ32202  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0/40 
จ30203  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 1.0/40  จ30204  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2 1.0/40 
เลือกเรียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม 3.0/120  เลือกเรียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม 3.0/120 

     

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 

-กิจกรรมนักเรียน    -กิจกรรมนักเรียน   
 พัฒนาทักษะ 10   พัฒนาทักษะ 10 
 ชุมนุม 20   ชุมนุม 20 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 640  รวมเวลาเรียน 640 

รวมทั้งสิ้น 1,280 ชั่วโมง/ป ี
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   (ศิลป์ท่ัวไป) 
ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5/220  รายวิชาพื้นฐาน 4.5/180 
ท 33101  ภาษาไทย  1.0/40  ท 33102  ภาษาไทย  1.0/40 

ค33101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0/40  ค33102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0/40 

ว 33101  วิทยาศาสตร์  1.0/40  ส 33102  สังคมศึกษา  1.0/40 

พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5/20  พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5/20 

ศ 33101  ศิลปะ  0.5/20  ศ 33102  ศิลปะ  0.5/20 

ง 33101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20  ง 33102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5/20 

อ 33101  ภาษาอังกฤษ  1.0/40      
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5/300  รายวิชาเพิ่มเติม 9.0/360 
ท33201  การพูดต่อหน้าชุมชน 1.0/40  ท33202  การแต่งค าประพันธ ์ 1.0/40 
ส30234  หน้าที่พลเมือง 4 0.5/20  ส33202  กฎหมายกับชวีิต 1.0/40 
พ30204  ลีลาศ 0.5/20  พ30205  แฮนด์บอล 0.5/20 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0/40  ศ33202  ช่างเขียนการ์ตูน 2 0.5/20 
จ30205  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 1 1.0/40  อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 1.0/40 
ศ33201  ช่างเขียนการ์ตูน 1 0.5/20  จ30206  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2 1.0/40 
เลือกเรียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม 3.0/120  เลือกเรียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม 3.0/120 

     

     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

-กิจกรรมแนะแนว 20  -กิจกรรมแนะแนว 20 
-กิจกรรมนักเรียน    -กิจกรรมนักเรียน   
 พัฒนาทักษะ 10   พัฒนาทักษะ 10 
 ชุมนุม 20   ชุมนุม 20 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 620  รวมเวลาเรียน 640 

รวมทั้งสิ้น 1,260 ชั่วโมง/ป ี
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8.  ผลการจัดการศึกษา 
 8.๑ ผลการทดสอบความสามารถระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 

25๕๘ 25๕๙ 25๖๐ 25๖๑ 
ภาษาไทย 37.84 38.38 43.00 45.93 
คณิตศาสตร์ 24.94 21.22 22.05 24.00 
วิทยาศาสตร์ 30.17 28.81 29.23 30.77 
ภาษาอังกฤษ 26.67 26.08 27.79 26.18 
สังคมศึกษา 40.77 42.13 - - 
           เฉลี่ย 32.08 31.32 30.52 31.72 

 

 
 

 8.๒ ผลการทดสอบความสามารถระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 

25๕๘ 25๕๙ 25๖๐ 25๖๑ 
ภาษาไทย 40.31 38.06 37.00 34.74 
คณิตศาสตร์ 21.16 17.82 17.50 21.81 
วิทยาศาสตร์ 30.96 27.06 23.96 25.16 
สังคมศึกษา 35.09 29.16 28.57 31.11 
ภาษาอังกฤษ 18.37 23.03 22.75 24.83 
           เฉลี่ย 29.18 27.03 25.96 27.53 
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๙. รางวัลเกียรติยศ 
๙.๑ โรงเรียน 
 -  เกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่าโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี  2558  
“สถานศึกษาพอเพียง  2558”  จากกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  วันที่  23  มิถุนายน  2559 
 -  เหรียญทองวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา  
2559  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   ประเภทสถานศึกษาโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  
การจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ข.ว.  สร้างโอกาส 
๙.๒ ผู้บริหาร 

๑) นายเลิศชาย  ขอจิตต์เมตต์ 
 -  รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
 -  รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
 -  รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
 -  รางวัลบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพจนได้ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙.๓ ครู 
  ๙.๓.๑   รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจ าปี  2558  จากคุรุสภา 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
๑.  นางประยูรศรี  คงจันทร์ - หนึ่งแสนครูดี  
2.  นางสาวนภาพร  หนูสม - หนึ่งแสนครูดี 
3.  นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล - หนึ่งแสนครูดี 
4.  นางนภวรรณ  คงอินทร์ - หนึ่งแสนครูดี 
5.  นางสาวจิตรา  เภรีพาส - หนึ่งแสนครูดี 
6.  นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์ - หนึ่งแสนครูดี 
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  ๙.๓.2   รางวัลครูดีศรีลานสกา ประจ าปี  2562  ในงานวันครู  อ าเภอลานสกา  ประจ าปี  
2562  จาก  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอ าเภอลานสกา  นครศรีธรรมราช 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
๑.  นางสาวนภาพร  หนูสม - ครูดีศรีลานสกา 
2.  นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล - ครูดีศรีลานสกา 
3.  นางนภวรรณ  คงอินทร์ - ครูดีศรีลานสกา 

 
  ๙.๓.3   งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘ 
 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
๑.  นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 

(การเขียนเรียงความ) ม. ๑ – ๓  
๒.  นางสาวสุภามาศ  เลขยะวิจิตร - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  

ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง เพลงกล่อมเด็ก ม. ๔ – ๖ 

๓.  นางสาวอรอุมา  เทียนิรมล 
 

- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม. ๑ – ๓  
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ า
ประเภทแม่นย า ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจรวดขวดน้ า
ประเภทยิงไกล ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ
พับประเภทร่อนนาน (ม.๑) ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่น
เชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่น
เชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม. ๔ – ๖ 

๔.  นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์ - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ า
ประเภทแม่นย า ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจรวดขวดน้ า
ประเภทยิงไกล ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่น
เชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ
พับประเภทบินนาน (ม.๒) ม. ๑ – ๓ 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
 - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่น

เชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม. ๔ – ๖ 
๔.  นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์ - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลัง

ยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ า
ประเภทแม่นย า ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจรวดขวดน้ า
ประเภทยิงไกล ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่น
เชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ
พับประเภทบินนาน (ม.๒) ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่น
เชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม. ๔ – ๖ 

๕.  นางรัตนา  ไตรยวงศ ์ - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม  
ม. ๔ – ๖ 

๖.  นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์ 
 

- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม. ๑ – ๓  

๗.  นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต - ครผูู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  
ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม  
ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  
ม. ๔ – ๖ 

๘.  นายวงศกร พรหมทอง - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  
ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  
ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง หน้าที่พลเมือง ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบค าถาม
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ม. ๑ – ๓ 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
๙.  นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 

ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนพู่กันจีน  
ม. ๑ – ๓ 

๑๐.  นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม. ๑ – ๓  
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะตะกร้อข้าม
ตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะตะกร้อ
ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะเปตอง  
(ม.ปลาย ชาย) ม. ๔ – ๖ 

๑๑.  นางนภวรรณ  คงอินทร์ - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหา
แนะแนว ม. ๔ – ๖ 

๑๒.  นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม. ๔ – ๖ 

๑๓.  นางจิตรา  เภรีพาส 
 

- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การเรียกชื่อพืชผักพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การเรียกชื่อพืชผักพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์  
ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม 
ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การตอบปัญหาทางการ
เกษตร ม. ๔ – ๖ 

๑๔.  นางสาวอนุสรา  โอฬาร์
พฤกษ์ 

- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การเรียกชื่อพืชผักพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ ม. ๔ – ๖ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การเรียกชื่อพืชผักพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวลัเหรียญทองแดง การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร 
ม. ๑ – ๓ 
- ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม. 
๑ – ๓ 
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ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
 - ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การตอบปัญหาทางการ

เกษตร ม. ๔ – ๖ 
 
 ๙.๓.4   งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ 
      

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
๑.  นายวงศกร  พรหมทอง -  ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม. ๔ – ๖ 
๑.  นางสาววลัยพร  ศรีอุลิต -  เหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

