ก

สัตยาบัน (Agreement)
แผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาขั้น พื้นฐาน ปีก ารศึ ก ษา 2559 – 2562 ได้จั ดท าขึ้น เพื่อ เป็ น
แนวทางในการดาเนินงานการจัดการและการบริหารงบประมาณของโรงเรียนตามโครงการให้สอดคล้อง
กับแนวทางพัฒนางานของสานักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
โรงเรียนได้วิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายในและภายนอก ร่วมกั บ พิจ ารณากลยุท ธ์ในการพัฒ นาของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แล้ ว น ามาก าหนดเป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับแผนงานและระดับโครงการตามลาดับ ให้สอดคล้องและเหมาะสม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายการศึกษาชาติ
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการกากับนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีโดยจัดทาขึ้นจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และให้สัตยาบันร่วมกันว่าจะให้ความร่วมมือร่วมใจร่ วมแรง เสียสละ
กาลังกาย กาลังใจ กาลังสติปัญญา และกาลังทรัพย์ สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนงานโครงการที่วางไว้และเห็นชอบให้โรงเรียนใช้แผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ ในการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
จึงลงนามเพื่อเป็นสัตยาบันร่วมกันไว้ ณ ที่นี้
(ลงนาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายชาญณรงค์ คาธัญ)
(ลงนาม)
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายนิพนธ์ แสงเนตร)

ข

คำนำ
แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ปี ก ารศึก ษา 2559 – 2562 ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินงานการจัดการและการบริหารงบประมาณของโรงเรียนตามโครงการให้สอดคล้อง
กับแนวทางพัฒนางานของสานักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
โรงเรียนได้วิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายในและภายนอก ร่วมกั บ พิจ ารณากลยุท ธ์ในการพัฒ นาของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แล้ ว น ามาก าหนดเป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับแผนงานและระดับโครงการตามลาดับ ให้สอดคล้องและเหมาะสม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายการศึกษาชาติ
โรงเรียนธีร กานท์ บ้านโฮ่ ง ได้ตระหนัก ถึง ความส าคัญของแผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา เป็น
เครื่องมือในการกากับนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทุ ก ท่ านของโรงเรี ยนธีร กานท์ บ้านโฮ่ ง ที่ ให้ความร่วมมื อ
ดาเนินการทาให้แผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์สามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม
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สภาพทั่วไปของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ตั้ง 335 หมู่ 1 ตาบลบ้านโฮ่ง อาเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลาพูน
สังกัดสพม. 35 โทร 0-5398-0510 โทรสาร 0-5398-0510-103 e-mail tkb_ac@hotmail.com
website http://www.tkb.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 29ไร่ 3 งาน
เขตพื้นที่บริการจาแนกเป็น 2 ประเภท
1. เขตพื้นที่ บริการระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น มี 1 ตาบล คือ ตาบลบ้านโฮ่ง 18 หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านห้วยกาน บ้านโฮ่ง บ้านป่าป๋วย บ้านยางส้ม บ้านห้วยน้าดิบ บ้านดอยก้อม บ้านห้วยห้า
บ้านดงฤาษี บ้านล้อง บ้านน้าเพอะพะ บ้านสบล้อง บ้านห้วยแพ่ง บ้านป่าดา บ้านดงห้วยเย็น บ้านห้วย
แทงใต้ บ้านห้วยปางค่า บ้านสันตับเต่า บ้านกลาง
2. เขตพื้นที่บริการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 ตาบล คือ
2.1 ตาบลบ้านโฮ่ง 18 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยกาน บ้านโฮ่ง บ้านป่าป๋วย บ้านยางส้ม
บ้านห้วยน้าดิบ บ้านดอยก้อม บ้านห้วยห้า บ้านดงฤาษี บ้านล้อง บ้านน้าเพอะพะ บ้านสบล้อง บ้าน
ห้วยแพ่ง บ้านป่าดา บ้านดงห้วยเย็น บ้านห้วยแทงใต้ บ้านห้วยปางค่า บ้านสันตับเต่า บ้านกลาง
2.2 ตาบลป่าพลู 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังหลวง บ้านป่าพลู บ้านห้วยหละ บ้านสันเจดีย์
บ้านห้วยแทง บ้านแม่หาด บ้านป่าแป๋ บ้านแม่ลอบ บ้านห้วยกองเลาะ บ้านดอยโตน บ้านห้วยโทก
บ้านเกาะทุ่งม่าน บ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่ศรีบุญเรือง
2.3 ตาบลเหล่ายาว 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงโตน บ้านทุ่งโป่ง บ้านเหล่ายาวใต้ บ้าน
ดอยแดน บ้านเหล่ามะเหยือง บ้านดงมะเฟือง บ้านเหล่ายาวเหนือ บ้านแพะโป่ ง บ้านท้องฝาย บ้าน
เหล่าหมุ้น บ้านปากทางม่วงโตน บ้านทุ่งปู่แดง
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านโฮ่ง เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2505 โดยมีนายทา สุวรรณนวล กานันตาบลบ้านโฮ่ง นายกองใจ สุนิลหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าป๋วย และนายจันทร์คา วรรณภิระ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยกาน พร้อมทั้งชาวบ้านได้ยื่นหนังสือ
เสนอต่อ นายวิสูตร พรหมสุวรรณ ศึกษาธิการจังหวัดลาพูน เพื่อขอให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นใน
หมู่ บ้ านห้ วยกาน โดยมี ที่ ดิ นสาธารณะอยู่ 1 แปลงซึ่ ง พอจะจัดตั้ ง โรงเรียนขึ้นได้ และมี นายสิงห์
ไชยวานิช ได้ร่วมอุปถัมภ์ก่ อตั้งโรงเรียนครั้งนี้ ต่อมา นายไพบูลย์ เพชรรุ่ง นายอาเภอบ้านโฮ่ง และ
นายฉาย อินทรสกุล ได้นาโครงการนี้ดาเนินงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งจัดหาที่ดินขึ้น 1
แปลง เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ และได้จัดสร้างอาคารไม้ 1 หลัง จานวน 3 ห้องเรียนและทารั้วด้านหน้า
โรงเรียนชั่วคราว 116 เมตร รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 43,946.50 บาท และขออนุญาตเปิดทาการสอน
ในปีการศึกษา 2505 โดยทางจังหวัดมอบหมายให้ นายวิโรจน์ นามบุรี ครูโรงเรียนจักรคาคณาทร
ลาพูน มารักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ ขณะนั้นมีผู้เรียน 23 คน
ปีการศึกษา 2507 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
ปีการศึกษา 2508 ซื้อที่ดิน 3 งานเศษ
ปีการศึกษา 2509 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลัง 4 ห้องเรียน
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ปีการศึกษา 2510 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง ติดตั้ง
ไฟฟ้าและหอถังน้าประปา
ปีการศึกษา 2511 จัดซื้อที่ดิน 4 แปลง รวม 15 ไร่เศษ
ปีการศึกษา 2512 นายธีรสานต์ ศรีสุภาพ รักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ ซึ่งนายวิโรจน์ นามบุรีได้ลา
ศึกษาต่อ
ปีก ารศึ ก ษา 2513 นายธี ร สานต์ ศรี สุ ภาพ ไปดู ง านต่ างประเทศ นายอิ น ศวร ใจจิ ต ร
รักษาการแทนในตาแหน่งครูใหญ่ ในปีนี้ได้งบประมาณห้องน้า ห้องส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
อาคารเรียนแบบ 212 จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2514 สร้างโรงพลศึกษาขึ้น 1 หลัง
ปีการศึกษา 2517 นายวิโรจน์ นามบุรี ย้ายไปดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงดาวและ
นายบุญส่ง บุญเฉลย ย้ายมาดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517
ปีการศึกษา 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
ปีการศึกษา 2519 สร้างบ้านพักครู 2 หลัง สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง สร้างห้องน้าห้องส้วม 1 หลัง
ปีการศึกษา 2520 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก.ครึ่งหลัง
ปีการศึกษา 2521 จัดห้องเรียนเป็น 5-6-5-4ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว 4
ห้องเรียนและในปีนี้โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง”
ปีการศึกษา 2523 วันที่ 28 มกราคม 2523 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา ได้รับคาสั่งจากกรมสามัญ
ศึกษาให้มารักษาการในตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทน นายบุญส่ง บุญเฉลย ซึ่ง
ย้ายไปปฏิบัติ ร าชการที่ โ รงเรี ยนหอพระ จั ง หวั ดเชียงใหม่ และในปีเ ดี ยวกั นนี้ โรงเรีย นก็ ไ ด้รั บ
งบประมาณต่อเติมอาคาร 216ก.
ปีการศึกษา 2524 ทางโรงเรียนได้เปิดสอนชั้น ม.4 และชั้น ม.ศ.4 เพิ่มเติมชั้นละ 2 ห้องเรียน
วันที่ 1 มีนาคม 2526 นางสายสวาท สุริยะกุล ณ อยุธยา ได้รับคาสั่งจากกรมสามัญ ศึกษาให้
มารักษาการในตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนนายบริบูรณ์ สุทธสุภา ซึ่งย้ายไป
ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลาพูน
ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.6 ต่อเติมอาคารและสร้างบ้านพัก ครู 1 หลัง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 นายอาพล บุญอยู่ ได้รับคาสั่งให้มารักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทน นางสายสวาท สุริยะกุล ณ อยุธยา ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียน
ผดุงปัญญา จังหวัดตาก
ปีการศึกษา 2535 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 นายสมพงษ์ ญาณตาล ได้รับคาสั่งให้มา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนนายอาพล บุญอยู่ ซึ่งย้ายไปปฏิบัติ
ราชการที่โรงเรียนจอมทอง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2538 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล (พิเศษ)
ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.6
วันที่ 9 มีนาคม 2539 นายอานวย อุตตระพยอม ได้รับ คาสั่งให้มารักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งแทนนายสมพงษ์ ญาณตาล ซึ่ งย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ปีการศึกษา 2541 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 424ล.(พิเศษ) 1 หลัง
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ปีก ารศึก ษา 2543 ได้รับ งบประมาณจัดสร้างอาคารหอประชุม โรงอาหาร 101ล./27
(พิเศษ) 1 หลัง
ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “หนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียน ในฝัน ”
และมีการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ใจสุนทร ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนนายอานวย อุตตระพยอม
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นางศุภัทธียา พรพิพัชระ ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ใจสุนทร
วัน ที่ 29 ตุ ล าคม พ.ศ. 2556 นายนิ พ นธ์ แสงเนตร ได้ รั บ ค าสั่ ง ให้ ม าด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แทนนางศุภัทธียา พรพิพัชระ จนถึงปัจจุบัน
เป้าหมาย
ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คาขวัญของโรงเรียน
จริยะดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา เด่นกีฬา สามัคคี
ปรัชญาของโรงเรียน
ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
สีประจาโรงเรียน
ม่วง – ขาว
สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

