
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

  โรงเรียนขัติยะวงษา ได้จดัท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เป็นระยะ 3 ปีการศึกษา  
(พ.ศ.2563-2565) เพื่อให้ทุกกลุ่มสาระ/ฝา่ย และบุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน  บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ  โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้ศกึษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 การด าเนินการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การมธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-2561)  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานการศกึษา
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) เพื่อการประเมินภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 3  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขัติยะวงษา  วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนด้วยวิธ ีSWOT Analysis  จากนั้นก าหนดวิสยัทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์  
และเป้าหมายในการพัฒนา  จดัท าโครงการและกิจกรรมรองรับ 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วง
ตามวตัถุประสงค์และเป็นเอกสารที่มีคุณคา่ต่อการจัดการศกึษาของโรงเรยีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุก
กลุ่มสาระ/ฝ่าย และบุคลากรทกุระดับจะน าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนฉบับนี้ไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนขัติยะวงษา  ต่อไป 
 
 
       (นายสันติรัฐ  ไชยโย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
เรื่อง                           หน้ำ 
ส่วนที่ 1 บทน า 
 -วัตถุประสงค์ของการพฒันาโรงเรียน............................................................................ 1 
 -กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน.................................................................. 1 
  
ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของโรงเรียน 
 -ประวัติโรงเรียน............................................................................................................. 18 
 -ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน   ค าขวัญประจ าโรงเรียน  พุทธสุภาษิตประจ าโรงเรียน 
   สีประจ าโรงเรียน  อักษรย่อของโรงเรียน  อัตลกัษณ์ของโรงเรียน...............................  18 
 -ท าเนียบผู้บริหาร  ฝา่ยบริหาร  จ านวนบุคลากรในโรงเรียน.......................................... 19 
 -สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  ของสถานศึกษา........................................................................ 21 
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศกึษา  2561-2563 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรเรียน  (SWOT Analysis)........................................... 23 
 -วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรชัญาการจัดการศึกษา............................................................... 27 
 -กลยุทธ์โรงเรียน    นโยบาย........................................................................................ 27 

-การประเมินสถานภาพของโรงเรียน............................................................................ 31 
-การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่มาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา......... 35 
-การตั้งเป้าหมายความส าเร็จระดับมาตรฐานและตัวบงชี้ ปีการศึกษา 2561.............. 38 
-การก าหนดกลยทุธ ์ แนวทาง  ตวัชี้วดัความส าเรจ็..................................................... 44 

ส่วนที่ 4  การน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาสูก่ารปฏิบัติ 
 -การน าแผนสู่การปฏิบัติ............................................................................................... 55 
ส่วนที่ 5 การก ากับตดิตาม และการประเมินตามเป้าหมาย 
 -การก ากับติดตาม......................................................................................................... 56 
ภาคผนวก 
 -ค าสั่งโรงเรียน............................................................................................................... 58 
 
  



สารบัญ 
 
เรื่อง                           หนา้ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 -วัตถุประสงค์ของกำรพฒันำโรงเรียน............................................................................ 1 
 -กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนพัฒนำโรงเรียน.................................................................. 1 
  
ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปและสถำนภำพของโรงเรียน 
 -ประวัติโรงเรียน............................................................................................................. 18 
 -ตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน   ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน  พุทธสุภำษิตประจ ำโรงเรียน 
   สีประจ ำโรงเรียน  อักษรย่อของโรงเรียน  อตัลกัษณ์ของโรงเรียน...............................  18 
 -ท ำเนียบผู้บริหำร  ฝำ่ยบริหำร  จ ำนวนบุคลำกรในโรงเรียน.......................................... 19 
 -สภำพปัจจุบัน  ปัญหำ  ของสถำนศึกษำ........................................................................ 21 
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศกึษำ  2563-2565 
 - กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมโรเรียน  (SWOT Analysis)........................................... 23 
 -วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรชัญำกำรจัดกำรศึกษำ............................................................... 27 
 -กลยุทธ์โรงเรียน    นโยบำย........................................................................................ 27 

-กำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียน............................................................................ 31 
-กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์สู่มำตรฐำนกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ......... 35 
-กำรตั้งเป้ำหมำยควำมส ำเร็จระดับมำตรฐำนและตัวบงชี้ ปีกำรศึกษำ 2563.............. 38 
-กำรก ำหนดกลยทุธ ์ แนวทำง  ตวัชี้วดัควำมส ำเรจ็..................................................... 44 

ส่วนที่ 4  กำรน ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำสูก่ำรปฏิบัติ 
 -กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ............................................................................................... 55 
ส่วนที่ 5 กำรก ำกับตดิตำม และกำรประเมินตำมเป้ำหมำย 
 -กำรก ำกับติดตำม......................................................................................................... 56 
ภำคผนวก 
 -ค ำสั่งโรงเรียน............................................................................................................... 58 
 



 

 

 

18 
 

 
 
 
  

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนขัติยะวงษา 
 
ที่ตั้ง      หมู่ที่ 17  ถนนคชพลายกุต์  ต าบลเหนือเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   
      จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45000 
พื้นท่ี      48  ไร ่
อักษรย่อ      ข.ษ. 
 
ตราประจ าโรงเรียน   เหนือรูปตัวอักษร  ข.ษ.  มีมงกุฎเปล่งรัศมีครอบอุนาโลม   
      ส่วนล่างของตัวอักษร ข.ษ. มีแถบริบบ้ินปรากฏชื่อโรงเรียน   
      “โรงเรียนขัติยะวงษา” 
      ข.ษ.   หมายถึง   ตวัย่อของโรงเรียนขัติยะวงษา 
      อุนาโลม หมายถึง   จดุรวมแห่งคุณงามความดี 
      มงกุฎ หมายถึง   ความมีระเบียบ 
      รัศม ี หมายถึง   ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องสว่างมุ่งสู่ความส าเรจ็ 
ค าขวัญ      เรียนดี  กฬีาเด่น  เน้นคุณธรรม  น าสิ่งแวดล้อม 
ปรัชญาโรงเรียน    ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะท าให้เกิดสุข 
สีประจ าโรงเรียน   ฟ้า -  เหลือง -  แดง 
      สีฟ้า   หมายถึง   นามกษัตริย ์
      สีเหลือง หมายถึง  ความมีคุณธรรม  
      สีแดง หมายถึง   ความโดดเด่นดา้นการกฬีา 
 
อัตลักษณ ์   สุขภาพดี  มีคุณธรรม น าสิ่งแวดล้อม 
เอกลักษณ ์   งามสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  อินทนิล 
เพลงประจ าโรงเรียน  มาร์ชขัติยะวงษา 
แผนการจัดชั้นเรียน  5/5/5/3/3/3 
ที่ดิน   ที่สาธารณะประโยชน ์
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก นายวุฒิ  จุลพรหม 
ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน นายสันติรัฐ  ไชยโย 
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ประวัติโรงเรียน 