บกพร่องทางสติปัญญา ม. ๔ – ๖ 
 
 ๙.๓.5   อ่ืน ๆ 
 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
๑.  นายวงศกร  พรหมทอง -  ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน โครงการ ๑๐ ศิลปิน รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 

เพ่ือส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันโนรา
เยาวชนชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช งาน
เทศกาลเดือนสิบ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการ
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ ‘MAUNG KHON 
SEAFOOD FESTIVAL’ ประจ าปี 2๕๖๑ 

 
 

9.๔  นักเรียน 
 ๙.๔.๑   งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘ 
     ๑)   ภาษาไทย 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
๑.  เด็กหญิงชรินรัตน์  วิชาดี - เหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  

ม. ๑ – ๓  
๒.  นางสาวกิ่งแก้ว  จันทวงศ์ - เหรียญเงิน การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม. ๔ – ๖ 

- เหรียญทอง เพลงกล่อมเด็ก ม. ๔ – ๖ 
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     ๒)   วิทยาศาสตร์ 
ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

๑.  เด็กชายกฤษดา  มูณีผล  
 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
ปล่อยอิสระ ม. ๑ – ๓  
- เหรียญเงิน การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทยิงไกล ม. ๑ – ๓ 
- เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน  
(ม.๑) ม. ๑ – ๓ 

๒.  เดก็ชายภาณุวัฒน์  ชุมพงศ์ - เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
ปล่อยอิสระ ม. ๑ – ๓ 
- เหรียญเงิน การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทยิงไกล ม. ๑ – ๓ 
- เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
(รถบรรทุกไข่) ม. ๑ – ๓ 

๓.  นายกิตติกร  แก้วจินดา - เหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นย า ม. ๔ – ๖ 
๔.  นายจิรายุทธ  ดิฐโรจน ์ - เหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นย า ม. ๔ – ๖ 
5.  นายณัฐพงศ์  ศรีบรรจง - เหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นย า ม. ๔ – ๖ 
6.  นายสิทธิชัย  ขาวสนิท - เหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นย า ม. ๔ – ๖ 
7.  นายอภิภู  ฉัตรประกายรุ้ง - เหรียญทองแดง การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นย า ม. ๔ – ๖ 
8.  เด็กชายณัฐภัทร  พันธุ 
 

- เหรียญเงิน การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทยิงไกล ม. ๑ – ๓ 
- เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน  
(ม.๑) ม. ๑ – ๓ 

9.  เด็กชายภานุพงศ์  รัตนอุบล - เหรียญเงิน การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทยิงไกล ม. ๑ – ๓ 
- เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
(รถบรรทุกไข่) ม. ๑ – ๓ 

10.  เด็กชายอนุเดช  บรรเทิงผล - เหรียญเงิน การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทยิงไกล ม. ๑ – ๓ 
๑1.  เด็กชายภาณุวัฒน์  คงสมิต 
 

- เหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน  
(ม.๒) ม. ๑ – ๓ 

1๒.  เด็กชายสราวุฒิ  ทองไชย - เหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน  
(ม.๒) ม. ๑ – ๓ 

1๓.  เด็กชายสิริชัย  รัตนอุบล -  เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
(รถบรรทุกไข่) ม. ๑ – ๓ 

๑๔.  นายจิรายุทธ  ดิฐโรจน ์
 

- เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
(รถบรรทุกไข่) ม. ๔ – ๖ 

๑๕.  นายจิรายุส  เงินพรหม - เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
(รถบรรทุกไข่) ม. ๔ – ๖ 

๑๖.  นางสาววลิัยวัลย์  พรหม
สวัสดิ ์

- เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
(รถบรรทุกไข่) ม. ๔ – ๖ 
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     ๓)   สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

๑.  นางสาวกนกวรรณ  แก้วเกตุ - เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม. ๔ – ๖  
๒.  นางสาวทักษิณาพร  ราพฤทธิ์ - เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม. ๔ – ๖ 
๓.  นางสาวนริศรา  พงศ์พรหม - เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม. ๔ – ๖ 
๔.  นายปิยพงศ์  กรงแก้ว - เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม. ๔ – ๖ 
๕.  นางสาวหัสฐยา  ไชยพงศ์ - เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม. ๔ – ๖ 
6.  เด็กชายชนนท์  โอฬากิจ - เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม. ๑ – ๓ 
7.  เด็กหญิงชรินรัตน์  วิชาดี - เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม. ๑ – ๓ 
8.  นางสาวจารุวรรณ  ปล้องเจริญ - เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม. ๔ – ๖ 
9.  นายเจษฎา  สุขถนอม - เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม. ๔ – ๖ 
๑๐.  นายธนนัต  ศรีจรุง - เหรียญทองแดง หน้าที่พลเมือง ม. ๑ – ๓ 
๑๑.  เด็กชายสุรพงษ์  เพชรานนท์ - เหรียญทองแดง หน้าที่พลเมือง ม. ๑ – ๓ 

 

     ๔)   สุขศึกษา  และพลศึกษา 
ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

๑.  เด็กชายตถาพร  รัตนอุบล - เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม. ๑ – ๓  

๒.  เด็กชายนิติ  อนุรัตน์ - เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม. ๑ – ๓ 

๓.  นายภาณุพงศ์  ชุมพงศ์ 
 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม. ๔ – ๖ 

๔.  นายสุเมฆ  คมพัตร์ลับ - เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม. ๔ – ๖ 

๕.  เด็กชายภูมินทร์  สินเกา 
 

- เหรียญทอง การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย)  
ม. ๑ – ๓ 

๖.  นายสิงหา  หนูเอก - เหรียญทอง การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย)  
ม. ๑ – ๓ 
- เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย 
ชาย) ม. ๔ – ๖ 

๗.  นายศักรินทร์  บุญแก้ว 
 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย 
ชาย) ม. ๔ – ๖ 

๘.  เด็กชายจรัส  รัตนจ านอง - เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย ชาย) ม. ๔ – ๖ 
๙.  นายฐิติกร  ยอดมงคล - เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย ชาย) ม. ๔ – ๖ 
๑๐.  เด็กชายสุเชษฐ  เรืองหิรญั - เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย ชาย) ม. ๔ – ๖ 
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     ๕)   ศิลปะ – ดนตรี 
ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

๑.  นายปิยะพงศ์  กรงแก้ว -  เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  
ม. ๔ – ๖ 

 

     ๖)   ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

๑.  เด็กหญิงกชมน  นพพันธุ์ - เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม. ๑ – ๓ 
๒.  เด็กชายภานุวัฒน์  คงสมติ - เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม. ๑ – ๓ 
๓.  เด็กหญิงสุธัญญา  ทิพย์เสภา  - เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม. ๑ – ๓ 
๔.  เด็กหญิงอาทิตยา  มิตรสาร - เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม. ๑ – ๓ 

 

     ๗)   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชื่อ – นามสกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

๑.  นางสาวชรินรัตน์  วิชาดี 
 

- เหรียญทอง การแข่งขันตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ม. ๑ – ๓ 

๒.  นางสาวญานิศา  ปานวิเชยีร - เหรียญทอง การแข่งขันตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ม. ๑ – ๓ 

๓.  นางสาวกนกพร  ปล้องเจริญ - เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม. ๔ – ๖ 
๔.  นางสาวแสงเดือน  ปล้อง
เจริญ 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ม. ๔ – ๖ 

