
แผนกลยุทธ์

โรงเรยีนวุฒิชัยวิทยา
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖



ก 
 

 

ประกาศโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  
เรื่อง เห็นชอบและอนุมัติใช้แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2566 

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

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา สนองแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2566 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติบัติการประจำปี ที่ต้องเสนอ
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกปีการศึกษา 
 เพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางให้ครูและบุคลากรทุกกลุ่มงาน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์โรงเรียนวุฒิ ชัยวิทยา ประจำปี งบประมาณ 2562 – 2566 ที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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คำนำ 
แผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ประจำปีงบประมาณ 

2562 – 2566 ได้กำหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา และกระบวนการจัดทำนำไปสู่การปฏิบัติ แผน
กลยุทธ์ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจใน
การบริหารและการจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือนำไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน (School Base 
Management : SBM) 

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ขอขอบคุณคณะทำงาน บุคลากรภายในโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี โดย
มุ่งหวังในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง สนองความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งสร้างนักคิด มีจิต
อาสา ออกสู่สังคม 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

1.1 ที่ตั้งโรงเรียน 
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  เลขที่ 55  หมู่ 5  ตำบลดอน  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 

รหัสไปรษณีย์ 94130 เบอร์โทรศัพท์ 073-466133  
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 52 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างชุมชน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 

(บ้านหัวนอน- บ้านคลอง) และหมู่ที่ 5 (บ้านยางงาม -บ้านตีนวัด)  ตำบลดอน  อำเภอปะนาเระ  
จังหวัดปัตตานี 

1.2 ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนดอนปะนาเระ” 

เป็นโรงเรียนลำดับที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ใช้ชื่ออักษรย่อว่า ป.น. 6 มี
นักเรียน 74 คน  มีครู 3 คน ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้เปิดโรงเรียนขึ้นมาคือพระวุฒิชัยธรรม
ธาดา  สมัยเมื่อมีสมณศักดิ์เป็นพระวุฒิชัยธรรมธารี  ท่านได้ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการศึกษา จัดหาสถานที่ จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนและครุภัณฑ์การศึกษาอ่ืนๆ จน
โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้  มีนายพิณ  อินทกาญจน์  เป็นครูใหญ่คน
แรก มีนักเรียนในปีการศึกษาแรก  จำนวน  45 คน ต่อมา ปี พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนดอนปะนาเระ มาเป็นโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  ในปีการศึกษา 2523  กรมสามัญศึกษาได้
อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และในปีการศึกษา 2536 กรม
สามัญได้อนุมัติให้เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการอีก 1 หลักสูตร  
โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนมีความก้าวหน้า ไปตามลำดับขั้น จนได้รับรางวัล
พระราชทานในปีการศึกษา 2527  และ 2528 

ปัจจุบันโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สำหรับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการเรียน 2 หลักสูตรได้แก่ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ 
แผนศิลป์ทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 120 คน 
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1.3 ข้อมูลประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
1.2.1 จำนวนประชากร 

เขตบริการของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ  
มีประชากร 197 ครัวเรือน  รวมเป็น 1,255 คน  หมู่ที่ 2 บ้านคลอง มีประชากร 149 
ครัวเรือน รวมเป็น 811 คน  หมู่ที่ 3 บ้านหัวนอน  มีประชากร 99 ครัวเรือน รวมเป็น 
261 คน  หมู่ที่  4 บ้านดอนตะวันออก มีประชากร 124 ครัวเรือน รวมเป็น 373 คน    
หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม มีประชากร 96 ครัวเรือน รวมเป็น 273 คน และหมู่ที่ 6 บ้านป่าสัก 
มีประชากร 144 ครัวเรือน  รวมเป็น 439  คน (สถิติที่มาจากสถานีอนามัย) 

จำนวนประชากรในเขตพ้ืนที่บริการที่ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,412 คน 
1.2.2 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

เป็นสังคมชนบทของชาวไทยพุทธและมุสลิม มีสภาพวิถีชีวิตอยู่ในครรลองของ
วัฒนธรรมพุทธและอิสลามอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยึดถือและปฏิบัติตามประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีวัดและมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีทางศาสนา มีการ
ปฏิบัติและประเพณีเกี่ยวเนื่องกับศาสนาได้แก่ การทำบุญเดือนสิบ วันออกพรรษา     
งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า การละหมาด การถือศีลอด การจัดงานเมาลิด พิธีแต่งงาน 
งานศพ เป็นต้น  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางกสิกรรม ทำนาประมาณ 60% ทำสวน
ยางพาราและทำสวนผลไม้ 15% ที่เหลือเป็นอาชีพรับจ้างและค้าขาย    