รูปดอกตะแบก ห้าแฉก หมายถึง คาขวัญของโรงเรียน 5 ประการ
จริยะดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา เด่นกีฬา สามัคคี

4
แผนผังโรงเรียน

5
จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559
ระดับ
ม. 1

รวม
ม. 2

รวม
ม. 3

รวม
รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องเรียน ชาย หญิง
1/1
21
12
1/2
15
18
1/3
15
17
1/4
12
22
1/5
11
24
5
74
93
2/1
23
15
2/2
24
14
2/3
24
15
2/4
5
33
2/5
12
25
5
88
102
3/1
17
13
3/2
17
13
3/3
17
13
3/4
9
22
3/5
10
22
5
70
83
15
232
279
รวมทั้งสิ้น

รวม
33
33
32
34
35
167
38
38
39
38
37
190
30
30
30
31
32
154
511

* ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ระดับ
ม. 4

รวม
ม. 5

รวม
ม. 6

รวม
รวม

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องเรียน ชาย
หญิง
4/1
10
17
4/2
9
19
4/3
22
17
4/4
20
10
4/5
23
13
5
84
76
5/1
5
23
5/2
16
19
5/3
13
18
5/4
17
11
5/5
21
10
5
72
81
6/1
11
18
6/2
10
18
6/3
4
19
6/4
15
8
6/5
13
14
5
51
74
15
210
235
30
511
445

รวม
27
28
39
30
36
160
28
35
31
28
31
153
29
28
23
23
27
125
445
956
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จานวนบุคลากรปีการศึกษา 2559
1. จานวนผู้บริหาร ข้าราชการครู และพนักงานราชการ
ขั้น
ตาแหน่ง
วิทยฐานะ
เงินเดือน ชาย
ผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ
คศ. 3
1
รองผู้อานวยการ ชานาญการพิเศษ
คศ. 3
0
รองผู้อานวยการ ชานาญการ
คศ. 2
0
ครู
ชานาญการพิเศษ
คศ. 3
12
ครู
ชานาญการ
คศ. 2
8
ครู
คศ. 1
2
ครูผู้ช่วย
0
พนักงานราชการ
1
รวม
23

จานวน
หญิง
0
0
2
18
13
4
0
0
37

รวม
1
0
2
30
21
6
0
1
60

หมายเหตุ

2. จานวนครูอัตราจ้าง นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
จานวน
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
2
1
3
พนักงานขับรถ
1
0
1
ครูอัตราจ้าง
1
3
4
ครูต่างประเทศ
1
2
3
เจ้าหน้าที่สานักงาน
2
8
10
คนงาน /ยาม
3
0
3
พนักงานทาความสะอาด
7
7
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
1
6
7
รวม
11
27
38

7
ผู้บริหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2559
1.
2.
3.
4.
5.

นายนิพนธ์ แสงเนตร
นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
นายถวิล ชัยยา
นายบันดาล ดวงบุรงค์

ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ บริหารงานงบประมาณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ บริหารงานบุคคล
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ บริหารงานวิชาการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ บริหารงานบริหารทั่วไป

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
1. นายชาญนรงค์ คาธัญ
ประธานคณะกรรมการ
2. นางสายทอง เขื่อนคา
กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางจินตนา จิตนารินทร์ กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางรัญจวน วรรณภิระ
กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางพรรณี เชษฐบุรี
กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายอานาจ ทองจีน
กรรมการตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายดารง วรรณภิระ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. นายสุรศิลป์ เลื่อมอรุณ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. พระครูวิวิธธรรมธาดา
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
10. พระครูปริยัตริ ังสรรค์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
11. นายผิน มายาง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
12. นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
13. นายสุรัติ จิตนารินทร์ กรรมการผู้แทนครู
14. นางพรรณี ลิ้นฤาษี
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
15. นายนิพนธ์ แสงเนตร
กรรมการและเลขานุการ
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9
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรกานท์บา้ นโฮ่งปีการศึกษา 2559
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง

สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและกิจกำรนักเรียน

1)
2)
3)
4)

งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
งำนส่งเสริมและจัดกำรศึกษำ
งำนหลักสูตรสถำนศึกษำ
งำนสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ และกำรสื่อสำร
เพื่อกำรศึกษำ

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
งำนทะเบียนนักเรียนและกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
งำนนิเทศกำรศึกษำ
งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้
งำนห้องสมุด
งำนแนะแนวกำรศึกษำ
งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
งำนธนำคำรโรงเรียน
โครงกำรและงำนพิเศษกลุม่ บริหำรงำนวิชำกำร

1)
2)
3)
4)
5)
6)

งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
งำนวำงแผนอัตรำกำลัง สรรหำ และบรรจุแต่งตั้ง
งำนกำรลำและกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร
งำนวินัยและกำรรักษำวินัย
งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
งำนส่งเสริมวิชำชีพ วิทยฐำนะ จรรยำบรรณวิชำชีพ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ

7)
8)
9)
10)
11)

งำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
งำนประชำสัมพันธ์
งำนสื่อสัมพันธ์
งำนเวรรักษำกำรณ์

1)
2)
3)
4)
5)

งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
งำนนโยบำยและแผน
งำนกำรเงินและกำรบัญชี
งำนพัสดุและสินทรัพย์
งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร

6)
7)
8)
9)

งำนเอกสำรสิ่งพิมพ์
งำนควบคุมภำยใน
งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
งำนปฏิคม

o โครงกำรคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“เยำวชนไทยทำดีถวำยในหลวง”

o โครงกำรธีรกำนท์ รักถิ่นเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม
o โครงกำรโรงเรียนมุ่งสู่คำร์บอนต่ำ
o โครงกำรกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองตำมโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและกิจกำรนักเรียน
งำนพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
งำนสำธำรณูปโภค
งำนพัฒนำควำมสะอำด
งำนนักปฏิบัติกำร คนสวน แม่บำ้ น
งำนยำนพำหนะ
งำนโภชนำกำร
งำนอนำมัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด
งำนส่งเสริมระเบียบวินัย
งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
งำนสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตย
งำนหัวหน้ำระดับและงำนครูเวรประจำวัน
งำนชุมชนสัมพันธ์
งำนบ้ำนพักครู
โครงกำรและงำนพิเศษกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
o งำนทูบนี ัมเบอร์วัน
o โครงกำรสถำนีตำรวจจำลองในโรงเรียน
o งำนภำคีเครือข่ำยสถำนศึกษำ สมำคมผูป้ กครองและครู
สมำคมศิษย์เก่ำ

o งำนศูนย์เฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม
o โครงกำรขับขี่ปลอดภัยในสถำนศึกษำ

o โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง
o โครงงำนทั้งระบบโรงเรียน

เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ

เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและกิจกำรนักเรียน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปี 2559
กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนและสากล
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ประชาชน
3. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาส
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่า โดยใช้แนว
ทางการปฏิรูป หลัก สูตรส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานและส านัก งานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา, การตั้งกรมวิชาการ, โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, STEM Education, กระบวนการ BBL, ทวิ
ศึกษา, การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ, Boot-camp เป็นต้น
2. การผลิตและพัฒนาครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ
โดยมีแนวทางดาเนินงาน อาทิ โครงการคุรุท ายาท ทุนครูร ะดับ อุดมศึกษา ราชภัฏเป็นเลิศ (ด้านครู)
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง พัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น
3. การทดสอบ การประเมิ น การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่ง เสริม การ
ประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบ
มาตรฐานการประเมิน กาหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่าน/
ซ้าชั้น ป.6 ม.3 ม.6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบ วิธีประเมิน/
ประกันคุณภาพ เป็นต้น
4. ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถนาไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การ
สรรหาและบรรจุครู อาชีวะ/อุดมศึกษาเป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขาขาดแคลน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการเนื้อหา
สาระ/องค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต้น
6. การบริห ารจั ดการ เพื่ อ ให้มี ร ะบบงบประมาณที่ ส อดคล้องกั บ การด าเนิ นงาน การก ากั บ ดูแ ลที่ มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอานาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ตาแหน่งและความก้าวหน้าในตาแหน่งผู้บริหารในพื้นที่
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การศึก ษาขั้นพื้ นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดัง นั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้ระดับสูง
ขึ้นไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่ง รัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้
มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็น
อย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
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7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ
และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษานาการ
แก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ
เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
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พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะทีเ่ หมาะสม และทางานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและ ความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผูเ้ รียน
ให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมุง่ สูม่ าตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ มัธยม
ศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
เป้าประสงค์
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลทีม่ ีความรู้คู่คุณธรรม ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล
4. สถานศึกษามีและใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน
6. ครูจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
7. ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล และ
มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาจัดการศึกษา โดยมีเครือข่ายร่วม
พัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Moral and Ethics)
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผูเ้ รียนได้รบั โอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)
จุดเน้น
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูห้ ลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบ ระดับชาติ
(O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achievement)
2. นักเรียนได้รบั การพัฒนาให้มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่องและใช้ทักษะในการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย (Communicative skills)
3. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและอยูอ่ ย่างพอเพียง (Sufficiency &
Public Mind)
4. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือก ที่หลากหลาย เพื่อลดอัตรา
เด็กตกหล่นออกกลางคัน
6. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
7. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและ
ได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ มีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา(Effective Service Areas)

17

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
1. โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน กาหนด
ผู้รบั ผิดชอบได้ครบถ้วน มีการกาหนดภาระหน้าที่
บทบาทและความรับผิดชอบไว้ชัดเจน
2. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถ และให้ความร่วมมือในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สือ่
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทาให้ระบบการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

จุดที่ควรพัฒนา
1. ระบบการทางานของบุคลากรให้มีการบูรณาการ
และประสานสัมพันธ์กันให้มากขึ้น
2. การจัดระบบการใช้สอื่ วัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ ให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส
1. นักเรียนและผูป้ กครองเห็นว่าโรงเรียนใกล้บ้านมี
ความสะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายน้อย และ
ประสานสัมพันธ์ได้ง่ายรวดเร็วทันเวลา
2. สภาพแวดล้อมในชุมชนห่างไกลจากสถาน
บันเทิง ลดความเสี่ยงด้านยาเสพติด อาชญากรรม
เกิดความปลอดภัยในชีวิต
3. ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานในท้องถิ่นให้
ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และปราชญ์ชาวบ้าน
หลากหลายสาขาทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้มสี ื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และผูเ้ รียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง

อุปสรรค
1. นักเรียนและผูป้ กครองบางคนมีค่านิยมทีเ่ ชื่อว่า
โรงเรียนทีม่ ีชื่อเสียง และขนาดใหญ่ ดีกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก และนิยมส่งลูกไปเรียนในเมือง
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ทาให้รายได้ผู้ปกครอง
น้อย มีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น จึงทาให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาลดลง
3. ประชากรในวัยเรียนลดลง ส่งผลให้จานวน
นักเรียนลดลง
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้นกั เรียน
เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม

โครงสร้างแผนงานและโครงการ
แผนงาน
1. ส่งเสริมกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้
(ตามแนว 3D)และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ

1. โครงการพัฒนากระบวนการ
การจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
3. โครงการสร้างตัวชีว้ ัดเพื่อ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. โครงการหลักสูตรโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนครู
ใช้ภาษาต่างประเทศและ
และบุคลากร ในการพัฒนางานและ
เทคโนโลยีในการจัดการ
แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์
เรียนรูแ้ ละการบริหาร
ทางภาษาต่างประเทศ
2. โครงการส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทเ่ี ป็นสากลและใช้ภาษาสากล
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4. โครงการส่งเสริมให้ครูมกี าร
พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ ละมี
ผลงานในการพัฒนาที่เป็นสากล
5. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นความเป็นสากล
2. มีหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูแ้ ละเป็นหลักสูตรสากล
3. มีตัวชีว้ ัดเพื่อเทียบเคียงระบบ
มาตรฐานสากล
4. การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาโดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
ภาษาต่างประเทศ
2. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นสากลและ
สามารถใช้ภาษาสากล
3. ครูทุกคนมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4. ครูร้อยละ 70 มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละมีผลงานใน
การพัฒนาที่เป็นสากล
5. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

แผนงาน

โครงการ
6. โครงการพัฒนาระบบนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
เข้าสู่ความเป็นสากล
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เข้มแข็ง
9. โครงการการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. โครงการสนับสนุนให้มีการใช้
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในระบบ
เครือข่ายอย่างทั่วถึง
11. โครงการสนับสนุนให้มีระบบ
เครือข่าย ( network) อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ
12. โครงการสนับสนุนให้นกั เรียน
มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างทั่วถึง
13. โครงการส่งเสริมให้มกี าร
เผยแพร่ผลงานของนักเรียน
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
14. โครงการสนับสนุนให้มีแหล่ง
เรียนรูจ้ ากอินเตอร์เน็ตอย่าง
เพียงพอ

ผลผลิต
(ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ)
6. มีระบบนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
7. มีระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่มีความเป็นสากล
8. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เข้มแข็ง
9. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ในระบบเครือข่ายอย่างทั่วถึง
11.มีระบบเครือข่าย ( network)
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
12. นักเรียนร้อยละ 80 การใช้
แหล่งข้อมูลจากต่างประเทศจาก
อินเตอร์เน็ต
13. มีการเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
14.มีแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต
อย่างเพียงพอ

แผนงาน

โครงการ

15. โครงการสนับสนุนให้มี
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
16. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ยกระดับคุณภาพ
1. ส่งเสริมการวิจัยด้าน
การศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
การวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร
สื่อนวัตกรรมและการบริหาร 2. พัฒนาประเมินการบริหาร
เชิงระบบ
4. จัดหางบประมาณเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของสื่อ ICT

1. จัดระดมทรัพยากร
ในการพัฒนาระบบและสื่อ ICT

5. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 1. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้

ผลผลิต
(ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ)
15. การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
16. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเร็ว
ไม่น้อยกว่า 10 Mb/s
1. มีผลงานวิจัยด้านการจัดการ
เรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและการบริหาร
2. มีผลการประเมิน
ใช้ในการบริหารจัดการ
1. มีทรัพยากรในการสร้างสื่อ
ที่เพียงพอ
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ ช้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้
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กลยุทธ์ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
1. ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรูเ้ ทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และ
การบริหาร
3. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหาร
5. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดการ
เรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนงานหลักในการดาเนินงานของโรงเรียน
1.
2.
3.
4.

แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ์การพัฒนาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(แผนงาน )
(โครงการ)
1. ส่งเสริมกระบวนการ 1. พัฒนากระบวนการ
การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้สู่
(ตามแนว 3D)
มาตรฐานสากล
และเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงจุดมุ่งหมาย
1. กระบวนการการจัดการ 1. ทุกกลุ่มสาระ
เรียนรู้เป็นมาตรฐานสากล การเรียนรู้จดั การ
เรียนรู้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
1. หลักสูตรของโรงเรียน
เป็นหลักสูตรที่มีความเป็น
มาตรฐานสากล

3. สร้างตัวชีว้ ดั เพื่อ
1. เพื่อพัฒนาระบบใน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล การบริหารจัดการให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล

1. หลักสูตรของ
โรงเรียนมีการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรจน
เหมาะสมกับผู้เรียน
และเป็นสากล
1. มีตัวชีว้ ัดที่ใช้ใน
การประเมิน และ
เปรียบเทียบ
มาตรฐานสากล

4. ประเมินหลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 1. มีหลักสูตรสากล
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล หลักสูตรให้เป็นหลักสูตร
สากล
2. ส่งเสริม พัฒนา
บุคลากร ใช้ภาษา
ต่างประเทศ และ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้และ
การบริหาร

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ครูและบุคลากร ในการ
พัฒนางานและแลกเปลี่ยน
ความรู้เพิ่มพูน
ประสบการณ์
ทางภาษาต่างประเทศ

1. ครูได้รบั การพัฒนา
เพิ่มพูนประสบการณ์
วิชาชีพในรูปแบบวิธกี าร
ต่าง ๆ

1. ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนใน
รูปแบบวิธกี ารต่าง ๆ
อย่างน้อย 1 ครั้ง /
ภาคเรียน

กลยุทธ์ระดับองค์กร
(แผนงาน )

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)
2. ส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ ี่เป็น
สากลและใช้ภาษาสากล

วัตถุประสงค์
เชิงจุดมุ่งหมาย
1. ครูมที ักษะการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ ี่เป็น
สากลและใช้ภาษาสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูทุกคนการใช้
เทคนิคการสอนที่เป็น
สากลและใช้ภาษา
สากล

3. ส่งเสริมและสนับสนุน 1. บุคลกรมีทักษะการใช้
ให้บุคลากรมีทักษะในการ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร
สื่อสาร

1. บุคลากรทุกคนมี
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร

4. ส่งเสริมให้ครู
มีการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ ละมีผลงาน
ในการพัฒนาที่เป็นสากล