     ๘)   การงานอาชีพ 
ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

๑.  นายชนนท์  โอฬากิจ - เหรียญเงิน ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม. ๑ – ๓ 
๒.  นายภาณุพงศ์  ชุมพงศ์ - เหรียญทอง ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม. ๔ – ๖ 
๓.  นางสาวจิรวรรณ  จันทร์ศิริ - เหรียญทองแดง การตอบปัญหาทางการเกษตร ม. ๔ – ๖ 
๔.  นายสิทธิชัย  ขาวสนิท - เหรียญทองแดง การตอบปัญหาทางการเกษตร ม. ๔ – ๖ 
๕.  นางสาวญานิศา  ปานวิเชยีร - เหรียญทอง การเรียกชื่อพืชผักพ้ืนบ้านภาคใต้ ม. ๑ – ๓ 
๖.  นายสนธยา  เพชรานนท์ - เหรียญทอง การเรียกชื่อพืชผักพ้ืนบ้านภาคใต้ ม. ๑ – ๓ 
๗.  นางสาวกนกวรรณ  แก้วเกตุ - เหรียญทอง การเรียกชื่อพืชผักพ้ืนบ้านภาคใต้ ม. ๔ – ๖ 
๘.  นาวสาวจารุวรรณ  ปล้อง
เจริญ 

- เหรียญทอง การเรียกชื่อพืชผักพ้ืนบ้านภาคใต้ ม. ๔ – ๖ 

๙.  นายชนนท์  โอฬากิจ - เหรียญทองแดง การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม. ๑ – ๓ 
๑๐.  นายตถาพร  รัตนอุบล - เหรียญทองแดง การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม. ๑ – ๓ 
๑๑.  นางสาวสิรินฑา  แก้ววิลาศ - เหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม. ๑ – ๓ 
๑๒.  นายอนันตวุธ  คงปาน - เหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

บกพร่องทางสติปัญญา ม. ๔ – ๖ 
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 ๙.๔.๒   งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ 
     ๑)   ศิลปะ – ดนตรี 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
๑.  นายปิยะพงศ์  กรงแก้ว -  เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  

ม. ๔ – ๖ 
 
     ๒)   เรียนรวม – ศิลปะ 

ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
๑.  นายอนันตวุธ  คงปาน -  เหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

บกพร่องทางสติปัญญา ม. ๔ – ๖ 
 

๙.๔.๓   อ่ืน ๆ 
 ๑)   โครงการ ๑๐ ศิลปิน รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน เพ่ือส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  
 ๒)   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันโนราเยาวชนชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช งานเทศกาลเดือนสิบ ปีจ าปี ๒๕๖๑ 
 ๓)   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ 

‘MAUNG KHON SEAFOOD FESTIVAL’ ประจ าปี 2๕๖๑ 
 

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑. ห้องสมุดมีขนาด  246 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  จ านวน  5,900  เล่ม 
๒. การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน  ใช้ระบบ  ดิวอ้ี 
๓. จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  คิดเป็น    80  คน/วัน สูงสุด   เดือน   

มกราคม  ต่ าสุด  เดือน  มิถุนายน                                                       
๔. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องโสตทัศนศึกษา ขนาด 128 ตร.ม. 40 
๒. ห้องสมุด  ขนาด  264  ตร.ม. 180 
๓. ห้องคอมพิวเตอร์  ขนาด  88  ตร.ม. 480 
๔. ห้องวิทยาศาสตร์ 180 
๕. ห้องภาษาอังกฤษ 180 
๖. ห้องพยาบาล 80 
๗. ห้องเรียน  DLIT 360 
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๕. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

วัดสรรเสริญ 10 
วัดพระมหาธาตุวรวิหาร 3 
ชุมชนบ้านคีรีวง 4 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 
ถ้ าน้ าศรีธรรมโศกราช 2 
เขาวัง 1 
วัดสระเรียง 1 
หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ 1 
ก าแพงเมืองเก่า 1 
สระศรีปราชญ์ 1 
หอสมุดพลเอกเปรมติณสูลานนท์ 1 
เจดียักษ์ 1 
ศาลาประดู่หก 1 
ศาลหลักเมือง 1 
ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ 1 
อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช 1 
วิหารสูงหอพระสูง 1 
โรงแยกก๊าชขนอมโรงไฟฟ้าขนอม - 
กลุ่มผ้าบาติก 1 
กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 1 
กลุ่มสมุนไพร 1 
กลุ่มทุเรียนกวน 1 
กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 1 
มโนราห์ 10 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านคดศอก 1 
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ดิน 1 
กลุ่มแม่บ้านขุนทะเล 1 
ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อก 1 
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1 
เพาะเห็ด 1 
วัดพระพรหม 1 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 3 
สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ 25-27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยคณะ
ผู้ประเมินภายนอก สังกัด (บริษัท/สมาคม) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี การประเมิน 
ผลการประเมินสรุปโดยภาพรวม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  มัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.05 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 8.75 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.07 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 3.26 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
                พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ท่ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 78.99 ด ี
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่       ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้       ใช่       ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่       ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
12. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

1)  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น  มีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  สถานที่ร่มรื่นเหมาะสมบรรยากาศในการเรียน

เป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสม ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อ
แม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 

จุดควรพัฒนา   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2)  ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น  มีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้างของทุกกลุ่มสาระ 
จุดควรพัฒนา  งบประมาณในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษามีน้อย 

3)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร้างโอกาสทาง

การศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส  ตกหล่น  ออกกลางคัน  มีสิทธิโอกาสเข้ารับการศึกษาจนจบหลักสูตร 

4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น  ฝึกฝนปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการมีมรรยาท  เคารพผู้ใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 
จุดควรพัฒนา  สภาพพ้ืนฐานทางบ้าน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายนอกรอบท่ี สาม 

จุดเด่น 
ด้านผู้เรียน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็น

นักเรียนที่ดีของโรงเรียนรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งมีโครงการรองรับคือ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านสอ และโรงพยาบาลลานสกา โครงการกีฬาขุนทะเลสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม จัดกิจกรรมเข้าค่ายที่วัดพระพรหม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมน าผู้เรี ยนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในจังหวัดตรัง และโครงการทักษะชีวิตจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การขับขี่อย่าง
ปลอดภัย การรักษาแหล่งน้ า และการสอนแบบโครงงาน เป็นต้น เพ่ือพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่งบรรลุเป้าหมายและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียนใน
ด้าน “มารยาทดี มีน้ าใจ” รวมไปถึงมีการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น ในการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด และได้รับการยอมรับจากชุมชน 

ด้านครู  ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา มีความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียน
การสอนมีการวัดผลประเมินผลตามศักยภาพของผู้เรียน มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ด้านผู้บริหาร  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา ใช้หลัก  ธรรมาภิ
บาลและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการสรรหาและแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ร่วมก าหนดเอกลักษณ์ นโยบาย พร้อมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
ทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดีทุกกลุ่มสาระ 
ด้านครู ครูบางท่านไม่ได้ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งไม่ได้ศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนา
สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้ปรับปรุงแผนการสอน จัดหา จัดท า บ ารุงรักษาและ
ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งไม่ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริมอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส   

ชุมชนให้การสนับสนุนในการจัดการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของ
ต าบลเหมาะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทะเลใน
การพัฒนาการศึกษาด้านกีฬา การคมนาคม สะดวกมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในท้องถิ่น 

อุปสรรค   
ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนใหญ่หรือตัวเมือง ท าให้การพัฒนา

การศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร 
 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม         หน้า 36 
 

บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

 
 การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมเป็นการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป ๔ ด้าน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ๖ ด้านและ
ด าเนินการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ซึ่งมารายละเอียด ดังนี้ 
 
ก.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

๑ .  สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็นโอกาส (Opportunities: O) หมายถึง ปัจจัยหลักของ
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนที่เป็นโอกาส เอ้ืออ านวย หรือสนับสนุน โรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒.  สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threats: T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานที่เป็นอุปสรรค ภัยคุกคาม หรือข้อจ ากัดที่จะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนไม่ประสบ
ผลส าเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ด้าน โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑.  การเมืองและ 
กฎหมาย 
(Political and 
Legal) 
 

๑.  การมีระเบียบ/กฎหมาย ที่เอ้ือต่อการ
บริการและการจัดการทางด้านการศึกษา 
เพ่ือสิทธิและโอกาสให้กับผู้เรียน 
๒.  การได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทะเลในการพัฒนา
การศึกษาด้านกีฬา 
๓.  รัฐมีโครงการพัฒนาครูในรูปแบบ
ต่างๆ 