2. อัตรากำลังบุคลากร  

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 
ข้าราชการครู 2 10 - 11 1 
พนักงานราชการ 1 2 - 3 - 
ครูอัตราจ้าง 2 5 - 7 - 
นักการภารโรง 2 - 2 - - 

รวม 8 17 2 21 2 
25 
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- มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก 23  คน (95.83 %)  

- มีครูที่บริหารจัดการโครงการวุฒิชัยให้โอกาส 1 คน  (4.17 %) 

3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานประเมินคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  
ด้านผลการจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีการกำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ ไหว้สวย ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม เป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน นักเรียนทุกคนรู้จักแสดงความเคารพด้วยความนอบน้อมถ่อมตน 
รู้จักทักทาย ทำความเคารพครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและแขกผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้องและสวยงาม 
และผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ จน
เป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยมีคำยืนยันจากผู้ปกครอง ชุมชนใกล้สถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาทุกฝ่าย มีความชื่นชมยินดี ในการเป็นเด็กดีของผู้เรียน รู้จักไหว้ทำความเคารพผู้ใหญ่
และผู้อ่ืน ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการพัฒนางานให้มีความ

ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนทุก
ระดับชั้นเพื่อใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทำสื่อ การวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจน
ส่งเสริมให้ครูนำระบบบริหารคุณภาพ PDCA มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ครูมีความพร้อมและมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่มีความคล่องตัว การบริหารจัดการที่ดีจึงมี

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
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ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

2.1.1 ด้านโอกาส 
1. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนได้ 
2. กรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอน 
3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนโดยการติดตามประเมินผลโรงเรียนอยู่เสมอทำ

ให้สามารถ แก้ไขข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ ได้ทันท่วงที 
4. ชุมชน ศิษย์เก่าและหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนเงินทุนให้กับโรงเรียน 
5. ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ 
6. ชุมชนมีการรวมกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ 
7. ชุมชนน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิต 
8. รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายหัวนักเรียน ในการสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่โรงเรียน 
9. การปฏิรูปการศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 ปี ทำให้นักเรียนได้รับ

การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
10. รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้ กยศ. 
11. โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
12. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถและความถนัดตามศักยภาพของผู้เรียน 
13. โรงเรียนมีการจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียนและชุมชน 
14. โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
15. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเด่นที่สามารถพัฒนาให้ กล้าคิด กล้าทำ และกล้านำ  
16. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
17. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
18. บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
19. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตรงสาขาสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 
20. ครูมีศักยภาพในการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
21. ครูมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำทางวิชาการ 
22. ครูมีส่วนร่วมในการทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
23. ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง 
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24. โรงเรียนมีการจัดการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้ใช้จ่าย
ตรงตามความต้องการ 

25. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารเงินทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการแก้ปัญหา
ได้ตรงความต้องการของครูและนักเรียน 

26. โรงเรียนมีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน 
27. ประสิทธิภาพของการใช้เงินที่เน้นผลผลิต 
28. โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 
29. โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายเงินได้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
30. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นเครื่องมือ

ติดต่อสื่อสาร 
31. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา 
32. โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ให้บริการแก่ชุมชน 
33. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเพ่ือครูจะได้จัดการเรียนการสอนตรงกับหน่วยการเรียนและ

นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติจริง  ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจดีขึ้น 
34. โรงเรียนมีวัสดุ  ครุภัณฑ ์ ไว้คอยอำนวยความสะดวกให้ครูนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนสอน 

ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
35. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
36. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน 
37. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
38. โรงเรียนปลูกฝังและพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 