1. ครูมกี ารพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เป็นมาตรฐานสากล
2. ครูมผี ลงานในการพัฒนา
คุณภาพและเผยแพร่ผลงาน

1. ครูทุกคนมีการ
พัฒนากระบวนการ
การจัดการเรียนรู้เข้าสู่
สากล
2. ครูร้อยละ 50
มีการเผยแพร่ผลงาน
3. ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มกี าร
เผยแพร่ผลงานและ
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่างน้อย 1
รายการ

5. พัฒนาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

1. มีแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานในการ
พัฒนาโรงเรียนที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของ สพฐ.และ
สากล

1. มีการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานในการ
พัฒนาโรงเรียนที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของสพฐ.และสากล

กลยุทธ์ระดับองค์กร
(แผนงาน )

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
วัตถุประสงค์
(โครงการ)
เชิงจุดมุ่งหมาย
6. พัฒนาระบบนิเทศ
1. มีแผนนิเทศ กากับ
กากับ ติดตาม
ติดตาม ประเมินผล
ประเมินผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีการนิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีการนาผล
การนิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน
มาปรับปรุงพัฒนางาน

7. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาเข้าสู่ความ
เป็นสากล

1. ระบบประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

1. มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
ทุกมาตรฐานและ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

8. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เข้มแข็ง

1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
พัฒนานักเรียนตาม
ศักยภาพอย่างทั่วถึง
2. จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ให้เกิดความอบอุ่นปลอดภัย

1. จัดครูดูแลนักเรียน
ในอัตรา 1 : 25
2. จัดระบบรวบรวม
ข้อมูลนักเรียนตาม
กระบวนการของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ

9. มีการจัดทาระบบ
1. มีข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูลสารสนเทศโดย ในการบริหารจัดการ
ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์ระดับองค์กร
(แผนงาน )

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)
10. จัดทาระบบบริหาร
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงจุดมุ่งหมาย
1. มีระบบบริหาร
1. มีการใช้ระบบ
สารสนเทศใช้กับสถานศึกษา สารสนเทศใน
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล สถานศึกษาทุกฝ่าย
กับหน่วยงานอื่น

11. สนับสนุนให้มกี ารใช้ 1. บุคลากรทุกฝ่าย
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ใน ทุกงานสามารถใช้ข้อมูล
ระบบเครือข่ายอย่างทั่วถึง จากแหล่งข้อมูลในระบบ
เครือข่ายได้

1. บุคลากรทุกงาน
ทุกฝ่ายสามารถใช้
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ในระบบเครือข่ายได้

12. สนับสนุนให้มีระบบ
เครือข่าย ( network)
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

1. ทุกฝ่ายทุกงานมี
1. ทุกฝ่ายทุกงานมี
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้เชื่อมโยง คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เชือ่ มโยงกับระบบ
เครือข่ายอย่างทั่วถึง

13. สนับสนุนให้นกั เรียน
มีการใช้ข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง

1. นักเรียนสามารถใช้แหล่ง 1. นักเรียนทุกคน
เรียนรูจ้ ากระบบเครือข่าย ใช้แหล่งการเรียนรูจ้ าก
คอมพิวเตอร์ได้
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้

14. ส่งเสริมให้มกี าร
เผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต

1. นักเรียนสามารถใช้แหล่ง 1. นักเรียนร้อยละ 80
เรียนรูจ้ ากอินเตอร์เน็ตได้ เผยแพร่ผลงานของ
อย่างทั่วถึง
ตนเองผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได้

15. สนับสนุนให้มีแหล่ง
เรียนรูจ้ ากอินเตอร์เน็ต
อย่างเพียงพอ

1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ผลิตสื่อเทคโนโลยี

1. นักเรียนร้อยละ 80
ใช้แหล่งเรียนรู้จาก
อินเตอร์เน็ต

กลยุทธ์ระดับองค์กร
(แผนงาน )

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)
16. สนับสนุนให้มกี ารผลิต
และใช้สื่อเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
เชิงจุดมุ่งหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูมสี ื่อเทคโนโลยี
ใช้อย่างน้อย 1 ชิน้

17. พัฒนาระบบเครือข่าย 1. โรงเรียนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ท่เี ชื่อมโยงสู่
อินเตอร์เน็ตที่เร็วขึน้

1. ความเร็ว
อินเตอร์เน็ตไม่น้อยกว่า
10 Mb/s

3. ยกระดับคุณภาพ 1. ส่งเสริมการวิจัยด้าน
การศึกษาของโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ สื่อ
โดยใช้การวิจัยด้าน
นวัตกรรมและการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรมและ
การบริหาร
2. พัฒนาประเมินการ
บริหารเชิงระบบ

1. เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรม
3. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

1. มีผลงานการวิจัย
ของครูและผู้บริหาร
ร้อย 85

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหาร

4. จัดหางบประมาณ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของสื่อ ICT
5. ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้

1. มีระบบและสื่อ ICT ที่มี
คุณภาพ

1. มีมาตรฐาน
การปฏิบัตงิ าน
2. แบบประเมินระบบ
การบริหารงาน
1.มีห้องเรียน
มาตรฐานสากล
2. สื่อเทคโนโลยี
1. มีแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. จัดระดมทรัพยากรใน
การพัฒนาระบบและสื่อ
ICT
1. ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่
ในการจัดการเรียนรู้

1. ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่
ในการจัดการเรียนรู้

โครงสร้างแผนงานและโครงการ
แผนงาน
1. ส่งเสริมกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้
(ตามแนว 3D)และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ

1. โครงการพัฒนากระบวนการ
การจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
3. โครงการสร้างตัวชีว้ ัดเพื่อ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. โครงการหลักสูตรโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนครู
ใช้ภาษาต่างประเทศและ
และบุคลากร ในการพัฒนางานและ
เทคโนโลยีในการจัดการ
แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์
เรียนรูแ้ ละการบริหาร
ทางภาษาต่างประเทศ
2. โครงการส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทเ่ี ป็นสากลและใช้ภาษาสากล
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4. โครงการส่งเสริมให้ครูมกี าร
พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ ละมี
ผลงานในการพัฒนาที่เป็นสากล
5. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นความเป็นสากล
2. มีหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูแ้ ละเป็นหลักสูตรสากล
3. มีตัวชีว้ ัดเพื่อเทียบเคียงระบบ
มาตรฐานสากล
4. การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาโดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
ภาษาต่างประเทศ
2. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นสากลและ
สามารถใช้ภาษาสากล
3. ครูทุกคนมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4. ครูร้อยละ 70 มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละมีผลงานใน
การพัฒนาที่เป็นสากล
5. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

แผนงาน

โครงการ
6. โครงการพัฒนาระบบนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
เข้าสู่ความเป็นสากล
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เข้มแข็ง
9. โครงการการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. โครงการสนับสนุนให้มีการใช้
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในระบบ
เครือข่ายอย่างทั่วถึง
11. โครงการสนับสนุนให้มีระบบ
เครือข่าย ( network) อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ
12. โครงการสนับสนุนให้นกั เรียน
มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างทั่วถึง
13. โครงการส่งเสริมให้มกี าร
เผยแพร่ผลงานของนักเรียน
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
14. โครงการสนับสนุนให้มีแหล่ง
เรียนรูจ้ ากอินเตอร์เน็ตอย่าง
เพียงพอ

ผลผลิต
(ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ)
6. มีระบบนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
7. มีระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่มีความเป็นสากล
8. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เข้มแข็ง
9. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ในระบบเครือข่ายอย่างทั่วถึง
11.มีระบบเครือข่าย ( network)
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
12. นักเรียนร้อยละ 80 การใช้
แหล่งข้อมูลจากต่างประเทศจาก
อินเตอร์เน็ต
13. มีการเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
14.มีแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต
อย่างเพียงพอ

แผนงาน

โครงการ

15. โครงการสนับสนุนให้มี
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
16. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ยกระดับคุณภาพ
1. ส่งเสริมการวิจัยด้าน
การศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
การวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร
สื่อนวัตกรรมและการบริหาร 2. พัฒนาประเมินการบริหาร
เชิงระบบ
4. จัดหางบประมาณเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของสื่อ ICT

1. จัดระดมทรัพยากร
ในการพัฒนาระบบและสื่อ ICT

5. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 1. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้

ผลผลิต
(ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ)
15. การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
16. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเร็ว
ไม่น้อยกว่า 10 Mb/s
1. มีผลงานวิจัยด้านการจัดการ
เรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและการบริหาร
2. มีผลการประเมิน
ใช้ในการบริหารจัดการ
1. มีทรัพยากรในการสร้างสื่อ
ที่เพียงพอ
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ ช้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ปี 2559 - 2562 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ
และพลโลกที่ดี

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ัดการเรียนรู้
ไปตามมาตรฐานสากล
2. หลักสูตรของโรงเรียนมีการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรจนเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและเป็นมาตรสากล
3. มีตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินและ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ธีรกานท์บ้านโฮ่งสูม่ าตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
51.00
53.00 55.00 57.00 ส่งเสริมกระบวนการการจัดการ
40.00
43.00 46.00 49.00 เรียนรู้มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

1. พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
3. โครงการบริหารจัดการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
4. โครงการจัดการเรียนรู้ทกุ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล

งบประมาณ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
100,000 100,000 100,000 100,000

กลุ่มบริหาร
ที่รับผิดชอบ
รวม 4 ปี
400,000 งานวิชาการ กลุ่มบริหาร
งานวิชาการ
120,000
ผู้รับผิดชอบ