๑.  ประชากรบางส่วนฝ่าฝืนระเบียบ/
กฎหมายในการให้การศึกษาแก่บุตรหลาน 
๒.  นโยบายทางด้านการศึกษาไม่คงที่ 
๓.  ความล่าช้าในการประสานงานของ
ระบบราชการ 
๔.  การขาดการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 

๒.  เศรษฐกิจ 
(Economic) 
 

๑.  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ ที่เอ้ือต่อการศึกษา 
๒.  ประชากรมีอาชีพที่หลากหลาย 

๑.  ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 

๓.  สังคม 
วัฒนธรรม 
(Social-cultural) 
 

๑.  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของต าบลจึง
เหมาะแก่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
๒.  การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุน 
ด้านการศึกษา 
๓.  การมีประเพณีของท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ 
๔.  การคมนาคมสะดวก  
๕.  การมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน
ท้องถิ่น 

๑.  ปัญหายาเสพติด และการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพ้ืนที่มีแนวโน้มมากขึ้น 
2.  ปัญหาครอบครัวแตกแยก (ครอบครัว
อ่อนแอ) 
3.  ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตร
หลานไปเรียนในโรงเรียนใหญ่หรือตัว
เมือง  
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ด้าน โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๔.  เทคโนโลยี 
(Technological) 

๑.  ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นให้
ครูใช้ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน 

๑.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 

 
ข.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

๑.  สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength: S) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่เป็นจุดแข็ง ข้อดี หรือข้อเด่น ที่จะท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 

๒.  สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) หมายถึง ปัจจัยหลัก สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่เป็นจุดอ่อน ข้อด้อย หรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการด าเนินงานของโรงเรียนที่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ด้าน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  โครงสร้าง 
(Structure) 

๑.  หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) 
๒.  โรงเรียนมีนโยบายและทิศทางการท างานที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด 
๓.  โรงเรียนมีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔.  โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี 
๕.  โรงเรียนมีความพร้อมด้านบุคลากรและ
หลักสูตรที่เอ้ือต่อปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

 

๒.  ผลผลิตและ 
บริการ 
(Service and 
products) 

๑.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์  
๒.  นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน 
๓.  นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
๔.  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาใน
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
๕.  โรงเรียนมีกฎระเบียบและเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะการท างานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
7. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการ
สื่อสาร 
8. นักเรียนร่วมสืบสำนวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ และ
มีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET) ต่ ากว่าระดับดีหลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒.  นักเรียนขาดทักษะการเขียน 
และการคิดค านวณ  
๓.  นักเรียนขาดทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การอภิปราย
แลกเปลี่ยน และแก้ปัญหา 
4. การสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ด้าน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๓.  งานบุคคล 
(Man) 

๑.  บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ 
สอดคล้องกับภารกิจและได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา  
และการท างานเป็นทีม 
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
4. การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑.  ไม่มีบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

๔.  งบประมาณ 
(Money) 

๑.  สถานศึกษามีรายได้จากโครงการพิเศษ (ข.ว.
สร้างโอกาส) 

๑.  งบประมาณในการบริหาร
จัดการและการพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาไม่เพียงพอ 

๕.  สถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ 
(Material) 

๑.  มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
๒.  สถานที่ร่มรื่น มีบรรยากาศเหมาะสม เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑.  วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
๒.  มีบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยงก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ไม่มีรั้ว) 

๖.  การบริหาร 
จัดการ 
(Management) 

๑.  มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่
สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
2.  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ 
3.  ครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์
และมำตรฐำน  
4.  ผู้บริหารมีนโยบายที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
5.  การมีโครงสร้างมอบหมายงาน และก าหนด
ตัวบุคคลรับผิดชอบงานทีช่ัดเจน 
๖. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นกระบวนกำร
คิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ในกำรด ำเนินชีวิตได้ 
๗. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
๘. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
ตำมสภำพจริง และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
๙. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๑.  การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 
1) สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส 
ชุมชนให้การสนับสนุนในการจัดการพัฒนาการเรียนรู้  ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของต าบล

เหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทะเล
ในการพัฒนาการศึกษาด้านกีฬา การคมนาคม สะดวกมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในท้องถิ่น 

อุปสรรค 
ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนใหญ่หรือตัวเมือง ท าให้การพัฒนา

การศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร 
 

2) สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง 
- ด้านผู้เรียน  :  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 

เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งมีโครงการรองรับ 
เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการกีฬาขุนทะเลสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัด
กิจกรรมเข้าค่าย โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการทักษะชีวิตจัดกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติด การขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นต้น เพ่ือพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่งบรรลุเป้าหมายและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียนในด้าน “มรรยาทดี 
มีน้ าใจ” รวมไปถึงมีการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น ในการส่งเสริมด้านคุณธรรม สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด และได้รับการยอมรับจากชุมชน 

- ด้านครู  :  ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา มีความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอนมีการวัดผลประเมินผลตามศักยภาพของผู้เรียน มีการสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

- ด้านผู้บริหาร  :  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา ใช้หลัก       
ธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ร่วมก าหนดเอกลักษณ์ นโยบาย พร้อมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
ทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ด้านผู้เรียน  :  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ด้านครู  :  ครูบางท่านไม่ได้ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งไม่ได้ศึกษาค้นคว้า วิจัย
เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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บทที่ ๓ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 

อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖5 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เป็นองค์กรที่พัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย และมีทักษะชีวิตก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

ค านิยาม 
๑.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  รู้คุณค่าของสิ่งของ 
 -  ใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า 
 -  มีเหตุมีผล และควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
 -  มีการปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
๒.  ผู้เรียนเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  มีน้ าใจ เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว 
 -  ประพฤติ ปฏิบัติดี  
 -  มีความกตัญญูกตเวที 
๓.  ผู้เรียนมีความสุข  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 -  มีสุขภาพกายสุขจิตดี 
 -  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

-  ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในท้องถิ่น 

 -  ร้องเพลงชาติ และท าพิธีหน้าเสาธงด้วยความพร้อมเพรียง 
๕.  ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  น าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 -  เลือกใช้เทคโนโลยี และการรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติ 
 -  กลั่นกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 
๖.  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 -  มีการคิดแก้ปัญหา 
 -  มีการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 -  มีการปรับตัว และทักษะการใช้ชีวิต 
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อัตลักษณ์ (Identity)  

มรรยาทดี  มีน้ าใจ 
ค านิยาม 
๑.  มรรยาทดี  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  ไหว้สวย และแสดงความเคารพบุคคลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
 -  มีความนอบน้อมถ่อมตน 
 -  พูดจาไพเราะ 
๒.  มีน้ าใจ  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีส่ าคัญ ดังนี้ 
 -  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
 -  มีจิตสาธารณะ 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
    สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม 
 
พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจที่ ๑   ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ และมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาไปสู่ความมีคุณภาพตามศักยภาพ 

พันธกิจที่ ๒ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีอุดมการณ์และ

มีขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พันธกิจที ่๔ ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
พันธกิจที่ ๕ สร้างโอกาส  ส่งเสริมความเสมอภาคโดยการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับผู้เรียน

พลาดโอกาสทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพ้ืนฐาน 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๔. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๕. สถานศึกษามีเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการมี

ส่วนร่วม 
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กลยุทธ์ (Strategic) 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในทุกๆด้านอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเลื่อนวิทยฐานะ  
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม       

มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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บทที่ ๔ 
กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   2.  นักเรียนมีความล้ าหน้าทางความคิด และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   3.  โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4.  โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2665 

๑.  ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
เขียน ภำษำไทยอยู่ในระดับดี ตำมเกณฑ์ของ
สถำนศึกษำ 

75 75 80 80 

๒.  ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษแนะน ำตนเอง และสนทนำอย่ำงง่ำยได้ 

75 70 75 75 

๓.  ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ อยู่ในระดับดี ตำมเกณฑ์ของสถำนศึกษำ 

65 70 75 75 

๔.  ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ อยู่ในระดับดี ตำมเกณฑ์ของสถำนศึกษำ 

80 80 85 85 

๕.  ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำร
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ อยู่ใน
ระดับดี ตำมเกณฑ์ของสถำนศึกษำ 