 
 โรงเรียนขัติยะวงษา ใช้อกัษรย่อวา่ “ข.ษ.”  ค าวา่ ขัติยะวงษา  เป็นชื่อเจ้าเมืองร้อยเอ็ด   
ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุร ี โรงเรียนขัติยะวงษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัด  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ  ได้ประกาศตัง้เมื่อวันที่  2 มีนาคม  2527  ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ท าการเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  เมื่อปี  พ.ศ. 2531   
 ปัจจุบันโรงเรียนขัติยะวงษา  ตั้งอยู่หมู่ที่  17  บ้านไทยอุดม  ต าบลเหนือเมือง  อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  มีพื้นทีท่ั้งหมด  48  ไร่  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  
เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน   
 พ.ศ. 2527  มีจ านวนนักเรียน  331 คน ห้องเรียน  8  ห้อง   คร ูอาจารย์   17  คน  นักการภาร
โรง  2  คน  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  ด้วยงบประมาณ  448,000  บาท  สร้างอาคารชัว่คราวอีก 
1  สรา้งบ้านพักครูโสด  1  หลัง  5  ห้องนอน  ดว้ยงบประมาณ  327,000  บาท  สร้างบ้านพักภารโรง  1  
หลัง  ด้วยงบประมาณ  78,000  บาท  และสรา้งหอ้งส้วมนักเรียน   1  หลัง  ด้วยงบประมาณ  90,000  
บาท 
 พ.ศ. 2528  มีจ านวนนักเรียน  681  คน  ห้องเรียน  16  ห้อง คร ูอาจารย์  36  คน  นักการ
ภารโรง  3  คน  สร้างอาคารแบบ  316 ล  1  หลัง  ดว้ยเงินงบประมาณ  4,200,000  บาท  ปัจจุบันคือ  
อาคาร  1  สร้างบ้านพักครูมาตรฐาน  1  หลัง  ดว้ยงบประมาณ  209,000  บาท  สร้างอาคารชั่วคราว 1  
หลัง  ด้วยเงินบ ารุงการศกึษา  35,405  บาท  และสร้างห้องส้วมนักเรียน   1  หลัง  ด้วยงบประมาณ  
90,000  บาท 
 พ.ศ. 2529  มีจ านวนนักเรียน  978   คน ห้องเรียน  24  ห้อง  ครู อาจารย์   57  คน  นักการ
ภารโรง  5  คน  สร้างอาคารเรียนแบบ  316 ล  เพิ่มอีก  1  หลัง  ด้วยงบประมาณ  4,200,000  บาท  
ปัจจุบันคือ  อาคาร  2  และ  อาคาร ต่อเติมอาคารชัว่คราว  (ชค 104)  ด้วยงบประมาณ  374,000  บาท 
และสร้างบ้านพักครูเพิ่มอีกหนึ่งหลัง  ด้วยงบประมาณ  210,000  บาท  
 พ.ศ. 2530  มีจ านวนนักเรียน  925  คน  ห้องเรียน  24  ห้อง  ครู อาจารย์  62 คน  ต่อเติม
อาคารชั่วคราว  (ชค 104)  เป็นโรงฝึกงานมาตรฐานแบบ  102/27  ด้วยงบประมาณ  374,000  บาท 
 พ.ศ.  2531  สรา้งหอประชุมโรงพลศึกษา  แบบมาตรฐาน  100/27  ดว้ยงบประมาณ  
1,985,000  บาท 
 พ.ศ. 2537 มีจ านวนนักเรียน  1,729  คน  ห้องเรียน  45  ห้อง  คร ูอาจารย์  91  คน  ได้สร้าง
อาคารเรียนแบบ  324 ล  ดว้ยงบประมาณ  13,887,000  บาท  สร้างโรงฝึกงานแบบ  204/27  ด้วย
งบประมาณ  3,035,000  บาท  
 พ.ศ.  2538  มีจ านวนนักเรียน  1,923 คน   ห้องเรียน 46   ห้อง ครู อาจารย์  93 คน  สร้าง
บ้านพักภารโรงแบบมาตรฐาน  1  หลัง  ด้วยงบประมาณ  121,000  บาท 
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  พ.ศ.  2555  ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์  เสริมรัฐ  ยืนหยัดยุติธรรม  ได้บริจาค
อาคารเงินเพื่อก่อสร้างอาคารรับรอง  เป็นเงิน  300,000  บาท 
 พ.ศ. 2558  องค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ด  มอบจัดสรา้งห้องเรียนอัจฉริยะ ให้โรงเรียน 
ขัติยะวงษา  เป็นเงิน 600,000 บาท 
 พ.ศ. 2560  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี  จ ากัด  ได้มอบทุนการศกึษาให้กบันักเรียนโรงเรียนขัติ
ยะวงษา  เป็นเงินจ านวน  100,000  บาท 
 พ.ศ. 2560  โรงเรียนขัตยิะวงษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมกับศิษย์เก่า
โรงเรียนขัติยะวงษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ครูเก่า  ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขัติยะวงษา  ตลอดจน
ประชาชน  และชุมชนโดยทั่วไป  ไดร้่วมกันจัดงานผ้าป่าสามัคคีขึ้น  เพื่อจดัหางบประมาณในการสร้างโดม
อเนกประสงค์  ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,520,000  บาท 
 พ.ศ. 2561  โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี  จ ากัด  ได้มอบทุนการศกึษาให้กบันักเรียนโรงเรียนขัติ
ยะวงษา  เป็นเงินจ านวน  100,000  บาท 
 พ.ศ. 2562  โรงเรียนขัตยิะวงษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมกับศิษย์เก่า
โรงเรียนขัติยะวงษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ครูเก่า  ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขัติยะวงษา  ตลอดจน
ประชาชน  และชุมชนโดยทั่วไป  ไดร้่วมกันจัดงานผ้าป่าสามัคคีขึ้น  เพื่อจดัหางบประมาณในการสร้างโดม
อเนกประสงค์  ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  700,000  บาท 
 พ.ศ. 2563  โรงเรียนขัตยิะวงษา  ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  850,000  บาท 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนขัติยะวงษา 

 
1.  นายวุฒิ   จุลพรหม อาจารย์ใหญ ่  พ.ศ.  2527-2531 
2.  นายวันชัย   เศรษฐกร ผู้อ านวยการ  พ.ศ.  2531-2533 
3.  นายไพจิตร   ศรีไพรวรรณ ผู้อ านวยการ  พ.ศ.  2533-2535 
4.  นายสงวน   อรรคนิมาตย ์ ผู้อ านวยการ  พ.ศ.  2535-2544 
5.  นายบุญสวน   บุญโพธิ์ ผู้อ านวยการ  พ.ศ.  2544-2548 
6.  นายสมบัต ิ  โพธิ์ศร ี ผู้อ านวยการ  พ.ศ.  2548-2553 
7.  นายสมภกัดิ์   สมภักด ี ผู้อ านวยการ  พ.ศ.  2553-2555 
8.  นายชชัวาล   พืชสิงห ์ ผู้อ านวยการ  พ.ศ.  2555-2557 
9.  นายสดุสาคร   ศิริวารินทร ์ ผู้อ านวยการ  พ.ศ.  2557-2561 
10.  นายสันติรัฐ   ไชยโย ผู้อ านวยการ  พ.ศ.  2561-ปัจจุบัน  
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
นายสันติรัฐ  ไชยโย 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 

 รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ   นายสมพงษ์  ประภากรพิไล 
 รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ  นางนพมาศ  สุวรรณหาร 
 รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล  นางนพมาศ  สุวรรณหาร 
 รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารทั่วไป  นายสมพงษ์  ประภากรพิไล 
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แผนที่และเส้นทางคมนาคมของโรงเรียนขัติยะวงษา 
 

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  17  ถนนคชพลายกุต์  ต าบลเหนือเมือง 
   อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000 
สถานที่ใกล้เคียง  สนามกีฬากลางจังหวดัรอ้ยเอ็ด 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4351-2950  ,  0-4351-8959   
โทรสาร   0-4351-8959 
เว็บไซต์โรงเรียน  http://www.ks101.ac.th 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
จุดแข็ง 

ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ Strategy:S1 
1.โรงเรียนก ำหนดยุทธศำสตร์ได้ครอบคลุม 
2.ครูทุกคนมีสว่นร่วมในกำรคดิ/เสนอโครงกำร 
ด้านโครงสร้างองค์การ Structure:S2 
1.โรงเรียนมีโครงสร้ำงกำรบริหำรที่ชดัเจน 
2.โรงเรียนมีกำรมอบหมำยงำนตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนที่ชดัเจน 
ด้านระบบองค์การ System:S3 
1.โรงเรียนมีกำรบริหำรจดักำรศึกษำภำยใตร้ะบบ
ประกันคุณภำพ 
2.โรงเรียนมีกำรบริหำรจดักำรโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐำน(SBM) 

จุดอ่อน 
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ Strategy:S1 
1.ครูขำดกำรมีสว่นร่วมในกำรก ำหนดแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียน 
 
ด้านโครงสร้างองค์การ Strectrer:S2 
1.โรงเรียนไม่มีกำรจัดระบบสำรสนเทศในฝ่ำย 
และกลุ่มสำระ 
 
ด้านระบบองค์การ System:S3 
1.กำรท ำงำนขำดควำมยัง่ยืน 

 
โอกาส 

ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค    Customer 
Behaviors : C 
1.ผู้ปกครองให้ควำมมั่นใจและศรัทธำต่อกำร
บริหำรจัดกำรของโรงเรยีน 
2.ผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนรำชกำร และองค์กร
ภำยนอกให้กำรสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน 
3.หน่วยงำนอื่นและส่วนรำชกำรให้กำรส่งเสริม
ด้ำนควำมรู้กับนักเรียน 
4.ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำม 
 
ด้านนโยบาย Political : P 
1.รัฐบำลมีนโยบำยเรียนดีเรียนฟร ี15 ปีอย่ำงมี
คุณภำพ 
2.มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.มีกองทุนกู้ยืมของนักเรียน 

 
อุปสรรค 

ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค    Customer 
Behaviors :C 
1.โรงเรียนขำดกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โรงเรียน 
2.ผู้ปกครองขำดกำรสื่อสำรดำ้นข้อมูล  ควำม
ต้องกำรและกำรตอบรับกับโรงเรียน 
3.ผู้ปกครองไม่เปิดใจยอมรับข้อมูลพฤติกรรมทำง
ลบของนักเรียน 
4.นักเรียนส่วนมำกอยู่ในควำมปกครองของญำติ 
ขำดกำรดูแลเอำใจใส่ทั้งในด้ำนพฤติกรรม 
 
ด้านนโยบาย Political : P 
1.ครูขำดควำมเข้ำใจในนโยบำย 

จุดแข็ง 
ด้านทักษะและประสบการณ์ Skill:S4 
1.ครูไดร้ับกำรพัฒนำใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถใน
กำรจดักำรเรียนกำรสอน 
2.ครูมีทักษะในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 
 

จุดอ่อน 
ด้านทักษะและประสบการณ์ Skill:S4 
1.นักเรียนขำดควำมเอำใจใส่ต่อกำรเรียนส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ต่ ำ 
2.ครูขำดกำรศกึษำหำควำมรู้ดว้ยตนเองอย่ำง
ต่อเน่ือง 
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ด้านคุณค่าร่วม  Sharedl Values:S5 
1.บุคลำกรท ำงำนเป็นทีม 
2.ครูมีควำมรักควำมสำมคัคีในหมู่คณะ 
ด้านอัตราก าลังคน Staff:S6 
- 
 
 

ด้านคุณค่าร่วม  Sharedl Values:S5 
- 
 
ด้านอัตราก าลังคน Staff:S6 
1.ครูขำดเกณฑ์และไม่ครบทุกรำยวิชำ 
2.ครูสอนไม่ตรงตำมวิชำเอก/โท 
 

โอกาส 
4.มีโครงกำรปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 2555(SP2) 
5.มีนโยบำยจัดกำรเรียนร่วม 
6.มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่ 2 (2552-
2556) 
ด้านงบประมาณ Economic : E 
1.ผู้ปกครองชุมชน หน่วยงำนรำชกำรและองค์กร
ภำยนอกให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ 
2.รัฐบำลสนับสนุนงบประมำณ 
3.รัฐบำลให้กำรสนับสนุนงบประมำณพิเศษตำม
โครงกำรปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง (SP2) 
ด้านสังคมSocial : S 
1.ได้รับกำรยอมรับจำกสงัคม ชุมชนในดำ้นกำร
จัดกำรศึกษำ 
2.ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนรำชกำรและ
องค์กรภำยนอกให้กำรสนับสนุนและให้ควำม
ช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี 

อุปสรรค 
 
 
 
 
ด้านงบประมาณ Economic : E 
1.โรงเรียนได้รับงบประมำณล่ำชำ้ 
2.ขำดกำรประเมินควำมคุ้มค่ำดำ้นกำรใช้
งบประมำณ 
3.ขำดงบประมำณด้ำนอำคำรเรียน 
 
ด้านสังคมSocial : S 
1.ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่จะท ำให้นักเรียนมี
พฤติกรรมเสี่ยงด้ำนยำเสพติด ดำ้นกำรพนัน 
2.ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่จะท ำให้นักเรียนมี
พฤติกรรมเสี่ยงด้ำนเพศสัมพันธ์ 
 
 

จุดแข็ง 
 
ด้านรูปแบบและบริหารจัดการ Style of 
Management:S7 
1.ผู้บริหำรมีกำรจดักำรทีด่ี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจดักำรแบบมีส่วนร่วม 

จุดอ่อน 
 
ด้านรูปแบบและบริหารจัดการ Style of 
Management:S7 
1.ขำดกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม อยำ่งต่อเน่ือง 
 

 
โอกาส 

ด้านสังคม Social : S 
3.ผู้ปกครอง ชุมชน สง่เสริมให้นักเรียนเรียนต่อ
ในโรงเรียนดีใกล้บ้ำน 
 

 
อุปสรรค 

ด้านสังคม Social : S 
3.มีร้ำนเกมส์และสนุกเกอร์ในชุมชนที่เปิด-ปิดไม่
เป็นเวลำ 
4.นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องดื่มเครื่องดื่มที่มี



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านระบบ IT และระบบคอมพิวเตอร์ 
Technology : T 
1..ในชุมชนมีร้ำนอินเทอร์เน็ตเปิดบริกำรให้เด็กได้
ศึกษำค้นควำ้มำกขึ้น 
2.รัฐบำลจัดหำสื่อ Computer ให้กับโรงเรียน
ตำมโครงกำรปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง(SP2) 
3.องค์กำรโทรศพัท์ให้บรกิำรโทรศพัท์และ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
 
 
 

แอลกอฮอล ์
ด้านระบบ IT และระบบคอมพิวเตอร์ 
Technology : T 
1.ชุมชนมีแหล่งบริกำรอนิเทอร์เน็ตแต่ไม่มีกำร
ควบคุมที่ดี นักเรียนติดเกมส์เกิดปัญหำนักเรียน
หนีเรียนไปเล่นเกมส์ เจ้ำของร้ำนไม่ตระหนักและ
ไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน 
 



 

 

 

1.  วิสัยทัศน ์
 ผู้เรียนมีคุณธรรม  น ำวิชำกำร  ทันเทคโนโลยี  มีควำมเป็นไทย  ประสำนใจชุมชน  
ด ำรงตนอย่ำงพอเพียง 
 