30,000

30,000

30,000

30,000

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

150,000

150,000

150,000

150,000

900,000

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสือ่ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
บุคลากรสามารถในสถานศึกษา
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนการใช้ภาษาอังกฤษ

ในรูปแบบวิธีการต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน
2. บุคลากรทุกคนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร
3. ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรู้
4. ครูทุกคนมีการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้
เข้าสู่สากล
5. ครูมีการเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หลักสูตรสากล
6. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีใน
รูปแบบวิธีการต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง / ภาคเรียน
7. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
8. บุคลากรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
การบริหาร
9. ครูมีการเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
10. มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
และการบริหาร

ปี 2559

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561

กลยุทธ์
ปี 2562

100.00

100.00

100.00

100.00

60.00

62.00

64.00

65.00

40.00

42.00

44.00

46.00

50.00

55.00

60.00

65.00

50.00

55.00

60.00

65.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.00
80.00

82.00
82.00

84.00
84.00

86.00
86.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษ
และสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้
และการบริหาร

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสือ่ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
กลยุทธ์
ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร
ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อการ
จัดการเรียนรู้และการ
บริหาร

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสาร
2.โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
3. โครงการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้
เข้าสู่สากล
4. โครงการประกวดผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
5. โครงการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้และบริหารงาน

ปี 2559

งบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวม 4 ปี

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

40,000

40,000

40,000

40,000

160,000

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
งานวิชาการ

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

งานวิชาการ

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

งานวิชาการ

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร
ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. การบริหารงานโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร้อยละของผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การบริการจัดการ
2. ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการอยู่
ในระดับดี
3. ร้อยละของระบบข้อมูลสาระสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดี
4. มีคู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา/กลุม่ งาน/
กลุ่มสาระ
2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน 1.จานวนภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น
การจัดการศึกษา
2.ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจในการ
ร่วมงานกับสถานศึกษา
3.ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3. พัฒนาส่งเสริมการ
1.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานตามระบบประกัน เข้มแข็งครบตามองค์ประกอบ/ตามกฏกระทรวง
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้ 2.สถานศึกษาผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
มีความเข้มแข็งเพือ่ รองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

ค่าเป้าหมาย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
80.00 85.00
90.00

กลยุทธ์
ปี 2562
95.00

80.00

85.00

90.00

95.00

80.00

85.00

90.00

95.00

80.00

85.00

90.00

95.00

80.00
80.00

83.00
83.00

85.00
85.00

90.00
90.00

80.00
80.00

83.00
85.00

85.00
90.00

90.00
95.00

80.00

85.00

90.00

95.00

พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบ
และการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. นิเทศกากับติดตาม
ความก้าวหน้าของสถานศึกษา
5. ส่งเสริมให้โอกาสทางการ
ศึกษา

1.มีการนิเทศกากับติดตามช่วยเหลือการดาเนินงาน
ให้มีคุณภาพ
1.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รบั บริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
80.00 85.00
90.00

กลยุทธ์
ปี 2562
95.00

80.00

83.00

85.00

90.00

80.00

83.00

85.00

90.00

พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบ
และการมีส่วนร่วม

ข้อ 3 พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2559
200,000

กลยุทธ์พฒ
ั นาระบบ 1. โครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน
บริหารจัดการที่มี
สากล(TQA)
คุณภาพตาม
2. โครงการพัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อ
10,000
มาตรฐานสากล
การบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
20,000
การศึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
100,000
นักเรียน
5. โครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 50,000
6. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
50,000
การศึกษา

งบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
200,000 200,000 200,000

รวม 4 ปี
800,000

10,000

10,000

10,000

40,000

20,000

20,000

20,000

80,000

100,000

100,000

100,000

400,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

200,000
200,000

กลุ่มบริหาร
ที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
งานวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
งานกิจการ วิชาการ
นักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานบุคคล
งาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
งบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหาร
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนางานวิจัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา
2. มีผลงานการวิจัยของครูและผู้บริหาร
ครบทุกคน

3. เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 3. มีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
นวัตกรรม และการบริหาร
มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ
จัดการ

ปี 2559
100.00

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561
100.00
100.00

กลยุทธ์
ปี 2562
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

65.00

70.00

75.00

80.00

ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้
การวิจัย สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
และบริหาร

ข้อ 4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหาร
กลยุทธ์
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้การ
วิจัย สื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมและบริหาร

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนทางการเรียนการสอน
2. โครงการวิจัยทางการศึกษา
3. โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
4. โครงการบริหารการจัดการ

ปี 2559
100,000

งบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
100,000 100,000 100,000

20,000
200,000

20,000
200,000

20,000
200,000

20,000
200,000

กลุ่มบริหาร
ที่รับผิดชอบ
รวม 4 ปี
400,000 งานวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
80,000
800,000

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.ผู้เรียนรูจ้ ักการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของผู้เรียนรูจ้ ักการใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.ผู้เรียนมีความตระหนักถึง 2.ร้อยละของผู้เรียนมีความตระหนักถึง
ความสาคัญของหลัก
ความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

ค่าเป้าหมาย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
90.00 92.00
94.00

ปี 2562
96.00

90.00

96.00

92.00

94.00

กลยุทธ์
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทยใน
การจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

5. ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมไทยใน
การจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
-งานยี่เป็ง
-ตลาดนัดหัดขาย
-รดนาดาหัว
-พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
-ปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ปี 2559
54,000

งบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
54,000 54,000 54,000

รวม 4 ปี
216,000

7,000
30,000
2,000
10,000
5,000

7,000
30,000
2,000
10,000
5,000

28,000
120,000
8,000
40,000
20,000

7,000
30,000
2,000
10,000
5,000

7,000
30,000
2,000
10,000
5,000

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ

กลุ่มบริหาร
ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของครูเข้าร่วมเครือข่ายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ร้อยละ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ปี 2559
90.00

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560
ปี 2561
92.00
94.00

90.00

92.00

94.00

กลยุทธ์
ปี 2562
96.00
96.00

พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

6. พัฒนาความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
เครือข่ายในการพัฒนา เครือข่าย
คุณภาพการศึกษา
-เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
-ศึกษาดูงานระหว่างเครือข่าย
-การแข่งขันกีฬาระหว่างเครือข่าย