70 70 75 75 

๖.  ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำมำกกว่ำระดับ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

60 60 65 65 

๗.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลงานจากการท าโครงงาน 
หรือผลงานประดิษฐ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

70 60 65 65 

๘.  ร้อยละของนักเรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำก
อินเตอร์เน็ตและสรุปควำมรู้ด้วยตนเอง โดยมีกำร
อ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่สืบค้นอย่ำงถูกต้อง 

85 85 90 90 

๙.  ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำน
ต่ออำชีพที่ถนัดหรือสนใจ อย่ำงน้อย ๑ อำชีพ 

90 90 95 95 

 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๑ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และส่งเสริมความสามารถ/ทักษะทางการคิดของ

นักเรียน ด้วยกิจกรรมและกระบวนการที่หลากหลาย 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๒ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
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 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๓ : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๔ : พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 

๑) วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒) พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียน 
๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔) ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง 
๕) ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงสังคมส่วนรวม 
๖) สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ต่อยอดความสามารถ 
๗) สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ 
๘) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เน้นความสามารถ/ทักษะการคิด 
๙) จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อความสามารถ/ทักษะการคิด 
๑๐) ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานที่แสดงออกทางด้านการคิด 
๑๑) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนักเรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
๑๒) สนับสนุนนักเรียนที่สามารถต่อยอดผลงาน 
๑๓) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และห้องสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 
๑๔) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่อนักเรียนในการใช้งาน 
๑๕) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงๆ 
๑๖) ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
๑๗) ประเมินผลอย่างมีระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โครงการ : 
๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
๓) โครงการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
๔) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
๕) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
๖) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๗) โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ 
๘) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๙) โครงการทวิศึกษา 
๑๐) โครงการพัฒนางานวัดผลเพ่ือความพอเพียง 
๑๑) โครงการพัฒนางานทะเบียนเพ่ือให้เกิดความพอเพียง 
๑๒) โครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำ 
๑๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียน 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และ มีวิถีชีวิตตามปรัชญา  

     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.  นักเรียนรักในสถาบันหลักของชาติ และมีความส านึกในความเป็นชาติไทย 
   ๓.  นักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

     ประมุข 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2665 

๑.  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตำมเกณฑ์ของส ำนักงำน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

90 90 95 95 

๒.  ร้อยละของนักเรียนทีม่ีคุณลักษณะและค่ำนิยม
ตำมท่ีสถำนศึกษำประกำศ 

90 90 95 95 

๓.  ร้อยละของนักเรียนทีส่ำมำรถแสดงศิลปวัฒนธรรม
ประจ ำภำคใต้ (มโนรำห์) ได้    

60 60 65 65 

๔.  ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมท ำบุญให้
ทำนไฟ,  กำรแห่ผ้ำขึ้นธำตุ,  กำรหล่อเทียนพรรษำ,  
กำรแห่เทียนพรรษำ,  กำรร ำกลองยำว,  กำรเข้ำค่ำย
คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 

100 100 100 100 

๕.  ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชำติ 
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์อย่ำงต่อเนื่อง 

100 100 100 100 

๖.  ร้อยละของนักเรียนที่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมี
ควำมสุขบนควำมแตกต่ำงด้ำนประเพณี วัฒนธรรม วิถี
กำรด ำเนินชีวิต และภูมิล ำเนำ 

100 100 100 100 

๗.  ร้อยละของนักเรียนที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 90 90 95 95 
๘.  ร้อยละของนักเรียนที่ไม่ก่อเหตุทะเลำะวิวำทใน
โรงเรียน 

90 90 95 95 

๙.  ร้อยละของนักเรียนทีม่ีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์
กรมอนำมัย และมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 

75 75 80 80 

 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๑ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และสามารถด าเนิน

ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๒ : ส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ 3 : ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืช 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม         หน้า 46 
 

 กลยุทธ์ริเริ่มที่ 4 : ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้เรียนรู้ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

 กลยุทธ์ริเริ่มที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนนักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทางการด าเนินการ 
๑) จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
๒) จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตยแก่นักเรียน 
๔) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับพุทธศาสนา 

โครงการ : 
๑) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒) โครงการโรงเรียนสุจริต 
๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๔) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
๖) โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗) โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
๘) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 
๙) โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๑๐) โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
๑๑) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในทุกๆด้านอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเลื่อนวิทยฐานะ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับแนวทาง     

     การพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ 
   2.  ส่งเสริมระบบการจัดการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการอย่าง 
        เสมอภาค 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2665 

๑.  ร้อยละของครูทีม่ีกำรวิเครำะห์หลักสูตรและ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

100 100 100 100 

๒.  ร้อยละของครูที่มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนกำรสอนแบบ Active Learning 

100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2665 

๓.  ร้อยละของครูทีจ่ัดกิจกรรมกำรสอนที่เน้นกำร
ปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

100 100 100 100 

๔. ครูทุกคนมีกำรบันทึกหลังสอนเพ่ือท ำวิจัยชั้นเรียน
และสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำ 

100 100 100 100 

๕.  ร้อยละของครทูีม่ีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี สำรสนเทศ
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

90 95 95 95 

๖.  ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยให้
นักเรียนทุกคนมีโอกำสได้ศึกษำแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 

90 95 100 100 

7.  ร้อยละของครูทีจ่ัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วม 

100 100 100 100 

8.  ร้อยละของครูทีจ่ัดกำรศึกษำให้นักเรียนตำม
ศักยภำพเป็นรำยบุคคล 

100 100 100 100 

9.  ร้อยละของครทูีจ่ัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
หลักกำรเสริมแรงให้นักเรียน 

100 100 100 100 

10.  ร้อยละของครูทีม่ีกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ของนักเรียนตำมสภำพจริง โดยใช้เครื่องมือที่
หลำกหลำย 

100 100 100 100 

๑1.  ร้อยละของครูทีม่ีกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด 

100 100 100 100 

๑๒.  ร้อยละของครูทีน่ ำผลกำรประเมินมำพัฒนำ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำรสอนที่
ก ำหนด (PDCA) 

100 100 100 100 

๑๒.  ร้อยละของครูทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม PLC  100 100 100 100 
๑๓.  ร้อยละของครูทีม่ีกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 90 90 95 95 
 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๑ : ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองตามความสนใจ 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๒ : สร้างกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 
แนวทางการด าเนินการ 

การจัดการประชุม อบรม สัมมนา จัดสวัสดิการแก่ครแูละบุคลากร ดังนี้ 
- ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรทางการศึกษา 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
- จัดสวัสดิการบุคลากร 
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- กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ 
โครงการ : 

๑) โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
๒) งานสวัสดิการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
๓) โครงกำรพัฒนำงำนระบบสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
๔) กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.  มีระบบบริหารที่ดีผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ    
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2665 

๑.  โรงเรียนมีกำรวำงเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถำนศึกษำก ำหนด ชัดเจน โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๒.  โรงเรียนใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๓.  โรงเรียนได้น ำระบบวงจรคุณภำพ (PDCA) มำใช้ใน
กำรบริหำรโรงเรียน 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๔.  โรงเรียนได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้เป็นไปตำม
บริบทของโรงเรียน และมีกำรจัดหลักสูตรทวิศึกษำ 
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๕.  โรงเรียนมีกำรเสริมแรง ส่งเสริม เพื่อเพ่ิมศักยภำพ
นักเรียนตำมควำมสำมำรถ 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๖. โรงเรียนมีกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและแก้ไข
ปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๗. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ำอบรมโครงกำร
คูปองครู 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๘. โรงเรียนได้ด ำเนินโครงกำรสวนสวยโรงเรียนงำม 
และจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๙. โรงเรียนมีกำรจัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

๕ ๕ ๕ ๕ 

 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๑ : เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๒ : แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
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 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๓ : สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
แนวทางการด าเนินการ 

๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน 
๒) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบครบตามวงจร (PDCA) 
๓) ร่วมท าข้อตกลงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