2.1.2 อุปสรรค 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งเด็กให้เข้าเรียนในโรงเรียนในตัวจังหวัดและมีชื่อเสียง 
2. ชุมชนมีแหล่งขายสิ่งเสพติดทำให้นักเรียนอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 
3. วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาททำเด็กได้รับค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง 
4. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ 
5. ผู้ปกครองที่มุสลิมนิยมส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
6. การคมนาคมสะดวก นักเรียนเข้าไปเรียนในตัวเมืองมากขึ้นยอดนักเรียนเลยลดลง 
7. จำนวนประชากรปานกลาง อัตราการเกิดน้อย อัตราจำนวนนักเรียนลดลง  
8. เทคโนโลยีมีสื่อภาพบางชนิดที่ไม่เหมาะสมกับวัยนักเรียนนักเรียนยังขาดการแยกแยะใน

การบริโภค ส่งผลให้นำแบบอย่างที่ไม่ดีไปปฏิบัติ 
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9. ความหลากหลายของเทคโนโลยีทําให้เกิดการเลียนแบบ และใช้เทคโนโลยีอย่างไม่มี
วิจารณญาณ 

10. เทคโนโลยีบางประเภททำให้เด็กและเยาวชนสนใจการเรียนน้อยลง 
11. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียม มีผลกระทบต่อ การให้การสนับสนุน

การศึกษา 
12. ชุมชนขาดความพร้อมในการสนับสนุนและขาดการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรต่อ

การพัฒนาโรงเรียน 
13. ชุมชนบางส่วนมีรายได้น้อยและไม่ม่ันคง 
14. ผลผลิตมีปัญหาด้านการขนส่งและการตลาด 
15. นโยบายระดับรัฐบาลไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการบ่อย ๆ ขาดความต่อเนื่องใน

ด้านนโยบายที่กำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
16. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน 
17. นโยบายในการปรับลดอัตรากำลังของภาครัฐทำให้โรงเรียนขาดอัตรากำลังครูในหลายวิชา 
18. นักเรียนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน 
19. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
20. การจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ยังไม่พอเพียงต่อการค้นคว้า 
21. นักเรียนบางส่วนยังขาดจิตสาธารณะ 
22. นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สรุปความคิดอย่างเป็น

ระบบและมีความคิดแบบองค์รวม 
23. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความ สามารถในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ

ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
24. โรงเรียนขาดอัตรากำลังครูในบางสาขาวิชา  
25. บุคลากรบางส่วนที่เป็นพนักงานมาเกินกว่า 3 ปี ขาดขวัญและกำลังใจไม่ได้รับการ

สนับสนุนให้บรรจุเป็นข้าราชการ 
26. ครูมีภาระงานสอนมาก และมีภาระงานอ่ืนเช่นงานธุรการ การเงิน งานวินัย งานทะเบียน 

งานประกัน  งานพยาบาล ฯลฯ ทำให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ 
27. งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ 
28. โรงเรียนไม่มีการระดมทุนจากบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

ในการหาเงินมาใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
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29. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตามความต้องการทำให้ไม่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

30. ห้องสมุดมีบรรยากาศและวัสดุอุปกรณ์ไม่เอื้อต่อการใช้บริการของนักเรียน 
31. โรงเรียนมีอุปกรณ์สื่อการสอนมีไม่เพียงพอที่มีอยู่อยู่ในสภาพใช้งานมานานต้องซ่อมแซม

เป็นส่วนใหญ่ 
32. โรงเรียนมีอุปกรณ์ด้านสื่อเทคโนโลยีไม่มีประสิทธิภาพ 
33. ห้องเรียนอาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ์ มีสภาพที่ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
34. ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนยังไม่

ต่อเนื่อง 

2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

2.2.1 จุดแข็ง 
1. โรงเรียนกำหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทำให้สถานศึกษาได้รับ

ความร่วมมือด้วยดี 
2. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจนทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
4. สถานศึกษามีโครงสร้างองค์การบริหารงานชัดเจน 
5. โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนในฝัน 
6. โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
7. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความสามารถและความถนัดตามศักยภาพของ

ผู้เรียน 
8. โรงเรียนมีการจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียนและชุมชน 
9. โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
10. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเด่นที่สามารถพัฒนาให้ กล้าคิด กล้าทำ และกล้านำ  

       11. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
       12. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
       13. บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
       14. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตรงสาขาสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 
       15. ครูมีศักยภาพในการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
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       16. ครูมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำทางวิชาการ 
       17. ครูมีส่วนรว่มในการทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
       18. ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง 

 19. โรงเรียนมีการจัดการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้ใช้
จ่ายตรงตามความต้องการ 

20. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารเงินทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
แก้ปัญหาได้ตรงความต้องการของครูและนักเรียน 
     21. ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน 
     22. ประสิทธิภาพของการใช้เงินที่เน้นผลผลิต 
     23. โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 
     24. โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายเงินได้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
     25.โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นเครื่องมือ 
ติดต่อสื่อสาร 
     26. โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ให้บริการแก่ชุมชน 
     27. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา 
     28  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ เพ่ือครูจะได้จัดการเรียนการสอนตรงกับหน่วยการเรียน  
และนักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติจริง  ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจดีขึ้น 
     29. โรงเรียนมีวัสดุและครุภัณฑ์ ไว้คอยอำนวยความสะดวกให้ครูนำไปใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

29. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
    30. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน 
    31. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    32. โรงเรียนปลูกฝังและพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 

2.2.2 จุดอ่อน 
1.  โรงเรียนขาดการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2.  โรงเรียนขาดคู่มือในการบริหารงานชัดเจน 
3.  โรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียน 
4.  นักเรียนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน 
5.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
6.  การจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ยังไม่พอเพียงต่อการค้นคว้า 



9 

 

7.  ผลการสอบระดับชาติ O-Net ของนักเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในบางรายวิช 
8.  นักเรียนบางส่วนยังขาดจิตสาธารณะ 
9. นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สรุปความคิดอย่างเป็น

ระบบ รวมไปถึงการมีความคิดแบบองค์รวม 
10. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความ สามารถในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ 

ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
11. โรงเรียนขาดอัตรากำลังครูในบางสาขาวิชา  
12. บุคลากรบางส่วนที่เป็นพนักงานมาเกินกว่า 3 ปี ขาดขวัญและกำลังใจไม่ได้รับการ

สนับสนุนให้บรรจุเป็นข้าราชการ 
13. ครูมีภาระงานสอนมาก และมีภาระงานอ่ืนเช่นงานธุรการ การเงิน งานวินัย งานทะเบียน 

งานประกัน งานพยาบาล ฯลฯ ทำให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ 
14. งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ 
15. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตามความต้องการ ทำให้ ไม่สามารถจัด

กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. ห้องสมุดมีบรรยากาศและวัสดุอุปกรณ์ไม่เอื้อต่อการใช้บริการของนักเรียน 
17. โรงเรียนมีอุปกรณ์ สื่อการสอนมีไม่เพียงพอ ที่มีอยู่อยู่ในสภาพใช้งานมานานต้อง

ซ่อมแซมเป็นส่วนใหญ่ 
18. โรงเรียนมีอุปกรณ์ด้านสื่อเทคโนโลยีไม่มีประสิทธิภาพ 
19. ห้องเรียนอาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ์ มีสภาพที่ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
20. ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนยังไม่

ต่อเนื่อง 

2.3 สรุปผลการประเมินสถานภาพ 
ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองและกฎหมาย 
ปรากฏว่า สภาพโดยรวมของสภาพแวดล้อมภายนอกเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  1 
ด้าน คือด้านเศรษฐกิจชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงครอบครัวและส่งบุตรหลานให้ได้รับ
การศึกษาในระดับสูงได้ 

ส่วนด้านที่ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมี 3 ด้านคือด้านสังคมและ
วัฒนธรรมมีผลกระทบมาจากค่านิยมของผู้ปกครองที่นิยมส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในตัวเมืองและ
ผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมก็นิยมส่งบุตรหลานให้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้าน
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เทคโนโลยีมีผลกระทบจากการที่นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างไม่มีวิจารณญาณส่งผลให้สนใจการเรียน
น้อยลง และด้านการเมืองและกฎหมายมีผลกระทบจากนโยบายการลดอัตรากำลังของภาครัฐทำให้
โรงเรียนขาดครูในบางสาขาวิชา โรงเรียนต้องหางบประมาณส่วนอ่ืนมาบริหารจัดการและจ้างครูใน
สาขาวิชาที่ขาด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
               การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้าน
ผลผลิตและบริการ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ด้านวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ ด้านการ
บริหารจัดการและการจัดการบริหารการศึกษา แล้วพบว่า สถานภาพของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา มี
ปัจจัยที่ไม่เอ้ือจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่มีจุดแข็งด้านสภาพแวดล้อมภายใน กล่าวคือ ตำแหน่ง
โรงเรียนมจีุดแข็งภายในแต่ไม่มีโอกาสจากปัจจัยภายนอกให้การสนับสนุน กลยุทธ์ที่รองรับจะต้องเป็น
กลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ต้องดำเนินงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องขยายงานเพ่ิม  
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