2.  พันธกิจ 
 1. จัดหลักสูตรสถำนศึกษำที่หลำกหลำย  สอดคล้องกับศักยภำพของผู้เรยีนตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และยึดแนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง  
 3. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรียนรู้โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 4. น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจดักำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำยและเพียงพอ 
 5. สร้ำงภำคีเครือข่ำยเพือ่พัฒนำกำรจดักำรศึกษำ 
 6. ส่งเสริมชุมชน องค์กรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ 
 7. ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 8. พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน และขับเคลื่อนโดยใชร้ะบบดี
โรงเรียนมีคุณภำพ 
 
3.  กลยุทธ์  
 1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 2. พัฒนำครูสู่มืออำชีพ  
 3. พัฒนำสื่อ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้    
 4. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมทกุภำคสว่น 
 
4.  เป้าหมาย  
 1.  ครูทุกคนมีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นคุณภำพของผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ  
 2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำง
มี  ควำมสุข ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.  น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจดักำรเรียนรู ้และกำรปฏิบัติงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 4.  จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยอำศัยองค์กรภำยนอก ชุมชน และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 5.  มีภำคีเครือข่ำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำ 
 
5.  ผลผลิตหลัก  และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ผลผลิตหลัก 
  1.  นักเรียนที่จบกำรศึกษำ/รุ่น/ปีกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
  2.  ผลกำรสอบวดัคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  (NT)  ของนักเรียน ม.3, ม.6 
เกินค่ำกลำงของประเทศ 
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  3.  คำ่เฉลี่ยของผลกำรสอบวัดควำมรู้  ควำมสำมำรถของนักเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำที่มำกว่ำ  3.00 
  4.  คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตำมที่สถำนศึกษำ  ผู้ปกครองและชุมชนก ำหนด 
  5.  ควำมสำมำรถโดดเดน่เป็นพิเศษของนักเรียน 
 ตัวชี้วดัควำมส ำเรจ็ 
  1.  นักเรียนที่จบกำรศึกษำ/รุ่น/ปีกำรศึกษำร้อยละ  100 
  2.  นักเรียนชั้น  ม.3,  ม.6  ที่มีผลกำรสอบวัดคุณภำพกำรศึกษำระดับชำต ิ (NT)  ที่เกิน
ค่ำกลำงของประเทศ  รอ้ยละ  100 
  3.  นักเรียนที่มีคำ่เฉลี่ยของผลกำรสอบวดัควำมรู ้ ควำมสำมำรถของนักเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำที่มำกว่ำ  3.00  ร้อยละ  80 
  4.  นักเรียนที่มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำ  ผู้ปกครองและชุมชนก ำหนด  
ร้อยละ  100 
  5.  นักเรียนที่มีควำมสำมำรถโดดเด่นเป็นพิเศษอย่ำงน้อย  1  อยำ่ง/รุ่น/ปี  ร้อยละ  60 
 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1.  พัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
 2.  พัฒนำกำรจดักำรและคุณภำพมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 3.  ส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  ส ำนึกในควำมเป็นไทย  และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  พัฒนำกำรศึกษำต่อเนื่องและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5.  พัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรยีนรู้ 
 
  จุดเน้น  1  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระ  เพิ่มข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ  4 
  จุดเน้น  2  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดเน้น  3  ห้องเรียนคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
 1.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูให้เป็นมืออำชีพ 
 2.  ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของครู 
 3.  ส่งเสริมให้ครูทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
 
  จุดเน้น  4  วิจัยของครูในโรงเรียน 
  จุดเน้น  5  คุณธรรมน ำควำมรู ้
  จุดเน้น  6  ครูมืออำชพี 
 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้    
 1.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมปิัญญำท้องถิ่น 
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 2.  ส่งเสริมให้ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำผลิตสื่อ นวัตกรรม และพัฒนำสื่อกำรเรียนรู ้
ด้วยตนเอง  
 3.  พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนำให้เกิดองค์ควำมรู้และประสำนควำมรว่มมือ
สถำนศึกษำอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ ในกำรจัดตั้ง 
ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่ใช้รว่มกัน 
 4.  พัฒนำสื่อและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อช่วยสอน สื่อเพื่อกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อส ำเร็จรูป สื่ออิเล็กทรอนิกส ์สื่อนิทรรศกำร 
 
   จุดเน้น  7    ICT  เพื่อกำรเรียนร ู้ 
   จุดเน้น  8  จัดสภำพแวดล้อมโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
   จุดเน้น  9  พัฒนำให้มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่ำงหลำกหลำย 
 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนรว่ม 
     ทุกภาคส่วน 
 1. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 2.  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรเพื่อกำรบริหำรจดักำร 
 3.  พัฒนำระบบกำรวำงแผน  ตรวจสอบและประเมินผล 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงควำมสัมพันธร์ะหวำ่งโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
  จุดเน้น  10  Resort  Office 
  จุดเน้น  11  SBM  (School  Based  Management) 
  จุดเน้น  12  ด ำรงคุณภำพอย่ำงยั่งยืน 
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การประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 กำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียน  เป็นกำรประมวลสรุปเนื้อหำ  ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมของโรงเรยีนโดยเทคนิค  SWOT  Analysis  เพื่อประเมินว่ำ  ปัจจุบันโรงเรียนมี
สถำนภำพอยู่ในต ำแหน่งที่พึงประสงค์หรือไม่เพียงใด  ผลกำรประเมินสรปุได้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ตำรำง    สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  (CPEST) 
รำยกำรปัจจัย
สภำพแวดล้อม

ภำยนอก 
น้ ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ ำหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผล
กำร

วิเครำะห ์โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 

C 0.25 2.14 -2.03 0.54 -0.51 0.03 

P 
 

0.24 
 

3.78 -0.15 0.91 -0.12 0.78 

E 0.16 2.19 -2.03 0.35 -0.32 0.03 

S 0.21 2.28 -2.20 0.48 -0.46 0.02 

T 0.14 3.27 -1.17 0.46 -0.16 0.29 

รวม 1.00  0.85 

 
 จำกตำรำง    แสดงว่ำสภำพแวดลอ้มภำยนอกของโรงเรียนขัติยะวงษำ  โดยภำพรวมเป็น
โอกำสที่สนับสนุนกำรกำรพัฒนำกำรศกึษำของโรงเรียน  ทุกปัจจัย โดยเรยีงล ำดับควำมส ำคัญดังนี้ 

ด้ำนนโยบำย (P) 0.78   ด้ำน ระบบ IT และ Computer (T)  0.29   ด้ำนพฤติกรรมผู้บรโิภค 
(C)  ด้ำนงบประมำณ (E)  0.03  และ ด้ำนสังคม (S)   0.02 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

 
 

ตำรำง    สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  (7’Ss) 
 

รำยกำรปัจจัย
สภำพแวดล้อม

ภำยใน 
น้ ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ ำหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผล
กำร

วิเครำะห ์จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 0.14 3.04 -1.17 0.43 -0.16 0.26 
S2 0.15 3.19 -1.29 0.48 -0.19 0.29 
S3 0.13 3.16 -1.26 0.41 -0.16 0.25 
S4 0.16 2.25 -2.02 0.36 -0.32 0.04 
S5 0.12 4.59 0.00 0.55 0.00 0.55 
S6 0.15 0.00 -4.13 0.00 -0.62 -0.62 
S7 0.15 3.12 -1.26 0.47 -0.19 0.28 
รวม 1.00  1.04 