โครงการ : 
๑) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒) โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม 
๓) โครงการสนับสนุนปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 
๔) โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕) โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม           
มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.  ให้โอกาสแก่นักเรียนที่เสียโอกาสทางการศึกษา  
 ๒.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนที่เสียโอกาสทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2665 

๑.  ร้อยละของนักเรียนที่เสียโอกาสทางการศึกษาและ
สามารถส าเร็จการศึกษาหรือเลื่อนชั้นระดับการศึกษา 

55 60 65 70 

๒.  ร้อยละของนักเรียนทีเ่สียโอกาสทางการศึกษาที่มี
ผลการเรียนอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

55 60 65 70 

๓.  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๓5 ทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

55 60 65 70 

 
 กลยุทธ์ริเริ่มที่ ๑ : เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เสียโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา

ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
แนวทางการด าเนินการ  

๑) รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ข.ว. สร้างโอกาส 
๒) คัดกรองนักเรียน 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
๔) ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
๕) ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

โครงการ : 
๑) โครงการ ข.ว. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
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๒) โครงการภาคฤดูร้อนในโครงการ ข.ว.สร้างโอกาสทางการศึกษา 
๓) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โครงการ ข.ว. สร้างโอกาสทางการศึกษา) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 

ร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน 

0 – 59  ก าลังพัฒนา ก าลังพัฒนา 1 
60 – 69  ปานกลาง ปานกลาง 2 
70 – 79  ดี ดี 3 
80 – 89  ดีเลิศ ดีเลิศ 4 
90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 5 
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บทที่ ๕ 
โครงการ/กิจกรรมระยะ ๔ ปี 

 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๑.  ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางวิชาการ และส่งเสริม
ความสามารถ/ทักษะ
ทางการคิดของนักเรียน 
ด้วยกิจกรรมและ
กระบวนการที่
หลากหลาย 

๑.  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
-  งานมัธยมศึกษา 
-  O-Net และการแข่งขันทักษะ 

60,000 
30,000* 
30,000** 

60,000 
30,000* 
30,000** 

60,000 
30,000* 
30,000** 

60,000 
30,000* 
30,000** 

-  นำงสำวจุฑำภรณ์  
เจษฎำรมย์ 
-  นายวงศกร   
พรหมทอง 

๒.  โครงการเพิ่มประสิทธ์ิ
ภาพการเรียนการสอนกลุม่
สาระในศตวรรษที่ 21 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
-  กิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

370,166 
318,166* 
52,000** 

370,166 
318,166* 
52,000** 

370,166 
318,166* 
52,000** 

370,166 
318,166* 
52,000** 

-  นำงสำวจุฑำภรณ์  
เจษฎำรมย์ 
-  นายวงศกร   
พรหมทอง 

๓.  โครงการพัฒนาการ
ให้บริการห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติกาญจนาภิเษก 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

 

๔.  โครงการสวนสวย
โรงเรียนงาม 

60,120 
18,290* 
41,830** 

60,120 
18,290* 
41,830** 

60,120 
18,290* 
41,830** 

60,120 
18,290* 
41,830** 

-  นายจารุวัฒน์  
เขียวกุ้ง 

5.  โครงการห้องเรียนสวย
ด้วยมือเรา 

39,950 
39,950** 

39,950 
39,950** 

39,950 
39,950** 

39,950 
39,950** 

-  นายจารุวัฒน์  
เขียวกุ้ง 
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กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๒.  ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการผลติ
ผลงานอย่างสร้างสรรค ์

๑.  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

22,000 
22,000** 

22,000 
22,000** 

22,000 
22,000** 

22,000 
22,000** 

-  นำงสำวจิตรำ   
เภรีพำส 

๒.   โครงการพัฒนางาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร ์

๒๔,500 
4,500* 

20,000** 

๒๔,500 
4,500* 

20,000** 

๒๔,500 
4,500* 

20,000** 

๒๔,500 
4,500* 

20,000** 

-  นำงสำวจิตรำ   
เภรีพำส 

๓.  โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 20,000 

20,000** 
20,000 

20,000** 
20,000 

20,000** 
20,000 

20,000** 

-  นำยวงศกร   
พรหมทอง 
-  นำงสำวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 
-  นางสาววลัยพร  
ศรีอุลิต 

4.  โครงการปรับปรุงศูนย์
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 

120,000 
120,000** 

120,000 
120,000** 

120,000 
120,000** 

120,000 
120,000** 

-  นำงสำวจิตรำ   
เภรีพำส 

๓.  พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑.  โครงการส่งเสริมศูนย์
การเรยีนในสถานศึกษา 20,000 

20,000** 
20,000 

20,000** 
20,000 

20,000** 
20,000 

20,000** 

-  นำยวงศกร   
พรหมทอง 
-  นำงสำวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 
-  นางสาววลัยพร  
ศรีอุลิต 

๒.  พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

5,000 
5,000** 

5,000 
5,000** 

5,000 
5,000** 

5,000 
5,000** 

-  นำงสำวจุฑำภรณ์  
เจษฎำรมย์ 

๓.  โครงการทวิศึกษา 
19,000 

19,000** 
19,000 

19,000** 
19,000 

19,000** 
19,000 

19,000** 

-  นำงสำวจุฑำภรณ์  
เจษฎำรมย์ 
-  นายวงศกร   
พรหมทอง 

๔.  พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

๑.  โครงการพัฒนางาน
วัดผลเพื่อความพอเพียง 

600 
600* 

600 
600* 

600 
600* 

600 
600* 

-  นำงประยูรศรี   
คงจันทร์ 

๒.  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบงานทะเบียน 

14,000 
3,000* 

11,000** 

14,000 
3,000* 

11,000** 

14,000 
3,000* 

11,000** 

14,000 
3,000* 

11,000** 

-  นำงสำวจิตรำ   
เภรีพำส 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๑.  ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม มีวินยั 
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ของ
ตนเอง และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 

๑.  โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
-  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
-  กิจกรรมเยีย่มบ้านนกัเรียน 

12,000 
12,000* 

12,000 
12,000* 

12,000 
12,000* 

12,000 
12,000* 

-  นำงณิชปัทม์   
โพธิแพทย์ 

๒.  โครงการโรงเรียนสจุริต 
- - - - 

-  นำยจำรุวัฒน์  
เขียวกุ้ง 
-  นำยวงศกร   
พรหมทอง 

๓.  โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

- - - - 
-  นำยจำรุวัฒน์  
เขียวกุ้ง 
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กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๑.  ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม มีวินัย 
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ของ
ตนเอง และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข (ต่อ) 
 

๔.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 10,000 
5,000* 
5,000** 

10,000 
5,000* 
5,000** 

10,000 
5,000* 
5,000** 

10,000 
5,000* 
5,000** 

-  นำงสำวอรอุมำ  
เทียนิระมล 
-  นายวงศกร  
พรหมทอง 

๕.  โครงการเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิต 

93,000 
20,000** 
73,000** 

93,000 
20,000** 
73,000** 

93,000 
20,000** 
73,000** 

93,000 
20,000** 
73,000** 

-  นำงณิชปัทม์  โพธิ
แพทย์ 
 

-  กิจกรรมเข้าค่ายยาเสพติด 
-  กิจกรรมปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ
อันไม่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมธนาคารขยะ 
-  กิจกรรมกีฬาขุนทะเลสัมพันธ ์
-  งานส านักงานกจิการนกัเรียน 

59,000 
59,000** 

59,000 
59,000** 

59,000 
59,000** 

59,000 
59,000** 

-  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 

30,000 
20,000* 
10,000* 

30,000 
20,000* 
10,000* 

30,000 
20,000* 
10,000* 

30,000 
20,000* 
10,000* 

-  กิจกรรมลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางบก 

4,000 
4,000** 

4,000 
4,000** 

4,000 
4,000** 

4,000 
4,000** 

๖.  โครงการพัฒนากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

130,000 
50,000* 
80,000* 

130,000 
50,000* 
80,000* 

130,000 
50,000* 
80,000* 

130,000 
50,000* 
80,000* 

-  นำงสำวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 
-  นางพมิพ์จินดา  
รัตนสุวรรณ -  กิจกรรมพัฒนาห้องกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
20,000 