3.1 วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.2  พันธกิจ 
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3.3   เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

3.4  กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที ่2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3. สร้างโอกาสและทางเลือกให้กับประชากรทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ

ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ          
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.5 ปรัชญาของโรงเรียน 

ปญญา   นรานํ  รตตนํ 
ปัญญาประดุจแก้วอันประเสริฐของมนุษย์ 

3.6 อัตลักษณ์ 
 มารยาทดี 
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ส่วนที่ 4 
แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
(ข้อมูลรายละเอียดอยู่หน้าถัดไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

ตารางแสดงเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา พ.ศ. 2562 – 2566 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะที่
พึงประสงค์  

1. ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรยีน
ผ่านเกณฑ์ทุกวิชา 

85 90 95 100 100 1. พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1. โครงการคณุธรรมสร้าง
ความด ี
2. โครงการพัฒนาทักษะ 
เพื่อความเปน็เลิศ 
3. โครงการส่งเสรมิการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์
4. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ 
5. โครงการส่งเสรมิการ
วิจัยในช้ันเรียน 
6. โครงการพัฒนา 
การบริการแนะแนว 
7. โครงการส่งเสรมิ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 
8. โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

ครูสภุางค ์
 

ครูมารยีา 
 

ครูสุทสิา 
 
 

ครูมารีนา 
 

ครูมารยีา 
 

ครูสุทสิา 
 

ครูมารยีา 
 

ครูพิชัย 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์

100 100 100 100 100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

2. สถานศึกษามีการจดั
การศึกษาที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

100 100 100 100 100 1. พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  และ วิถี
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อม 
2. โครงการชุมชนสัมพันธ ์
3. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์กร 
4. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
5. โครงการพัฒนางาน
ทะเบียน วัดผลและ
ประเมินผล 
6. โครงการส่งเสรมิการ

วิจัยในช้ันเรียน 
7. โครงการคุณธรรมสรา้ง
ความด ี
 
 
 
 
 

ครูพิชัย 
 
 

ครูฉัตรชัย 
ครูสภุางค ์

 
ครูมารยีา 

 
ครูสไุรน ี

 
 

ครูมารยีา 
 

ครูสภุางค ์

2. ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

เพิ่ม 
3% 

เพิ่ม 
3% 

เพิ่ม 
3% 

เพิ่ม 
3% 

เพิ่ม 
3% 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับผลการ
ประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ในระดับดี
ขึ้นไป 

80 82 85 88 90 

4. ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถนะ
ในการคิดวิเคราะห ์

60 65 70 75 80 

5. ร้อยละของนักเรียนสรา้ง
นวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 

60 65 70 75 80 

6. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้ได ้

80 83 86 90 95 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

2. สถานศึกษามีการจดั
การศึกษาที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  

7. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถ
สร้างรายได้จากความรู้ทางอาชีพได้ 

70 75 80 85 90 1. พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
3. สร้างโอกาสและ
ทางเลือกให้กับ
ประชากรทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
และให้ผูเ้รียนไดร้ับ
โอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
6. พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. โครงการวุฒิชัยวิทยา
ให้โอกาส 
2. โครงการปฐมนเิทศและ
ปัจฉิมนิเทศ 
3. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการการดำเนินงาน
ฝ่ายบรหิารงบประมาณ 
4. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และสรรหาอัตรากำลัง 
5. โครงการนเิทศภายใน 
6. โครงการพัฒนาทักษะ เพื่อ
ความเป็นเลศิ 
7. โครงการพัฒนางานทะเบียน 
วัดผลและประเมินผล 
8. โครงการส่งเสรมิการ
วิจัยในช้ันเรียน 
9. โครงการส่งเสรมิและ
พัฒนาการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์  

ครูสภุางค ์
 

ครูซูลฟาดือล ี
 

ครูนงเยาว ์
 

 
ครูปาตีเมาะ 

 
 