 
จำกตำรำง    แสดงว่ำสภำพแวดลอ้มภำยในโรงเรียนขัติยะวงษำ  โดยภำพรวมมจีุดแข็ง 

ที่สนับสนุนกำรจัดกำรศกึษำของโรงเรียน แต่เมื่อพิจำรณำแต่ละปัจจัยพบมีเพียง  6  ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  
คือ ดำ้นคุณค่ำร่วม (S5) 0.55  ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (S2) 0.29  ดำ้นรูปแบบและบริหำรจัดกำร (S7) 
0.28  ด้ำนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์  (S1)  0.26   ดำ้นระบบองค์กร  (S3)  0.25  ด้ำนทักษะและ
ประสบกำรณ์ (S4) 0.04  ส่วนปัจจัยด้ำนอัตรำก ำลังคน เป็นจุดอ่อนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียน  (S6) -0.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผลการประเมินสภาพของโรงเรียน 
เมื่อน ำผลกำรวิเครำะห์โอกำส  (o)  และอุปสรรค  (T)   ของสิ่งแวดล้อมภำยนอกกับผล
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง  (S)  จุดอ่อน  (W)  ของสิ่งแวดล้อมภำยใน  มำน ำเสนอเป็นภำพรูป
ไข่จะได้ภำพ  รูปไข่ที่แสดงสถำนภำพของโรงเรียนขัติยะวงษำ  ดังนี้ 

 
 

 
 

                                                               
 

                                                                                 
          1.03   

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
จำกภำพไข ่ แสดงสถำนภำพของโรงเรียนขัติยะวงษำ  พบว่ำไข่แดงอยู่ในต ำแหน่ง       

ดำวรุ่ง (Stars)   แสดงว่ำโรงเรียนมีสมรรถนะภำยในที่เข้มแข็ง และสภำพแวดลอ้มภำยนอกทีเ่อื้อต่อ
กำรด ำเนินกิจกำรของโรงเรียนเป็นอย่ำงยิ่ง  เป็นภำวะที่เหมำะสมในกำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อขยำยงำน 
และสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กับโรงเรียนต่อไป  
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ตำรำงควำมสัมพันธ์  (ตำรำง  35  ช่อง ) ของโรงเรียนโคกล่ำมพิทยำคม  มีลักษณะดังนี้ 
                                                                         

O  ( + ) 
 

S5P S2P S7P S1P S3P S4P P S6P 
S5T S2T S7T S1T S3T S4T T S6T 
S5C S2C S7C S1C S3C S4C C S6C 
S5E S2E S7E S1E S3E S4E E S6E 
S5S S2S S7S S1S S3S S4S S S6S 
S5 S2 S7 S1 S3 S4 จุด0 S6 

 
                                                            T (-) 

 
 

จำกตำรำงควำมสัมพันธ ์ 35  คู ่ ซึ่งควำมสัมพันธ ์ ทั้ง  35  คู่ ของโรงเรียนขัติยะวงษำ  
สำมำรถจดัอยู่ในกลุ่มต่ำง ๆ  ได้ดังนี ้
 1.  กลุ่มดำวรุ่ง  (Stars)    จ ำนวน  35  คู่  ซึ่งจะต้องใช้กลยุทธ์ส่งเสริม, ขยำย, สนับสนุน,
เร่งรัด, เสริมสร้ำง  ได้แก ่ S5P, S2P, S7P, S1P, S3P, S4P, S5T, S2T, S7T, S1T, S3T, S4T, S5C, 
S2C, S7C, S1C, S3C, S4C, S5S, S2S, S7S, S1S, S3S,  และ S4S 

2.  กลุ่มสภำพปัญหำ  (Qiestion marks)    จ ำนวน  5 คู่  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สภำพแวดล้อม
ภำยในของโรงเรียนเป็นจุดอ่อน (W)  และสภำพแวดล้อมภำยนอกเป็นโอกำส  (O)  ซึ่งจะต้องใช้กลยุทธ์
ปรับปรุง ,พัฒนำ  ได้แก่ S6P, S6T, S6C, S6E และ S6S 
 3.  กลุ่มวัวแม่ลูกอ่อน  ( Cash Cows)   ไม่มีปัจจัยที่อยู่ในกลุ่มนี้ 
 4.  กลุ่มสุนัขจนตรอก  (Dogs)    ไม่มีปัจจัยที่อยู่ในกลุ่มนี้ 

W (-) 
 

 S (+) 
 



 

 

 

การถา่ยทอดกลยุทธ์สู่มาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 
1.  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน มาตรฐานด้านผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ 1  ผู้เรียนมสีุขภำวะที่ดี  และ
สุนทรียภำพ 
    ตวับ่งชี้  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
    ตวับ่งชี้  2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

 มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมทีักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรูด้้วยตนเอง  รกัเรยีนรู้ และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเน่ือง 
    ตวับ่งชี้  3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
มำตรฐำนที่ 4  ผู้เรียนมคีวำมสำมำรถในกำรคดิ
อย่ำงเป็นระบบ  คิดสร้ำงสรรค ์ ตดัสินใจ
แก้ปัญหำ  ได้อย่ำงมีสตสิมเหตุผล 
    ตวับ่งชี้  4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
มำตรฐำนที่ 5  ผู้เรียนมคีวำมรู ้ และทักษะที่
จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
    ตวับ่งชี้  5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
มำตรฐำนที่  6  ผู้เรียนมทีักษะในกำรท ำงำน   
รักกำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำนรว่มกับผู้อื่นได้  
และมีเจตคติที่ดีตอ่อำชพีสุจริต 
    ตวับ่งชี้  6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 



 

 

 

 

กลยุทธ์ 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2.  กำรพัฒนำครูสู่มอือำชีพ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัตติำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
    ตวับ่งชี้ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 
7.8 
มำตรฐำนดำ้นกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
    ตวับ่งชี้  8.1,  8.2  ,  8.3  , 8.4 , 8.5 , 8.6 

3.  พัฒนำสื่อเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ มำตรฐำนที่ 10  สถำนศกึษำมีกำรจัดหลักสตูร  
กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคณุภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำน 
    ตวับ่งชี้  10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 
มำตรฐำนที่ 11  สถำนศกึษำมีกำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนำเต็มศักยภำพ 
    ตวับ่งชี้ 11.1, 11.2, 11.3,  
มำตรฐำนที่ 12  สถำนศกึษำมีกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
    ตวับ่งชี้  12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 
มำตรฐำนดำ้นกำรสรำ้งสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ เป็นสังคม แห่งกำร
เรียนรู้ 
    ตวับ่งชี้ 13.1, 13.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เน้นกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที่ 8  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
    ตวับ่งชี้ 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำย ตำมวิสัยทัศน์  ปรัชญำ  และจุดเน้นที่
ก ำหนด 
    ตวับ่งชี้  14.1, 14.2 

 มำตรฐำนที่ 15  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย 
จุดเน้น  แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศกึษำเพื่อพัฒนำ
และส่งเสริมกำรศึกษำใหย้กระดับคุณภำพสูงข้ึน 
    ตวับ่งชี้  15.1, 15.2 

 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที่ 9  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
    ตวับ่งชี้  9.1, 9.2, 9.3 
มำตรฐำนดำ้นกำรสรำ้งสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 13  สถำนศกึษำมีกำรสรำ้ง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    ตวับ่งชี้  13.1, 13.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การตั้งเป้าหมายความส าเร็จระดับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา  2561-2563 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
ปี 2554 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2555 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2556 
เป้ำหมำย

(%) 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 98 98 98 
1.1  มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 98 98 98 
1.2  มีน้ ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 98 98 98 
1.3  ป้องกันตนเองจำกสิง่เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำก

สภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรนุแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำง
เพศ 

98 98 98 

1.4 เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 98 98 98 
1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแีละให้เกียรติผู้อื่น 98 98 98 
1.6  สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ  ดนตรี/นำฏศิลป์ 

กีฬำ/นันทนำกำร ตำมจนิตนำกำร 
100 100 100 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

92 92 92 

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสตูร 90 90 90 
2.2  เอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มพีระคุณ 94 94 94 
2.3  ยอมรับควำมคดิและวัฒนธรรมที่แตกตำ่ง 90 90 90 
2.4  ตระหนัก รู้คุณค่ำ รว่มอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 94 94 94 
มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
95 95 95 

3.1  มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ รอบตวั 

95 95 95 

3.2  มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ด ูพดู เขียน และตั้งค ำถำมเพื่อค้นคว้ำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติม 

85 85 85 

3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้
ระหว่ำงกัน 

100 100 100 

3.4  ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน 100 100 100 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การตั้งเป้าหมายความส าเร็จระดับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา  2554-2556 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
ปี 2554 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2555 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2556 
เป้ำหมำย

(%) 
มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

93 93 93 

4.1  สรุปควำมคดิจำกเรือ่งที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพดู
หรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง 

90 90 90 

4.2  น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวธิีกำรของตนเอง 95 95 95 
4.3  ก ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
95 95 95 

4.4  มีควำมคดิริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมใิจ 90 90 90 
มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 86 86 86 
5.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์ 96 96 96 
5.2  ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสตูรเป็นไปตำมเกณฑ์ 100 100 100 
5.3  ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำม

เกณฑ์ 
97 97 97 

5.4  ผลกำรทดสอบระดบัชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ 50 50 50 
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน 
สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

96 96 96 

6.1  วำงแผนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเรจ็ 95 95 95 
6.2  ท ำงำนอย่ำงมคีวำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำน

ของตนเอง 
95 95 95 

6.3  ท ำงำนรว่มกับผู้อื่นได้ 98 98 98 
6.4  มีควำมรู้สึกที่ดตี่ออำชีพสุจริต และหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชพีที่

ตนเองสนใจ 
98 98 98 

 
 
 
 
 
 

การตั้งเป้าหมายความส าเร็จระดับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา  2554-2556 
มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้ ปี 2554 

เป้ำหมำย
(%) 

ปี 2555 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2556 
เป้ำหมำย

(%) 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    
มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ 100 100 100 

40 



 

 

 

เกิดประสิทธิผล 
7.1  ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู ้ทักษะ

กระบวนกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
100 100 100 

7.2  ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพือ่พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 

100 100 100 

7.3  ครูออกแบบและจัดกำรเรียนรูท้ี่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล และพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

100 100 100 

7.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมำะสม ผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิ
ปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจดักำรเรียนรู้ 

100 100 100 

7.5  ครูมีกำรวดัและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

100 100 100 

7.6  ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำน
กำรเรียนและคุณภำพชีวติด้วยควำมเสมอภำค 

100 100 100 

7.7  ครูมีกำรศึกษำ วจิัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้ในวิชำที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 

100 100 100 

7.8  ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของ
สถำนศึกษำ 

100 100 100 

7.9  ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ไดร้ับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็ม
ควำมสำมำรถ 

100 100 100 

มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

96 96 96 

8.1  ผู้บริหำรมีวิสัยทศัน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียน 

100 100 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การตั้งเป้าหมายความส าเร็จระดับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา  2554-2556 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
ปี 2554 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2555 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2556 
เป้ำหมำย

(%) 
8.2  ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำร

ประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิด ทั้งดำ้นวิชำกำรและกำรจัดกำร 
100 100 100 

8.3  ผู้บริหำรสำมำรถบรหิำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร 

90 90 90 

8.4  ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำร
กระจำยอ ำนำจ 

100 100 100 

8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศกึษำ 

95 95 95 

8.6  ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจดั
กำรศกึษำเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 

95 95 95 

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

100 100 100 

9.1  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมทีร่ะเบียบ
ก ำหนด 

100 100 100 

9.2  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับตดิตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย 

100 100 100 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้มำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 100 100 100 
มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

100 100 100 

10.1  หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 100 100 100 
10.2  จัดรำยวิชำเพิ่มเตมิที่หลำกหลำย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำม

ถนัด ควำมสำมำรถและควำมสนใจ 
100 100 100 

10.3  จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำมถนดั และควำมสนใจของผู้เรียน 

100 100 100 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การตั้งเป้าหมายความส าเร็จระดับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา  2554-2556 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
ปี 2554 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2555 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2556 
เป้ำหมำย

(%) 
10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติ

จริงจนสรุปควำมรู้ได้ดว้ยตนเอง 
100 100 100 

10.5  นิเทศภำยใน ก ำกบั ติดตำม ตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุง
กำรเรียนกำรสอนอยำ่งสม่ ำเสมอ 

100 100 100 

10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

100 100 100 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิาร
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

90 90 90 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำร
ได้ สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรบัผู้เรียน 

90 90 90 

11.2  จัดโครงกำร กจิกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน 

90 90 90 

11.3  จดัห้องสมุดทีใ่ห้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

90 90 90 

มาตรฐานที่  12   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

97 97 97 

12.1  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำ 100 100 100 
12.2  จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

95 95 95 

12.3  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจดักำร
เพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

95 95 95 

12.4  ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศกึษำของสถำนศึกษำ 

95 95 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การตั้งเป้าหมายความส าเร็จระดับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา  2561-2563 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
ปี 2554 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2555 
เป้ำหมำย

(%) 

ปี 2556 
เป้ำหมำย

(%) 
12.5  น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผน

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 
95 95 95 

12.6  จดัท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 100 100 100 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

100 100 100 

13.1  มีกำรสร้ำงและพฒันำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ และใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

100 100 100 

13.2  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวำ่งบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ 
ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เกี่ยวข้อง 

100 100 100 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    
มาตรฐานที่  14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด 

90 90 90 

14.1  จดัโครงกำร กจิกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

90 90 90 

14.2  ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

90 90 90 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    
มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

92 92 92 

15.1  จัดโครงกำร กจิกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบำย จุดเน้น ตำม
แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศกึษำ 

95 95 95 

15.2  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 90 90 90 
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การก าหนดกลยุทธ์  แนวทาง  ตัวชี้วัดวามเร็จ 
 

กลยุทธ ์ เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

-นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์มีจิตส านึก
แลมี่ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมมี
ค่านิยมที่พึงประสงค์มี
จิตส านึกและมีส่วนร่วม
ในการอนรุักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ตามหลักสูตร รอ้ย
ละ 90 
-ผู้เรียนมีความเอื้ออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้
มีพระคุณ ร้อย 94 
-ผู้เรียนยอมรับความคดิและ
วัฒนธรรมที่แตกตา่งร้อยละ 
90 
-ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณคา่ 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ  94 

-นักเรียนมีทักษะชีวติ
และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตสู่สังคมภูมิ
ปัญญาและสังคมการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน 

-นักเรียนมีทักษะชีวติและมี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 
70 

-ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียน
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชวีิต 

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

-ผู้เรียนมีนิสัยรักการอา่น
และแสวงหาความรูด้้วย
ตนเอง  ร้อยละ 95 
-ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ด ูพดู เขียนและตั้ง
ค าถาม รอ้ยละ 85 
-ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู ้รอ้ย
ละ 100 
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กลยุทธ ์ เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ต่อ) 

-นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด 

-ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาทกัษะ
กระบวนการคิด 

-ผู้เรียนสรุปความคดิจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพดูหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 
ร้อยละ 90 
-ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วธิี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง ร้อยละ 
90 
-ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ ์ตดัสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ ร้อยละ 95 
-ผู้เรียนมีความคดิริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ร้อยละ 90 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง 

-พัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ม.ต้น 2.5 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ม.ปลาย 2.8 

-นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารไดต้ามวัย 

-พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

-นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 
3%  ต่อป ี

-นักเรียนสามารถใช้
ภาษไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยในการ
สื่อสารได ้

-ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
มีผลสัมฤทธิ์ระดับ  ด ี
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กลยุทธ ์ เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 -มีหลักสูตรสถานศกึษา
สนองและสอดคล้อง
กับจุดเน้น นโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 2 และ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

-มีการพัฒนาหลักสตูร
ให้มีคุณภาพและ
หลากหลาย 

-มีการจัดหลักสตูร
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านสู่ความ
เป็นสากล 

-ใช้หลักสูตรและ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

-ก ากับตดิตาม
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

-สรุปผลกรประเมินการใช้
หลักสูตรปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

-นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือส่งเสริม
สนับสนุนตามกลุ่มที่ได้
คัดกรอง 

-จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ 
ส่งเสริมสนับสนุนรอบด้าน 
ร้อยละ 100 
 

 -นักเรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพกาย สุขภาพจติ
ที่ดี ปลอดสารเสพติด 

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ด ีมี
สุนทรียภาพทางดา้น
ศิลปะ ดนตร ีกีฬา 
และนาฎศิลป ์

-ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดแูล
สุขภา ร้อยละ 98 
-ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและ
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ ร้อยยะ 98 
-ผู้เรียนมีการป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพตดิให้โทษ ร้อย
ละ 98 
-ผู้เรียนได้สรา้งผลงานจาก
การเข้ารว่มกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ร้อยละ 100 
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กลยุทธ ์ เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ -บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติหน้าที่
และการจัดการเรียน
การสอนสู่คุณภาพ
ผู้เรียน 

-ส่งเสริมบุคลากรให้
พัฒนาตนเอง 

-ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
100 % 

-บุคลากรมีคณุธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

-ส่งเสริมให้ครูมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

-ครูประพฤตติน เป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกทีด่ีของสถานศึกษา 
100 % 

-ครูมีความรู้และมี
ทักษะความสามารถใน
การใช้สื่อ เทคโนโลยีใน
การจดัการเรียนการ
สอนและการ
ปฏิบัติงาน 

-ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน 

-ครู น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน  100 % 

 -จัดการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล 

1. จัดห้องเรียน
คุณภาพสู่สากล 
1.1 ห้องเรียนEIS ใน
ระดับ ม.ต้น 
1.2 ห้องเรียนพิเศษ
วิทย-์คณิต  ม.ปลาย 
2. ปรับโครงสรา้ง
หลักสูตร 
2.1 ปรับโครงสรา้ง
เวลาเรียน 

-มีหลักสูตรห้องเรียน EIS 
-มีห้องเรียนพิเศษ วิทย-์
คณิต ในระดับ ม.ปลาย 
 
-มีหลักสูตรมาตรฐานสากล 
อย่างน้อย  1 หลักสูตร 

  2.2 ปรับปรุงต ารา
เรียนและสื่อที่มี
คุณภาพสู่มาตรฐาน 
2.3 วดัและประเมินผล
ตามมาตรฐานสากล 
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2.  พัฒนาครูสู่มือ
อาชีพ (ต่อ) 

-จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-พัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
-ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-ครู ก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณ์
อันพึงประสงค์ 

 -ครูสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารไดศ้ักยภาพ 

-ส่งเสริมให้ครูใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

-ครูใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชวีิตประจ าวันได้ 

 -ครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-ส่งเสริมครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
ท างานเป็นทีม 

-ครูท างานรว่มกันดว้ยความ
เต็มใจ ยึดเป้าหมาย
ความส าเรจ็ของงานร่วมกัน 
100% 

-ปฏิบัติงานตาม
นโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ส่งเสริม สนับสนุนครู
ให้มีความรู ้ความ
เข้าใจ ในนโยบายลงสู่
การปฏิบัต ิ

-พัฒนาสถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนด  ร้อยละ 90 

-การปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย 

-ส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

-ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา 
ร้อยละ 90 

-บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

-ส่งเสริมสนับสนุนการ
ท างานรว่มกัน 

-ครูมีความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการ ในระดับ ดี 
 
 

 -มีอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภคเพียงพอ 

-พัฒนาอาคารสถานที่
และสาธารรูปโภค
เพียงพอและมีคุณภาพ 

-ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอ รอ้ยละ 90 
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 -บุคลากรมีสว่นร่วม

ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาโรงเรียน 

-ส่งเสริมการมีส่วนรว่ม -ครูมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
100% 

-จัดสรรงบประมาณลง
สู่ผลผลิต 

-ปรับปรุงระบบการ
บริหาร กรอบ
งบประมาณ 

-งบประมาณลงสู่นักเรียน
ร้อยละ 80 

-มีการใช้จา่ยเงินเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ 

-จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างมี
คุณภาพ 

-ใช้จา่ยเงินให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ 100 % 

-ครูสามารถน าวงจร 
PDCA มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตนเอง
ภายใตร้ะบบประกัน
คุณภาพ 

-สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ครูให้
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
ระบบประกันคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

-ครูมีการ รายงานผลการ
ประเมินตนเองรายบุคคล 
(ID Plan) 
100  % 

 -รู้สถานภาพของ
สถานศึกษาและน าไป 
ปรับปรุง 

-การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

-การรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าป ี

 -ครูมีวธิีปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Best 
Plactices) 

-พัฒนาสมรรถนะใน
การท างานให้สูงข้ึน 
-ส่งเสริมให้ครูท างาน 

- 1 กลุ่มสาระ   1 ฝา่ย1 
Best Plactices 
ต่อปีการศกึษา 

 -มีกระบวนการวดัและ
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

-ส่งเสริมครูให้มีความรู้
เรื่องการวัดและ
ประเมินผล 

-ครูมีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีาร
ที่หลากหลาย  100% 

3.  พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ 

-นักเรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการใช้
เทคโนโลย ี

-นักเรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 3 จากฐานเดิม ตอ่ปี 
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 -นักเรียนมี
ประสบการณ์จากการ
เรียนรู้และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนให้เป็นส่วน
ส าคัญในการปลูกฝัง
หล่อหลอมและ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์

-จ านวนนักเรียนที่ผา่น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดี ร้อยละ 90 

-ลดนักเรียนออก
กลางคัน 

-ส่งเสริมให้มี่ระบบ
ก ากับติดตามและ
จัดท าข้อมูลนักเรียน
ศึกษาต่อ และออก
กลางคันให้มีคุณภาพ 

-จ านวนนักเรียนออก
กลางคันลดลงเทียบจากฐาน
เดิม 

-สร้างความเสมอภาค
ทางการเรียนรู ้

-นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมทางการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง 