20,000** 
20,000 

20,000** 
20,000 

20,000** 
20,000 

20,000** 

-  กิจกรรมลูกเสือ 40,000 
30,000* 
10,000* 

40,000 
30,000* 
10,000* 

40,000 
30,000* 
10,000* 

40,000 
30,000* 
10,000* 

-  กิจกรรมทัศนศึกษา 20,000 
20,000* 

20,000 
20,000* 

20,000 
20,000* 

20,000 
20,000* 

-  เครื่องดนตรีวงโยทวาทิต 50,000 
50,000** 

50,000 
50,000** 

50,000 
50,000** 

50,000 
50,000** 

๗.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรยีน 

4,000 
2,000* 
2,000** 

4,000 
2,000* 
2,000** 

4,000 
2,000* 
2,000** 

4,000 
2,000* 
2,000** 

-  นำงสำวจุฑำ
ภรณ์  เจษฎำรมย์ 

8.  โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

19,000 
19,000** 

19,000 
19,000** 

19,000 
19,000** 

19,000 
19,000** 

-  นำงสำวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 

๒.  ส่งเสริมการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

๑.  โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

7,400 
3,400* 
4,000** 

7,400 
3,400* 
4,000** 

7,400 
3,400* 
4,000** 

7,400 
3,400* 
4,000** 

-  นายวงศกร  
พรหมทอง 
-  นำงสำวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 
-  นางลัดดาวัลย์  
แก้วสองดวง 

๓.  ส่งเสริมให้นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
เห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช 

๑.  โครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

-  นำงสุวรรณำ   หัต
ประดิษฐ์ 

๔.  ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาได้
เรียนรู้ และอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

๑.  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศลิปะและประเพณี
วัฒนธรรมไทย - - - - 

-  นำยวงศกร   
พรหมทอง 
-  นำงสำวภำรดี  
หิรัญประจักษ์ 
-  นำงสำวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 
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กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๕.  ส่งเสรมิและพัฒนาให้
นักเรียนยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

๑.  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 
 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

-  นำงสำวกนกวรรณ  
เกือกแก้ว 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในทุกๆด้านอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเลื่อนวิทยฐานะ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๑.  ส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาตนเองตาม
ความสนใจ 

๑.  โครงการพัฒนาครูสูม่ือ
อาชีพ 
-  กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
บุคคล 
-  กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากร 
-  กิจกรรมศึกษาดูงาน 
-  กิจกรรมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
-  กิจกรรมครูดีศรีขุนทะเล 

808,000 
2,000* 

806,000** 

808,000 
2,000* 

806,000** 

808,000 
2,000* 

806,000** 

808,000 
2,000* 

806,000** 

-  นางนภวรรณ  คง
อินทร์ 

๒.  สร้างกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 

๑.  งานสวัสดิการโรงเรยีน
ขุนทะเลวิทยาคม 

89,740 
30,000* 
59,740** 

89,740 
30,000* 
59,740** 

89,740 
30,000* 
59,740** 

89,740 
30,000* 
59,740** 

-  นางสาวอรอุมา  
เทียนิระมล 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๑.  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ 

๑.  โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
-  กิจกรรมการจัดอบรมบุคลากร
เขียนแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
-  การประชุมพจิารณา
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

30,000 
5,000* 

25,000** 

30,000 
5,000* 

25,000** 

30,000 
5,000* 

25,000** 

30,000 
5,000* 

25,000** 

-  นำงสำวอรอุมำ  
เทียนิระมล 

2.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานแนะแนวเพื่อการศึกษา 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
-  กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
-  กิจกรรมเปิดร้ัวโรงเรียน 
-  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
-  ทุนการศึกษา 

162,900 
2,000* 

160,900** 

162,900 
2,000* 

160,900** 

162,900 
2,000* 

160,900** 

162,900 
2,000* 

160,900** 

-  นำงนภวรรณ  คง
อินทร์ 
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กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๑.  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ (ต่อ) 

3.  โครงการสนับสนุนปัจจัย
การบริหารสถานศึกษา 

346,000 
326,000* 
20,000** 

346,000 
326,000* 
20,000** 

346,000 
326,000* 
20,000** 

346,000 
326,000* 
20,000** 

-  นางสาวนภาพร  
หนูสม    
-  นางสาวภารดี  
หิรัญประจักษ์ -  วัสดุส านักงาน  จัดจา้งและ

จัดซื้อวัสดุส านักงาน  กจิกรรม
ซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่าย โครงการ ขวส. 

70,000 
50,000* 
20,000** 

70,000 
50,000* 
20,000** 

70,000 
50,000* 
20,000** 

70,000 
50,000* 
20,000** 

-  ค่าสาธารณูปโภค 276,000 
276,000* 

276,000 
276,000* 

276,000 
276,000* 

276,000 
276,000* 

๒.  แสวงหาความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมมือพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา 

๑.  โครงการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  การจัดประชุมปฎิบัติการ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

-  นำงสำวอรอุมำ  
เทียนิระมล 

๓.  สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

๑.  กิจกรรมสัมพันธ์ประสาน
ชุมชน 
-  กิจกรรมสนับสนุนเทศบาล 
-  กิจกรรมสนับสนุนวัด 
-  กิจกรรมสนับสนุนอ าเภอ และ
หน่วยงานอื่น 

40,000 
40,000** 

40,000 
40,000** 

40,000 
40,000** 

40,000 
40,000** 

-  นำงสำวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 

 
กลยุทธ์ที่ ๕  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม มีคุณภาพและ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

๑.  เปิดโอกาสให้
นักเรียนท่ีเสียโอกาสได้
เข้าเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้ศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นไป 
 

1.  โครงการ ข.ว. สร้าง
โอกาสทางการศึกษา 
-  กิจกรรมประชุมผู้กครอง 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

10,000 
10,000** 

-  นำงสุวรรณำ   หัต
ประดิษฐ์ 

2.  โครงการภาคฤดรู้อนใน
โครงการ ข.ว.สร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

20,000 
20,000** 

20,000 
20,000** 

20,000 
20,000** 

20,000 
20,000** 

-  นำงสุวรรณำ   หัต
ประดิษฐ์ 

3.  โครงการค่ายพัฒนา
ทักษะชีวิตสู่ความส าเรจ็ 

30,000 
30,000** 

30,000 
30,000** 

30,000 
30,000** 

30,000 
30,000** 

-  นำงสุวรรณำ   หัต
ประดิษฐ์ 

 
หมายเหตุ 
 *  เงินงบประมาณ 
 **  เงินนอกงบประมาณ 
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บทที่ 6 
การบริหารแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  

 
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2๕๖๒ – 25๖๕) โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช-พัทลุง) เป็นแผนที่มุ่งใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้ก าหนดหลักการ 
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

1.  หลักการบริหารสู่การปฏิบัติ การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2๕๖๒ – 
25๖๕) สู่การปฏิบัติโดยยึดหลัก ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้     

๑.๑  วิสัยทัศน์ (Vision) 
               ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖5 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เป็นองค์กรที่พัฒนาการศึกษาตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย และมีทักษะชีวิตก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

๑.๒  อัตลักษณ์ (Identity) : มรรยาทดี  มีน้ าใจ 
๑.๓  พันธกิจ (Mission) 

๑)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ และมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาไปสู่ความมีคุณภาพตามศักยภาพ 

๒)  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีอุดมการณ์

และมีขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
๔)  ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
         ๕)   สร้างโอกาส  ส่งเสริมความเสมอภาคโดยการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับ 

ผู้เรียนพลาดโอกาสทางการศึกษา 
๑.๔  เป้าประสงค์ (Goal) 

๑)  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒)  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพ้ืนฐาน 
๓)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
๔)  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๕)  สถานศึกษามีเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดย

อาศัยหลักการมีส่วนร่วม 
๑.๕  กลยุทธ์ (Strategic) 

๑)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

๒)  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๓)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเลื่อนวิทยฐานะ 

๔)  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕)  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม       
มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

2.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ  
การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีในการตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรม ไป