ครูมารยีา 
ครูมารยีา 

 
ครูสไุรน ี

 
ครูมารยีา 

 
ครูปาตีเมาะ 

 

8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีพึงพอใจต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 

80 83 86 90 95 

9. ระดับคณุภาพของหลักสูตรของ
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

10. ร้อยละของครูที่มีการจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีประสิทธภิาพ 
และครอบคลุมถึงผู้เรยีนทุกคน 

100 100 100 100 100 

11. ระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการในด้านการเงินงบประมาณ 
งานพัสดุ งานวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงานท่ัวไป งาน 
กิจการนักเรยีน และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

12. ระดับคุณภาพการดำเนินงาน
ระบบประกันคณุภาพภายในโรงเรยีน 

ด ี ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

        10. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนศิลปะ  
11. โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  
12. โครงการ
ส่งเสริมอัจฉรยิภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  
13. โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการงานอาชีพ  
14. โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  
15. โครงการเปิด
โลกกว้างสู่การ
เรียนรู้ทีย่ั่งยืน 

 

ครูซูไวบะห ์
 
 
 

ครูจริยา 
 

ครูสุทสิา 
 
 

ครูสไุรน ี
 
 

ครูมารีนา 
 
 

ครูฉัตรทริกา 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

        16. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
17. โครงการพัฒนา
ห้องสมุดเฉลิมพระ-
เกียรต ิ
18. โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้กลุม่สาระ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
19. โครงการ
ควบคุมดูแลการใช้
จ่ายสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ครูมารีนา 
 
 

ครูวริสรา 
 
 

ครูซอบร ี
 
 
 

ครูนงเยาว ์
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

3. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
หลักสตูรพิเศษท่ีโรงเรยีนจัดให ้

80 83 86 90 95 3. สร้างโอกาสและ
ทางเลือกให้กับ
ประชากรทุกคน
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง และให้
ผู้เรยีนไดร้ับโอกาส
ในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

1. โครงการวุฒิชัย
วิทยาให้โอกาส 
2. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 
3. โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู 
4. โครงการ
พัฒนาการบริการ
แนะแนว 
5. โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาทักษะ
กีฬาปันจักสีลตั 
6. โครงการส่งเสรมิ
กีฬาภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
7. โครงการส่งเสรมิ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ครูสภุางค ์
 

ครูสภุางค ์
 
 

ครูซอบร ี
 

ครูสุทสิา 
 
 

ครูซูไวบะห ์
 
 

ครูพิชัย 
 
 

ครูพิชัย 

 2. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบตาม
เกณฑ์โครงการวุฒิชัยวิทยาให้โอกาส 

70 72 75 78 80 

 



20 

 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 90 95 100 1. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. สร้างโอกาสและ
ทางเลือกให้กับ
ประชากรทุกคน
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง และให้
ผู้เรยีนไดร้ับโอกาส
ในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

1. โครงการ
ปฐมนิเทศและ
ปัจฉิมนิเทศ 

ครูซูลฟาดือล ี

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

80 85 90 95 100 2. โครงการนิเทศ
ภายใน 
3. โครงการพัฒนา
ทักษะเพื่อความเป็น
เลิศ 
4. โครงการพลังงาน
เพื่อชีวิต 

ครูมารยีา 
 

ครูมารยีา 
 
 

ครูฉัตรชัย 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประกอบวิชาชีพ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรมี
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรง
กับงานและสาขาท่ีรับผดิชอบ 

100 100 100 100 100 1. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 

ครูสภุางค ์

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่
ได้รับการอบรมพัฒนาความรูด้้าน
ต่างๆ ไมต่่ำกว่า 10 ช่ัวโมงต่อป ี

100 100 100 100 100 1. โครงการเพิ่มผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ครูมารยีา 
 

ครูมารีนา 

 3. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ
สร้างนวัตกรรมหรือสื่อการเรยีนรู้
ของช้ันเรียน 

80 90 100 100 100 1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในช้ันเรยีน 
3. โครงการนิเทศ
ภายใน 
 

ครูปาตีเมาะ 
 
 

ครูมารยีา 
 

ครูมารยีา 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

1. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชน
ให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนาโรงเรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

80 85 90 95 100 5. พัฒนา
ประสทิธิภาพ การ
บริหารจดัการศึกษา 
เน้นการมสี่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง และให้
ผู้เรยีนไดร้ับโอกาส
ในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