ปี 2559

งบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวม 4 ปี

ผู้รับผิดชอบ
งานบุคคล

10,500
10,000
10,000

10,600
15,000
15,000

10,700
17,000
17,000

20,000
20,000
18,000

68,000
62,000
60,000

กลุ่มบริหาร
ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
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การกากับ ตรวจสอบ และรายงาน
การกากับ
1. การกากับ โรงเรียนได้จัดระบบกากับ ติดตาม การปฏิบัตงิ านตามจุดเน้นและกลยุทธ์ในเรื่อง
ขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาดาเนินการและงบประมาณ
2 .โรงเรียนจัดให้ผรู้ ับผิดชอบรายงานการปฏิบัตงิ านทั้งก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการและ
สิ้นสุดการดาเนินงาน
การตรวจสอบ
1. การตรวจสอบภายใน โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและเชิญกรรมการของ
โรงเรียน และกรรมการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้ง มาตรวจสอบเกี่ยวกับ
การเตรียมการและการวางแผนคุณภาพการบริหารคุณภาพ
2. การตรวจสอบจากองค์ก รภายนอก โดยโรงเรียนได้เ ชิญ บุคลากรจากองค์ก รภายนอกมา
ตรวจสอบ เพื่อเป็นการยืนยันได้ว่าโรงเรียนได้จัดบริหารงานทุกด้านได้มาตรฐาน
การรายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามงานและโครงการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโดยสรุปผลการดาเนินงานทุกสิ้นเดือน
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บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึก ษา ให้เ ป็น ไปตามระเบียบกระทรวงศึก ษาธิ ก ารว่าด้ว ย
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 มีดังนี้
1. กากับการดาเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
คาสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
3. มี อ านาจหน้าที่ เ กี่ ยวกั บการบริหารงานบุคคลสาหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน
1. บริหารงานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงิน งานพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
วินัย ของทางราชการ และตามที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา
2. บริหารงานให้เกิดความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก สานักงาน
คณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขอบข่าย 4 ด้าน คือ
2.1 งานวิชาการ
2.2 งานบริหารงานบุคคล
2.3 งานงบประมาณ
2.4 งานบริหารงานทั่วไป
ตามตามเกณฑ์ม าตรฐานการปฏิบัติง านโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สัง กั ดส านักงาน
คณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. บริห ารงานให้เป็นไปตามนโยบาย จุดเน้น กลยุท ธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดย
3.1 วิเคราะห์นโยบายของหน่วยเหนือ กาหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ให้ผู้ถือ
ปฏิบัติเข้าใจตรงกัน และนาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
3.2 กาหนดกรอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามนโยบายข้างต้น
3.3 กาหนดมอบหมายให้มผี รู้ ับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน
หรือเป็นรายบุคคลทุกขั้นตอนของนโยบายแผนงานโครงการ กิจกรรม โดยสามารถควบคุม ตรวจสอบ
ติดตามงานได้ทุกระยะทุกขั้นตอน จนกว่างานนั้นจะสัมฤทธิผ์ ลตามที่ต้องการ
3.4 พั ฒ นางานด้ ว ยการกระตุ้ น เร่ ง รั ด ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแผนงาน โครงการ กิ จ กรรม
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3.5 ควบคุม กากับ ติดตาม เพื่อช่วยแก้ปัญหา พัฒนางาน และสร้างขวัญ กาลังใจ เพื่อให้
งานนั้นเป็นไปตามแผน
3.6 ประเมินผล รายงานและประชาสัมพันธ์
4. บริหารงานให้สอดคล้องและสนองความต้องการของชุมชน
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บทบาทหน้าที่ของครู
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ มารยาท และวินัย
ตามระเบียบประเพณีครู
2. ปฏิบัติ ตามเป้าหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติ ที่ ระบุ ไว้ในจุด เน้นและแผนกลยุท ธ์ในการพัฒนา
โรงเรียนให้บังเกิดผล
3. ประพฤติ ปฏิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
4. พัฒนาตนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่
5. พัฒนาชีวิต และการเรียนรู้ของนักเรียน โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล
6. ติดตาม และประเมินผลนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย
7. รายงานผลการเรียนของนักเรียนต่อนักเรียนและผู้ปกครองด้วยความชัดเจน เที่ยงตรง และมี
ความหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและชุมชน
1. ศึกษา ทาความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและของ
โรงเรียนให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึง้
2. รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแต่งกายตามระเบียบที่ทางโรงเรียนกาหนด
3. ร่วมมือกับโรงเรียน กวดขัน ควบคุมความประพฤติ และพฤติกรรมการศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียน ตามระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งของโรงเรียน
4. ติดต่อ กั บ โรงเรียนอย่า งสม่ าเสมอ เพื่อจะได้รับ ทราบความก้ าวหน้า และปัญ หาเกี่ ยวกั บ
การศึกษาเล่าเรียนและความประพฤติของบุตรหลาน
5. ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนและ
โรงเรียน ทั้งกาลังกาย กาลังสติปัญญาและกาลังทรัพย์
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บทบาทหน้าที่ของนักเรียน
แนวทางที่นักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติ
นักเรียนเป็นผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา มีหน้าที่เล่าเรียนและมีสภาพของนักเรียน ผลของการเล่าเรียน
ศึกษาจะเป็นหลักของชีวิตในอนาคต ดังนั้น นักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
1. นักเรียนพึงรักษามารยาทของสังคมและไม่พงึ กระทาสิ่งต่อไปนี้
1.1 เที่ยวเร่ร่อนในสาธารณสถาน
1.2 ทาความราคาญให้แก่สาธารณชน
2. ความประพฤติที่ไม่สมควรของนักเรียน ได้แก่
2.1 สูบบุหรี่ หรือเสพสุรา หรือเสพของเมาอย่างอื่น
2.2 เล่นการพนัน หรือการเล่นทีม่ ีลักษณะคล้ายการพนัน
2.3 เข้าไปในสถานที่จาหน่ายสุรา สถานการพนัน โรงจานา และหญิงโสเภณี
2.4 ประพฤติตนในทานองชู้สาว
2.5 แสดงกิริยาวาจาหรือกระทาอย่างใดที่ไม่สุภาพ
2.6 เที่ยวเตร่ในเวลาค่าคืน
3. นักเรียนเป็นผู้ทเี่ ล่นกีฬา ดูกีฬาเป็น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4. นักเรียนต้องเคารพ ยาเกรงบิดา มารดา ผู้ใหญ่ ครู และปรึกษากับผู้ใหญ่ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
5. นักเรียนพึงประพฤติตนให้เหมาะสมในขณะสวมเครื่องแบบนักเรียน
6. นักเรียนต้องเป็นผูม้ ีระเบียบ วินัยอันดีงาม และเคารพกฎหมาย
7. นักเรียนควรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ ต่อไปนี้
7.1 การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ทีจ่ ะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งทีเ่ ป็น
ประโยชน์เป็นธรรม
7.2 การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี
7.3 การอดทน อดกลั้น และอดออม ทีจ่ ะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สจุ ริต
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
7.4 การรู้จักระวังความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
8. นักเรียนควรยึดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
8.1 พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
8.2 ประหยัด อดออม
8.3 มีระเบียบวินัย และควรเคารพกฎหมาย
8.4 ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
8.5 มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
9. นักเรียนควรยึดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ต่อไปนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพือ่ ส่วนรวม
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3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผูอ้ ื่น เผือ่ แผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรูก้ ารเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จกั ดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รูจ้ ักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
10. นักเรียนควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่นักเรียนควรทราบ ควรระลึก และต้องหมั่นปฏิบัติอยู่เสมอมีดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตัวชี้วัด
1.1 เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ
1.2 ธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทัง้ กาย และวาจา ใจ
2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ
3. มีวินัย
ตัวชี้วัด
3.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
4. ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัด
4.1 ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 แสวงหาความรูร้ ู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. อยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด
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5.1 ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัด
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
6.2 ทางานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้สาเร็จตามเป้าหมาย
7. รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปญ
ั ญาไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
8.2 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
9. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ตงั้ ใจใฝ่หาความรูอ้ ยู่เสมอ ไม่หลบหนีการเรียน
9.1 จัดตารางเรียนพร้อมทั้งศึกษาวิชาการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
9.2 ตั้งใจเรียนในชั่วโมงเรียน ไม่เข้าใจต้องถามครูผู้สอนทันที
9.3 ทบทวนและทาการบ้านให้เรียบร้อย จัดตารางเรียนวันรุ่งขึ้น พร้อมทั้งศึกษาล่วงหน้า
9.4 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด หรือศูนย์วิชาต่าง ๆ หรือแหล่งเรียนรู้ทั่วๆ ไป
ข้อปฏิบัติสาหรับนักเรียน
1. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษตามระเบียบของสถานศึกษา
2. นักเรียนต้องมีเครื่องแต่งกาย หนังสือ สมุด และอุปกรณ์การเรียนครบตามทีส่ ถาน
ศึกษากาหนด
3. นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสถานศึกษาก่อนออกจากบ้านและกลับจาก
สถานศึกษาเสมอ
4. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ต้องอยู่ในความควบคุมของครูถ้าเกิดปัญหาประการใด
แล้วจะต้องรายงานให้ครูทราบทันที
5. สถานศึกษาเปิดเพลงมาร์ชของสถานศึกษาเวลา 07.50 น. ให้นักเรียนเตรียมเข้าแถว
โดยเร็ว นักเรียนจะต้องเข้าแถวที่บริเวณสนามให้เรียบร้อย
6. เมื่อนักเรียนมาถึงสถานศึกษาหลังเคารพธงชาติ จะถือว่านักเรียนมาสาย จะต้องไป
รายงานตัวที่งานกิจการนักเรียน
7. นักเรียนต้องอยู่ในโอวาท เคารพเชื่อฟังครูทุกคน เมื่อพบครู จะต้องทาความเคารพทุกครั้ง
8. นักเรียนต้องมีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป
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9. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ก่อกวนให้เกิดความราคาญแก่ผู้อื่น
10. นักเรียนจะต้องรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษามิให้บบุ สลายแตกหัก หรือทาความ
สกปรกเสียหายแก่อาคารต่าง ๆ ถ้าทาให้เสียหายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทางโรงเรียน
11. ก่อนที่นักเรียนจะนาบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในสถานศึกษาจะต้องขอ
อนุญาตทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
12. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ถ้านักเรียนมาติดต่อทางสถานศึกษาจะต้อง
แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้ง ฉะนั้นแล้วสถานศึกษาจะไม่อนุญาตให้ติดต่ออย่างเด็ดขาด
13. นักเรียนต้องไม่นาอาวุธ ยาเสพติด หนังสือลามก ภาพลามก อุปกรณ์การเล่นการพนัน
เสี่ยงทายต่าง ๆ มาสถานศึกษา
14. เมื่อมีการเปลี่ยนห้องเรียน จะต้องจัดแถวให้เป็นระเบียบ เรียงตามลาดับต่า – สูง,
ชาย – หญิง ก่อนเดินไปอย่างเป็นระเบียบ ไม่เล่นหรือหยอกล้อกันในขณะเปลี่ยนห้องเรียน
15. ขณะที่มีการเรียนการสอน นักเรียนที่มีกจิ ธุระจะต้องออกนอกห้องเรียนจะต้องขอ
อนุญาตครูทสี่ อนหรือควบคุมห้องเรียนทุกครัง้
16. ซื้อและรับประทานอาหารตามเวลาที่กาหนด
17. นักเรียนต้องไม่นาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเรียน หรือเดิน
รับประทาน
18. นักเรียนต้องไม่นาสิง่ ของทีม่ ีค่ามาสถานศึกษา ถ้าสูญหายทางสถานศึกษาจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
10. นักเรียนต้องไม่เปลี่ยนแปลงสภาพรถ และ/หรือตกแต่งรถ อุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเติม
11. นักเรียนต้องสวมหมวกนิรภัยและเปิดไฟหน้าขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาสถานศึกษา
12. นักเรียนต้องรักษาความสะอาดในห้องเรียน และบริเวณสถานศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัด
ระเบียบปฏิบัติสาหรับนักเรียน
1. การเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์
1.1 เวลา 07.50 น. จะมีสัญญาณเตือนด้วยเพลงมาร์ชประจาสถานศึกษา 1
เพลง นักเรียนทุกคนต้องยุติภารกิจอื่นแล้วลงไปเข้าแถวเคารพธงชาติที่สนามให้
เรียบร้อยแล้วทาการเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ด้วยอาการสารวม
1.2 การเข้าแถว ให้หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าชั้น คณะกรรมการนักเรียนและครูที่ปรึกษา
เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย
1.3 เมื่อมี เหตุจ าเป็นได้แก่ ฝนตก สนามไม่ สามารถเข้าแถวได้ ให้นักเรียนจัดแถวที่
หน้าห้องเรียนของนักเรียนเอง
1.4 นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ จะถือว่ามาโรงเรียนสาย
1.5 สถานศึกษาจะแจ้งข่าวสารหรือมอบรางวัลเกียรติยศทุก ๆ วันอังคารและวันพฤหัสบดี
ประมาณ 10-15 นาที และให้นักเรียนพบครูประจาชั้น–ครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม
ของตนเอง ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
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1.6 ในการแยกแถวเข้าชั้นเรียน นักเรียนจะต้องเดินแถวตามลาดับตามที่ สถานศึกษา
กาหนดอย่างมีระเบียบ ไม่หยอก ล้อเล่น หรือคุยกันระหว่างเดินแถว
1.7 เมื่อ ถึง ห้อ งเรียนให้เ ข้าห้องเรียนและไม่ ควรออกนอกห้องเรียนอีก โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
2. การมาเรียน - การหยุดเรียน
2.1 นักเรียนต้องมาเรียนให้ทันทุกวัน
2.2 เมื่อนักเรียนมีความจาเป็นขาดเรียนจะต้องมีใบลา และคารับรองของผู้ปกครองที่
แท้จริงตามแบบใบลาของสถานศึกษาทุกครั้ง
2.3 เมื่อนักเรียนป่วยจะต้องแจ้งให้สถานศึกษาทราบ และนาใบลาส่งครูที่ปรึกษาเมื่อ
มาเรียนวันแรก
2.4 กรณีลากิจ นักเรียนจะต้องยื่นใบลาต่อครูที่ปรึกษาก่อนวันลาทุกครั้ง
2.5 ในกรณีที่หยุดเรียนแล้วไม่ส่งใบลา จะถือว่า “ขาดเรียน”
2.6 นักเรียนที่ม าสายครั้งที่ 3 สถานศึกษาจะแจ้งผู้ปกครองทราบและถ้ามาสายอีก
จะแจ้งผู้ปกครองมาพบ
2.7 เมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ทางสถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
ทันที
2.8 เมื่อนักเรียนขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน ทางสถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองมาพบ
2.9 เมื่อนักเรียนขาดเรียน 10 วันติดต่อกัน ทางสถานศึกษาจะดาเนินการแขวนลอย
ตามแนวปฏิบัติ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
2.10 นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกรายวิชาตามตารางเรียนทางสถานศึกษากาหนด
3. การมาสาย
3.1 นักเรียนที่มาสถานศึกษาหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติถือว่า มาสาย
3.2 นัก เรี ย นต้ อ งเขีย นใบอนุญ าตเข้า ชั้ นเรีย น โดยใช้แ บบฟอร์ม ขออนุญ าตของ
สถานศึกษาให้งานกิจการนักเรียนลงนามอนุญาต
3.3 นาใบอนุญาตเข้าชั้นเรียน ตอนที่ 1 ไปขออนุญาตครูที่ประจาวิชาที่กาลังสอนอยู่
โดยแนบไว้กับแบบบันทึกการมาเรียนหน้าชั้นเรียน พร้อมนาส่งครูที่ปรึกษา ต่อไป
ส่วนตอนที่ 2 ส่งงานกิจการนักเรียน
4. การปฏิบัติตนในห้องเรียน
4.1 อยู่ภายในห้องเรียนอย่างเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงอึกทึก ไม่เล่นกัน
4.2 มี ห น้ าที่ ท าความสะอาดห้ องเรี ยน รั ก ษาความสะอาด และทรั พย์ สิน ภายใน
ห้องเรียนและจะต้องจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4.3 ไม่นาวิชาอื่นขึ้นมาทาขณะที่ครูกาลังสอน
4.4 ไม่นาสิ่งอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเข้ามาไว้ในห้องเรียน
4.5 ไม่ออกจากห้องเรียนก่อนได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน
4.6 ไม่นาอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องเรียน
4.7 รายงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ เพื่อจัดครูผู้สอนแทน หลังจากครู
ประจาวิชาไม่เข้าห้องสอนเกิน 5 นาที
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4.8 ถอดรองเท้าไว้อย่างเป็นระเบียบ เมื่อเข้าห้องเรียนซึ่งมีพื้นสะอาดและต้องแต่งกาย
เรียบร้อย
4.9 เมื่อเกิดการวิวาทภายในห้องเรียนหรือระหว่างห้องเรียนอย่าตัดสินเองควรรายงาน
ให้ครูที่ปรึกษาหรืองานกิจการนักเรียนทราบ
4.10 นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ไม่ส่งเสียงรบกวนหรือหยอกล้อ
4.11 เมื่อมีปัญหาต้องการถามให้ยกมือก่อน เมื่อครูอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นถามได้
4.12 ห้ามลุกเดินไปมาระหว่างที่ครูสอน ถ้ามีธุระให้ขออนุญาตก่อน
4.13 ใช้โต๊ะเก้าอี้ด้วยความระมัดระวังไม่นั่งโยกเก้าอี้ หรือขีดเขียนทาความสกปรกใด ๆ
บนโต๊ะ เก้าอี้ กระดาน บอร์ด ฝาผนัง หรือส่วนใดของห้อง
4.14 การใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้แล้วปิดให้
เรียบร้อยทุกครั้ง
5. การขออนุญาตออกนอกห้องเรียน หรือเข้าในห้องเรียนในขณะเรียน
5.1 การเข้าออกห้องเรียนทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน กรณีเข้าห้องช้าอาจ
มีสาเหตุมาจากมาสาย เข้าห้องพยาบาล ให้พบงานอนามัยขอมีบัตรอนุญาตเข้า
ห้องเรียน
5.2 เมื่อครูต้องการพบนักเรียนคนใดในห้องระหว่างที่ครูกาลังสอนต้องขออนุญาตจาก
ครูผู้สอนก่อนกรณีงานกิจการนักเรียนขอพบนักเรียนจะต้องมีหนังสือขออนุญาต
6. การทางานและส่งงาน
6.1 นักเรียนทุกคนจะต้องทางานที่ครูมอบหมายให้ทันตามกาหนดเวลา
6.2 สมุดแบบฝึกหัดหรืองาน จะต้องทาให้เป็นระเบียบ และส่งตามกาหนด และไม่ให้
มีหลายวิชาในสมุดเล่มเดียวกัน
7. การใช้ห้องน้า ห้องส้วม
7.1 ปิดน้า – ไฟ ทุกครั้งที่ออกจากห้องน้า
7.2 ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องน้า
8. การรับประทานอาหาร และการซื้ออาหาร
8.1 ให้นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบ และซื้อตามลาดับก่อนหลังตาม
เวลาที่กาหนดให้
8.2 รับประทานอาหารในโรงอาหาร หรือสถานที่จัดไว้ตามข้อตกลงในแต่ละภาค
8.3 หลังจากรับ ประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้นาภาชนะใส่อาหารทุกชนิ ดเก็บไว้ ณ
จุดที่สถานศึกษากาหนด
8.4 ห้ามนักเรียนนาอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานบนอาคารเรียนในห้องเรียนหรือ
ที่อื่นนอกจากที่สถานศึกษาอนุญาต