ด า เนินงานให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่างทั้งภายในและนอกโรงเรียน นอกจากนี้การน า
แผนสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการมอบมายอ านาจหน้าที่  การ
ประสานงาน การอ านวยการ การควบคุม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ ในแต่ละขั้นตอนของแผน
ด้วย การน าแผนสู่การปฏิบัติต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุม รอบคอบ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ของแผน 
เพ่ือจะให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงก าหนดหลักการน าแผนสู่การปฏิบัติดังนี้  

๒.๑  การสื่อสารกลยุทธ์ เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม บทบาทที่ส าคัญก็คือจะต้องด าเนินการสื่อสารเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และระบบวัดผลประเมินผล ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์
และท่ัวถึง  

๒.๒  ก าหนดคณะท างานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ก าหนดคณะท างานในการขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจ
ของแต่ละกลยุทธ์ ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์  

๒.๓  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ /ปีการศึกษา โรงเรียนจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณต่าง ๆ โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 25๖๒ 
– 25๖๕ โดยการก าหนด คัดเลือก โครงการกิจกรรมที่เหมาะในแต่ละป ีเพ่ือบรรจุลงไปในแผนปฏิบัติการ  

๓.  การจัดระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  
3.1  ติดตามความก้าวหน้าประจ าปีเป็นการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละกลยุทธ์ 

โครงการ/ กิจกรรม เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดอันจะน าไปสู่การ
ทบทวนและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม  

3.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดแผน  
3.3  การจัดท ารายงานประจ าปี โดยรายงานผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของ

ตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ และรายงานการใช้งบประมาณ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม         หน้า 59 
 

 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๔ (พ.ศ.๒๕62 – ๒๕๖5) ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

  
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ครั้งที่ ……./2562   ในวัน......ที่  .......  พฤษภาคม   2562  ได้พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕62 – ๒๕๖5) ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมแล้ว  ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ ๔ (พ.ศ.๒๕62 – ๒๕๖5) ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
  
 
                    ลงชื่อ.................................................... 
                     (นายโสภณ  พรหมแก้ว) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  
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ค ำสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม 

ที่  ๑๔๘ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ  ๔  ปี  

 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
……………………………………………………….. 

            
   ด้วยโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม  จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนระยะ  ๔  ปี และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ในวันที่  ๓๐  พฤศจิกำยน    ๒๕๖๑    
ณ  ห้องประชุม  ส่ง  แสง  อุปถัมป์  โรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม  เพ่ือเป็นแนวทำงให้ครูและบุคลำกรได้เขียน
แผนปฏิบัติกำรเป็นแนวเดียวกันในกำรพัฒนำโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคมให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้ 
 

ดังนั้น  เพื่อให้กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ  ๔  ปี และ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัย อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ ๓๙  โรงเรียนขุนทะเลวิทยำคมจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ  ๔  ปี และแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๒  ดังนี ้
   ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ติดต่อประสำนงำนกับ
วิทยำกรและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน   ประกอบด้วย 

๑.  นำยเลิศชำย  ขอจิตต์เมตต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวนภำพร  หนูสม                   ครชู ำนำญกำรพิเศษ     รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงนภวรรณ  คงอินทร์                   ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
๔.  นำยวงศกร  พรหมทอง       คร ู      กรรมกำร 
๕.  นำยจำรุวัฒน์  เขียวกุ้ง                    ครู                          กรรมกำร 
๖.  นำงสำวอรอุมำ  เทียนิระมล      ครชู ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร     
๗.  นำงสำวเศรษฐนินทร์   เลศิสกุล      ครูผู้ชว่ย  กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘.  นำงสำวภำรดี  หิรัญประจักษ์            ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้ำที่  จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนระยะ  ๔  ปี และ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของแต่ละกลุ่มงำน  ประกอบด้วย  

๒.๑  กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ  ประกอบด้วย 
     ๑.  นำงสำวนภำพร  หนสูม              ครชู ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
     ๒.  นำงสำวกัณฐมณี  วรเมธวิชยุตม์    ครอัูตรำจ้ำง     กรรมกำร 
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     ๓.  นำงสำวภำรดี  หิรัญประจักษ์       ครผูู้ช่วย                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๒.๒   กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย 

     ๑.  นำงนภวรรณ  คงอินทร์              ครชู ำนำญกำร           ประธำนกรรมกำร 
     ๒.  นำงสำวพิมพ์จินดำ  อำกำรส       ครูผู้ช่วย            กรรมกำร 
     ๓.  นำงสุวรรณำ  หัตประดิษฐิ์          ครชู ำนำญกำร           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      ๒.๓  กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร ประกอบด้วย 
           ๑.  นำยวงศกร  พรหมทอง               ครู   ประธำนกรรมกำร 
           ๒.  นำงประยูรศรี  คงจันทร์      ครชู ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
           ๓.  นำงสำวจุฑำภรณ์  เจษฎำรมย์      ครชู ำนำญกำร         กรรมกำร 
           ๔.  นำงสำวพัชรรินทร์  เพชรเดชะ      ครูผู้ชว่ย           กรรมกำร 
  ๕.  นำงสำวจิตรำ  เภรีพำส              ครูช ำนำญกำร          กรรมกำร 
  ๖.  นำงสำวอนุสรำ  โอฬำร์พฤกษ์      ครูอัตรำจ้ำง            กรรมกำร  

๗.  นำงสำววลัยพร  ศรีอุลิต   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๒.๔  กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน  ประกอบด้วย 
           ๑.  นำยจำรุวัฒน์  เขียวกุ้ง                ครู                       ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงลัดดำวัลย์  แก้วสองดวง         ครูช ำนำญกำร         กรรมกำร 
  ๓.  นำงสำวกนกวรรณ  เกือกแก้ว      ครูผู้ชว่ย          กรรมกำร 
  ๔.  นำงณิชปัทม์  โพธิแพทย์      ครูช ำนำญกำร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๒.๕  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
           ๑.  นำงสำวอรอุมำ  เทียนิระมล      ครชู ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร 
           ๒.  นำยจรัญ  อินทมุสิก               ครชู ำนำญกำร          กรรมกำร 
  ๓.  นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล     ครูผู้ช่วย          กรรมกำร 
  ๔.  นำยวงศกร  พรหมทอง              ครู                 กรรมกำร 
  ๕.  นำงสำวภำรดี  หิรัญประจักษ์     ครูผู้ช่วย         กรรมกำร 
  ๖.  นำยจำรุวัฒน์  เขียวกุ้ง               ครู     กรรมกำร 

๗.  นำงสำวจิตรำ  เภรีพำส              ครูช ำนำญกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓. คณะกรรมกำรประเมิน มีหน้ำที่ ประเมินโครงกำรพร้อมจัดพิมพ์และจัดท ำเป็นรูปเล่ม  
ประกอบด้วย 

      ๑.  นำงสำวนภำพร  หนูสม                  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
      ๒.  นำงนภวรรณ  คงอินทร์       ครชู ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
      ๓.  นำยวงศกร  พรหมทอง         ครชู ำนำญกำร         กรรมกำร  
      ๔.  นำยจำรุวัฒน์  เขียวกุ้ง                   คร ู   กรรมกำร  
      ๕.  นำงสำวภำรดี  หิรัญประจักษ์     ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
      ๖.  นำงสำวอรอุมำ  เทียนิระมล            ครชู ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
      ๗.  นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล          ครูผู้ชว่ย          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ๘.  นำงสำวกัณฐมณี  วรเมธวิชยุตม์      ครูอัตรำจ้ำง          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้ง   สรุปรำยงำนเป็นรูปเล่ม  ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑๒   ภำย ในวันที่  ๓๐    เดือน  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
สั่ง  ณ  วันที่ ๑๓  พฤศจิกำยน   ๒๕๖๑ 

 
 

 
              (นำยเลิศชำย  ขอจิตต์เมตต์) 

                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

   
 

     
 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

 

      
 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

     
 

              
 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสวัสดิการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและประเพณีวัฒนธรรมไทย 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ประสานชุมชน 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการการเรียนการสอนโครงการ ข.ว. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 
 

 
 

   
 

 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม         หน้า 73 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

      
 

       
 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวเพื่อการศึกษา 

 

      
 
 
 