1.โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 
2. โครงการเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
3. โครงการเปดิบ้าน
วิชาการวุฒิชัยวิทยา 
4. โครงการเปดิโลก
กว้างสู่การเรียนรู้ที่
ยั่งยืน 

ครูพิชัย 
 

ครูมารยีา 
 
 

ครูสุทสิา 
 
ครูฉัตรทริกา 
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ส่วนที่ 5 

แนวทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ ์
5.1 เงื่อนไขสู่การปฏิบัติ 
 1. การวางแผนดำเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดในแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติทีเ่ห็นภาพความสำเร็จเป็นรูปธรรม 
3. เน้นการประสานงานและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
4. เน้นการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ 
5. มีการกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเป็นระยะ 

5.2 แนวทางการบริหารกลยุทธิ์ของโรงเรียน 
เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2566 เป็นไปอย่างมีระบบ

ต่อเนื่อง จึงกำหนดให้ดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดผู้รับผิดชอบ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการ 
2. ศึกษา วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ การดำเนินงานโครงการ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
3. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน 
4. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 
5. กำกับติดตามการจัดสรรงบประมาณและการใช้งบประมาณของโรงเรียนตรงตามเวลา มี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
6. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะในส่วนที่โรงเรียนรับผิดชอบให้ตรงตามเวลา มี 

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
7. ประชาสัมพันธ์ กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

5.3 การบริหารแผนกลยุทธ์ 
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารแผนกลยุทธ์ของ

โรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม คือการดำเนินการ จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกข้ันตอน 
2. หลักคุณธรรม คือ การดeเนินการจะต้องคำนึงถึงความถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรมอันดีงาม ไม่ทำให้ผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 
3. หลักความโปร่งใส คือ การดำเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
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4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การดำเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

5. หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการจะต้องมีผู้ที่ได้รับมอบหมาย และต้องมีผู้รับผิดชอบ พร้อม
ที่จะปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

6. หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.4 การกำกับติดตาม 
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยากำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานในการบริหารแผนกลยุทธ์ 

ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2566 โดยยึดหลักวงจรคุณภาพของ Dr. Edward W. Dming (PDCA : 
DEMING CYCLE) ดังนี้ 

1. P : PLAN การวางแผนการจัดทำโครงการ 
- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
- ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
- งบประมาณที่กำหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่ 

2. D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติโครงการ 
- มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดหรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด 
- สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ 
- สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

3. C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 
- ได้มีการกำหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
- ผลการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ 
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่ 
- ข้อดี/จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม่ 

4. A : ACTION นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติตามการดำเนินการไปปรับปรุงต่อไป 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 



25 

 

- มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสำหรับใช้วางแผนจัดทำ
โครงการในครั้งต่อไป 

- กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 

5.5 ระบบการติดตามและประเมินผล 
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์

ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2566 ดังนี้ 
1. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
4. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

5.1 ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 
5.2 ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

6. นำข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือนำผลจาการศึกษาวิเคราะห์
ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

5.6 การรายงานผล 
1.รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนด โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมเป็น

ผู้จัดทำรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ

หน่วยงานต้นสังกัด นำผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในการ
การศึกษาต่อไป 
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คำสั่งโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
ที่ 19 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระยะ 5 ปี (2562 - 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------ 

เนื่องด้วยโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียน  ให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและความพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต มีจิตอาสาในการบริการและช่วยเหลือสังคม มีความรอบรู้มีทักษะการคิด ทักษะการทำงาน ทักษะ
ทางสังคม  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าว
โรงเรียนจึงไดจ้ัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (2562-2566) และแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

เพื่อให้การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะ 5 ปี (2562-2566) และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดขึ้นในวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (2562-2566) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ  อำนวยความสะดวก ในการ 
จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
 1.1  นายจำนงค์ แสงหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
 1.2  นายกรณ์ พรรครักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
 1.3  นางนงเยาว์ ยังพลขันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ      กรรมการ 
 1.4  นายพิชัย บัวแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน      กรรมการ 
 1.5  นางปาตีเมาะ สุหลง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 1.6  นางมารียา อุมาลี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 1.7  นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม หัวหน้างานแผนงาน           กรรมการและเลขานุการ 
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 2. คณะกรรมการดำเนินการ  มีหน้าที่ดังนี้      
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน ตลอดจนประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
2. จัดประชุม ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแผน

กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
3. จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (2562-2566)  
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาเห็นชอบแผน

กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (2562-2566) 
5. เสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (2562-2566) ให้ผู้อำนวยการ

และประธานกรรมการสถานศึกษา ลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการ 
6. ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (2562-2566) ให้

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและนำไปสู่การปฏิบัติจริง 
7. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนา

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (2562-2566) ของโรงเรียน 
8. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการ โดยคำนึงถึงสภาพแนวโน้มและสภาพการ

ดำเนินงานที่ผ่านมา ภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาจาก
ปีที่ผ่านมา 

ประกอบด้วย 
 2.1  นายจำนงค์ แสงหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.2  นายกรณ์ พรรครักษ์ ครอัูนดับ คศ.2   รองประธาน 
 2.3  นางจิตรา ชฎารัตน์ ครอัูนดับ คศ.2  กรรมการ      
 2.4  นางจริยา ปวีณานันท์ ครอัูนดับ คศ.2  กรรมการ 
 2.5  นายพิชัย บัวแก้ว ครอัูนดับ คศ.2  กรรมการ 
 2.6  นางสุทิสา พิกำพล ครอัูนดับ คศ.2    กรรมการ  
 2.7  นางนงเยาว์ ยังพลขันธ์ ครูอันดับ คศ.2  กรรมการ 
 2.8  นางปาตีเมาะ   สุหลง ครอัูนดับ คศ.1  กรรมการ 
 2.9  นางมารีนา มะแซ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 2.10 นางสาวเอธิมา บุญธรรม    ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 2.11 นางสาวซูไวบะห์ ตอรี ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 2.12 นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 2.13 นางสาวสุไรนี สามะ พนักงานราชการ              กรรมการ 
 2.14 นายซอบรี ยูนุ พนักงานราชการ              กรรมการ 
 2.15 นางสาววริสรา จันทร์คง พนักงานราชการ  กรรมการ 
 2.16 นายซูลฟาดือลี ดือราแม ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
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 2.17 นายซูไฮนีย์ วาจิ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 2.18 นายฉัตรชัย จอกเล็ก ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 2.19 นางสาวกชกร แก้วทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 2.20 นางมารียา อุมาลี   ครูผู้ช่วย                กรรมการและเลขานุการ 
 2.20 นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม   ครูอัตราจ้าง            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (2562-2566) 
มีหน้าที ่ จัดการรวบรวมข้อมูล เข้าเล่มเอกสาร จัดทำแบบรายงานต่างๆ และแบบสรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
 3.1  นางมารียา อุมาลี    ครูผู้ช่วย         ประธานกรรมการ 
 3.2  นางจริยา ปวีณานันท์  ครูอันดับ คศ.2   กรรมการ 
 3.3  นางสาวกชกร แก้วทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
 4. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 มีหน้าที ่รวบรวมเอกสาร จัดการ
เข้าเล่ม จัดทำแบบรายงานต่างๆ และแบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเมื่อสิ้นสุดโครงการ ประกอบด้วย 
 4.1  นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม    ครูอัตราจ้าง      ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสาวสุภางค์ เพ็ชรจันทรโท พนักงานราชการ     กรรมการ 
  4.3  นางมารีนา มะแซ  ครูผู้ช่วย      กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่สำหรับประชุมแต่ละครั้งตามแผนงาน 
ณ ห้องประชุมจิรพัชร  ประกอบด้วย 
 5.1  นายพิชัย บัวแก้ว    ครูอันดับ คศ.2      ประธานกรรมการ 
 5.2  นายวรศาสตร์ วิเชียรรัตน ์  ลูกจ้างประจำ     กรรมการ 
  5.3  นายซอบรี ยูนุ  พนักงานราชการ     กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ   ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวสุไรนี สามะ    พนักงานราชการ     ประธานกรรมการ 
 6.2  นางสาวซูไฮนีย์ วาจิ  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
  6.3  นายฉัตรชัย จอกเล็ก  ครูอัตราจ้าง         กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งด้วยความรับผิดชอบ  เกิดผลสำเร็จต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 
          สั่ง  ณ  วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2562              

 