8.5 ห้ามนักเรียนทิ้งเศษอาหารหรือข้าวบนโต๊ะ หรือใต้โต๊ะที่นั่งรับประทานอาหาร
9. ข้อปฏิบัติเมื่อทาของหายหรือเก็บของได้
9.1 การแจ้งและคืนของหาย ให้ติดต่อห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล
9.2 เมื่อเก็บของได้ให้นาไปมอบไว้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มเกี่ยวกับการรับแจ้ง – คืนของหายด้วย
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10. การมาสถานศึกษาในวันหยุด ให้ปฏิบัติดังนี้
10.1 นักเรียนจะมีหนังสือขออนุญาตจากสถานศึกษาโดยผ่านกลุ่มบริหารงานวิชาการ
และครูที่รับผิดชอบการมาปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษาในวันหยุด นักเรียนต้อง
มีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง โดยมีครูรับผิดชอบควบคุมดูแล
11. การร่วมกิจกรรมของนักเรียน
11.1 นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดให้
11.2 เมื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านกีฬา นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมเป็นนักกีฬาหรือ
เชียร์หรือผู้สนับสนุนการเชียร์ ตามแต่ความสามารถ และความเหมาะสม ของแต่ละ
บุคคล
11.3 เมื่ อ สถานศึ ก ษาจั ดกิ จ กรรมนั นทนาการใด ๆ นัก เรี ยนต้อ งเข้า ร่ว มกิ จ กรรม
นันทนาการนั้น ๆ ตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
11.4 เมื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา นักเรียนที่นับถือพุทธศาสนาทุกคน
ต้องเข้าร่วมกิจ กรรมด้วยความพร้อมเพรียงและปฏิบัติตามได้อย่างถูก ต้องตาม
แบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี
11.5 เมื่ อ มี กิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวกับ การบ าเพ็ญ ประโยชน์ต่าง ๆ มาขอความร่วมมื อจาก
นักเรียนให้นักเรียนที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ
11.6 นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดให้โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรแก่ครู
ผู้ควบคุมกิจกรรมนั้น ๆ ทราบ สถานศึกษาจะถือว่านักเรียนผู้นั้นขาด
การร่วมกิ จกรรมตามที่ท างโรงเรียนกาหนดซึ่ง จะมี ผ ลให้นักเรียนผู้นั้นไม่ ผ่าน
กิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
12. การใช้โทรศัพท์ของนักเรียน
สถานศึกษามีโทรศัพท์สาธารณะให้นักเรียนใช้ แต่อนุญาตให้นักเรียนใช้ใน
ช่ว งเวลาพั ก เท่ านั้ น ในระหว่ างชั่ว โมงเรี ยนห้า มใช้แ ละไม่ อ นุญ าตให้ รั บ โทรศัพ ท์ จ าก
บุคคลภายนอก ส่วนโทรศัพท์มือถืออนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียน
13. ความสามัคคี และการรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา
13.1 ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามั ค คี ก ลมเกลี ย ว นั ก เรี ย นรุ่ น พี่ ต้ อ งประพฤติ ต นเป็ น
ตัวอย่างที่ดี ช่วยเหลือให้ความเมตตาต่อรุ่นน้อง
13.2 นักเรียนรุ่นน้องต้องเคารพเชื่อฟังรุ่นพี่ ซึ่งแนะนาในทางที่ถูกต้องดีงาม
13.3 นั ก เรี ย นต้ อ งช่ ว ยกั น รั ก ษาชื่ อ เสี ย งของสถานศึ ก ษา โดยไม่ ป ระพฤติ ต น
ในทางเสื่ อ มเสี ย และช่ ว ยดู แ ลแก้ ไ ขผู้ ที่ มี พ ฤติ ก รรมอั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหาย
13.4 ให้ นั ก เรี ย นช่ ว ยสอดส่ อ งและรายงานต่ อ ครู ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นประพฤติ ผิ ด
ระเบียบ หรือมีบุคคลภายนอกที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจเข้ามาในโรงเรียน
14. ความร่วมมือรักษาความสะอาด
14.1 ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องประจาชั้น ห้องเรียน บริเวณสถานศึกษา
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14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์ที่ประจาอยู่ตามที่ต่างๆ ห้ามเคลื่อนย้ายไปโดยพลการ
ไม่ขีดเขียนข้อความใด ๆ บนโต๊ะ เก้าอี้ พื้น ฝาผนังอาคารทุกแห่ง
ปิดก๊อกน้า เมื่อเลิกใช้แล้วให้สนิท
ปิดไฟฟ้า พัดลม ในห้องเรียนเมื่อเลิกใช้แล้ว
ไม่ ท าให้ส วนหย่อ ม หรือ พั นธุ์ ไม้ ป ระดั บ ต่ า งๆ เสี ยหาย และห้า มเดิ น – วิ่ ง
นั่งสนามหญ้า
15. การออกนอกบริเวณสถานศึกษา
ตามปกติสถานศึกษาไม่อนุญาตให้นัก เรียนลาออกนอกบริเวณสถานศึกษา นอกจาก
จาเป็นจริง ๆ เท่านั้นโดยนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
15.1 ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเองผ่านงานกิจการนักเรียนก่อน
15.2 การขออนุ ญ าตไปโรงพยาบาลให้ น าบั ต รประจ าตั ว คนไข้ ม าแสดงเป็ น
หลักฐานด้วย
15.3 การไปติดต่อขอทาบัตรประจาตัวประชาชน ให้นาทะเบียนมาแสดงด้วย
15.4 การไปเปิดบัญชีธนาคารให้นาเอกสารหลักฐานมาแสดงด้วย
15.5 ให้ นั ก เรี ย นยื่ น ค าร้ อ งขอใบอนุ ญ าตออกนอกสถานศึ ก ษาที่ ห้ อ งงานกิ จ การ
นักเรียน
15.6 ให้ ค รู ง านกิ จ การนั ก เรี ย นเซ็ น รั บ ทราบการอนุ ญ าตและรั บ บั ต รอนุ ญ าตจึ ง
ออกไปได้
15.7 เมื่ อ ออกนอกสถานศึ ก ษาให้ น าบั ต รอนุ ญ าตติ ด ตั ว เสมอเพื่ อ แสดงแก่ ย าม
ประตู ครู เ วรหรือครูอื่น ๆ พร้อมน าส่ง คื นงานกิ จ การนั ก เรี ยนหลั ง จากกลั บ
ถึงสถานศึกษา
16. การมาพบและมาเยี่ยมนักเรียน
16.1 ผู้ปกครองมาพบหรือญาติมาเยี่ยมที่สถานศึกษาให้ไปติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์ ทาง
สถานศึ ก ษาจะติ ดต่ อ ให้นั ก เรีย นมาพบที่ ห้ อ งกิ จ การนั ก เรีย น ไม่ อ นุ ญ าตให้
ผู้ปกครองมาพบนักเรียนโดยลาพังหรือตามห้องเรียน
16.2 สถานศึ ก ษาไม่ อ นุ ญ าตให้ นั ก เรี ย นน าเพื่ อ นนั ก เรี ย นต่ า งสถานศึ ก ษาหรื อ
บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณสถานศึกษาหรือเข้ามาร่วมกิจกรรมของ
สถานศึกษาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
16.3 นักเรียนต้องแจ้ง ให้ผู้ปกครองทราบด้วยว่านัก เรียนอยู่ชั้นอะไร ห้องอะไร เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตามตัวนักเรียนมาพบผู้ปกครอง
มิฉะนั้นผู้ปกครองนักเรียนอาจเสียเวลารอคอยนาน
17. การขอใบรับรองความประพฤติ
17.1 ขอแบบคาร้องขอใบรับ รองความประพฤติที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วน
17.2 ยื่นแบบคาร้องขอใบรับรองความประพฤติที่ ห้องกิ จการนักเรียน พร้อมรู ปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
17.3 สถานศึกษาจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้แก่นักเรียนตามความเป็นจริง
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17.4 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถานศึก ษาแล้วสถานศึกษาจะออกใบรับรอง
ความประพฤติให้ นักเรียน และให้นักเรียนไปรับใบรับรองความประพฤติที่ห้อง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
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แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
1. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
2. สาธารณสุขอาเภอบ้านโฮ่ง
3. สถานีอนามัยแต่ละตาบล
4. องค์การบริหารส่วนตาบล
5. สถานีตารวจภูธรอาเภอบ้านโฮ่ง
6. ที่ว่าการอาเภอบ้านโฮ่ง
7. เทศบาลตาบลบ้านโฮ่ง
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12. วิทยาลัยเกษตรกรรมลาพูน
13. แม่น้าลี้
14. กลุ่มหมูบ่ ้าน
15. ถ้าหลวงผาเวียง
16. หอไตรวัดป่าป๋วย
17. หอไตรวัดดงฤาษี
18. วัดพระเจ้าตนหลวง
19. วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
20. วัดกู่ขาว
21. วัดศรีเตี้ย
22. วัดห้วยกาน
23. วัดป่าพลู
24. วัดตะเคียนปม
25. วัดป่าดา
26. วัดป่าป๋วย
27. วัดดอยหลังถ้า
28. น้าตกวังหลวง
29. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
30. การไฟฟ้าอาเภอบ้านโฮ่ง
31. สานักงานเกษตรอาเภอบ้านโฮ่ง
32. ห้องสมุดประชาชนอาเภอบ้านโฮ่ง
33. ป่าตาดเหมย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
34. ป่าแม่หาด อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
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35. ป่าดอยกาน อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
36. ป่าหนองปลาสะวาย อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
37. สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
38. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
39. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนป่าป๋วย อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
40. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในชุมชน
41. เรือกสวนไร่นาในชุมชน
42. มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์
43. สถานคุ้มครองเด็กและเยาวชน
44. ถ้าเอราวัณ
45. บ้านมณีทอง
46. ถนนคนเดินเชียงใหม่
47. สวนสัตว์เชียงใหม่
48. โรงเรียนบ้านห้วยกาน
49. โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
50. โรงเรียนบ้านป่าป๋วย
51. โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
52. โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย
53. โรงเรียนบ้านห้วยน้าดิบ
54. โรงเรียนบ้านป่าพลู
55. ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าพลู
56. ศูนย์เด็กเล็กชุมชนบ้านแม่ป๊อก
57. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงกานต์
58. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอยแดน
59. สถานเลี้ยงเด็กครูหวาน
60. สถานเลี้ยงเด็กครูอรทัย
61. สนามกีฬาหมู่บ้านดงห้วยเย็น
62. ชุมชนบ้านแม่ป๊อก
63. หมู่บ้านทุ่งโป่ง
64. ห้องสมุดประชาชนอาเภอบ้านโฮ่ง
65. ป่าชุมชนบ้านห้วยกาน
66. หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่า อาเภอบ้านโฮ่ง
67. ศูนย์วัฒนธรรมประจาหมู่บ้าน
68. ค่ายมวยรังสิยารมณ์
69. ศูนย์พุทธรรม – ศูนย์วัฒนธรรม
70. หน่วยควบคุมพื้นที่ทจี่ ะประกาศเป็นเขตห้าล่าสัตว์ป่า บ้านโฮ่ง
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