-ผู้เรียนมีโอกาสในการเรยีน
รู้เท่าเทียมกัน 

-ระบบนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

-พัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน 

-ครูไดร้ับการนิเทศอย่าง
ต่อเน่ือง 100 %   
-ครูมีผลการปฏิบัติงานดขีึ้น 
100 % 

 -ระบบเครือข่าย 
Internet  มี
ประสิทธิภาพ 

-พัฒนาระบบเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมการใช้งาน 

-ครูใช้เครือข่ายในการ
จัดการเรียนการสอน 100 
% 
-นักเรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 100% 
-ให้บริการระบบ Wireless 
ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียน 
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 -มีห้องสมุดที่มีสื่อ

อิเล็คทรอนิกส์ที่เอื้อต่อ
การจดัการเรียนรู้ 

-ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์
ที่มีคุณภาพ 

-สื่อในห้องสมุดเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 50 

 -มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่
มีสื่อนวัตกรรมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน
เพียงพอ 

-จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
และบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนเพียงพอ
และมีคุณภาพ ทกุกลุ่ม
สาระ 

-มีแหล่งเรียนรู้ภายในและ
บรรยากาศเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ร้อยละ 90 

 มีสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-จัดหา วัสดุ อุปกรณ์
พัฒนาสื่อ นวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้เพียงพอและมี
คุณภาพ 

-จัดหาวัสด ุอุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศกึษา ร้อยละ 100 

 -มีระบบข้อมูล
สารสนเทศในสการบริ
หารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

-พัฒนาระบบการง
วางแผนให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบันมีคุณภาพน าไปใช้ได้
ร้อยละ 95 

4.  พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
เน้นการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 

-ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและการมี
ส่วนร่วมจากผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรภาครัฐ
และเอกชน ในการจดั
การศกึษา 

-ระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรภาครัฐและ
เอกชนในการจดั
การศกึษา 

-คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ร้อยละ 
100 
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 -ได้รับความรว่มมือจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการจัด
การศกึษา 

-ส่งเสริมากรมีส่วนรว่ม
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ
ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการจัด
การศกึษา 

-คณะกรรมการสถานศึกษา 
ก ากับติดตามดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลผุล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 100 
% 

-เครือข่ายผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

-ส่งเสริมคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองให้
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 

-ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 100 % 

-เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กจิกรรม
ของโรงเรียน 

-ส่งเสริมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของโรงเรียน 

-เผยแพร่ประชาสัมพันธอ์ยู่
ในรูปของสิ่งพิมพ ์
1. จัดท าวารสารโรงเรียน 
เผยแพร่ ปีละ 1 เล่ม 
2. จัดท าวารสารข่าว
ประจ าเดือน เผยแพร ่เดอืน
ละ 1 ฉบับ 

-มีการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และมีการ
ตั้งเป้าหมาย
ความส าเรจ็ 
 

-พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

-ผลการปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 90 

 



แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
ปีการศึกษา 2561 – 2563 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1.มีการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและมี
การตั้งเป้าหมาย
ความส าเรจ็ 

-พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

-ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 
90 

1.โครงการพัสดุสู่คุณภาพการเรียน 
2.โครงการน าจดุเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
การปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการศกึษาฯ 
3.โครงการบริหารทั่วไป 
4.โครงการพัฒนางานสารสนเทศของโรงเรียน 
5.โครงการบริหารจัดการโรงเรียนมุ่งผลสัมฤทธิ ์
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.มีหลักสูตร
สถานศึกษาสนอง
และสอดคล้องกับ
จุดเน้นนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 2 และ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

-พัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพและ
หลากหลาย 

-มีการจัด
หลักสูตร 
กระบวนการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านสู่
ความเป็นสากล 

1.โครงการหลักสูตรสถานศึกษา 
2.โครงการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

 



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
3.ใช้หลักสูตรและ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

-ก ากับตดิตาม
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

-สรุปผลการ
ประเมินใช้
หลักสูตรปี
การศกึษาละ 1 
ครั้ง 

1.โครงการจดัการเรียนการสอน 
2.โครงการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

 

4.มีห้องสมุดที่มีสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เอื้อ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

-ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์

-สื่อในห้องสมุด
เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ร้อยละ 50 

1.โครงการพัฒนาห้องสมุด 
2.โครงการพัฒนาและใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 

5.มีแหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอก มีสื่อ
นวัตกรรมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน
เพียงพอ 

-จัดแหล่งเรียนรู้
ภายใน มีสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ภายนอก  
จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน
เพียงพอและมี
คุณภาพ ทุกกลุ่มสาระ 

-มีแหล่งเรียนรู้
ภายในและ
บรรยากาศ
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ร้อยละ 
90 

1.โครงการหนึง่คนหน่ึงสมุนไพร 
2.ห้องเรียนคุณภาพ 
3.พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
4.พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้มภายใน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
6.นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือส่งเสริม
สนับสนุนตามกลุ่ม
ที่ได้คัดกรอง 

-จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนได้รับ
การชว่ยเหลือ 
ส่งเสริม 
สนับสนุนรอบ
ด้าน ร้อยละ 
100 

1.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.โครงการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวันสดใส 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

7.มีอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค
เพียงพอ 

-พัฒนาอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค
เพียงพอและมี
คุณภาพ 

-ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด 
ปลอดภัยมีสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเพียงพอ 
ร้อยละ 90 
 
 

1.งานสาธารณูปโภค 
2.โครงการเวรยามรกัษาความปลอดภัย 
3.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
8.มีสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใน
การจดัการเรียนรู้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ 
พัฒนาสื่อ นวตักรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้
เพียงพอและมี
คุณภาพ 

-จัดหาวัสด ุ
อุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ทาง
การศกึษา     
ร้อยละ 100 

1.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
2.โครงการจดัการเรียนรูสู้่ ICT 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านสื่อเทคโนโลยี
การจดัการเรียนการสอน 
4.โครงการสนับสนุนสื่อและเอกสารสิ่งพิมพ ์

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

9.มีระบบข้อมูล
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

-พัฒนาระบบการ
วางแผนให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-ระบบข้อมูล
สารสนเทศเป็น
ปัจจุบันมี
คุณภาพน าไปใช้
ได้ ร้อยละ 95 

1. กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 
2.โครงการทบทวนสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพการศกึษาสู่แผนปฏิบัติการโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

 

10.บุคลากรมีสว่น
ร่วมก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา
โรงเรียน 

-ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

-ครูมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา
โรงเรียน 100 % 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2.โครงการน าจดุเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
การปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
11.จัดสรร
งบประมาณลงสู่
ผลผลิต 

-ปรับปรุงระบบการ
บริหาร กรอบ
งบประมาณ 

-งบประมาณลง
สู่นักเรียนร้อย
ละ 80 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2562 
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2563 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

12.มีการใช้จา่ยเงิน
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ 

-จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างมี
คุณภาพ 

-ใช้จา่ยเงินให้
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ 
100 % 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2555 
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2556 
4.โครงการน าจดุเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
การปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
13.ครูสามารถน า
วงจร PDCA มา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเองภายใต้ระบบ
ประกันคุณภาพ 

-สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ครูให้
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
ระบบประกันคุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ 

-ครูมีการ
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
เป็นรายบุคคล 
(ID Plan)  
100 % 

1.โครงการทบทวนการปฏิบัติงานสู่การรายงานผล
การประเมินตนเอง 
2.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

14.ครูมีวธิี
ปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (Best 
Practices)  

-พัฒนาสมรรถนะใน
การท างานให้สูงข้ึน 

- 1 กลุ่มสาระ  
1 ฝ่าย  1 Best 
Practices  ต่อปี
การศกึษา 

1.โครงการศึกษาดูงาน 
2.โครงการทบทวนปฏิบัติงานสู่การรายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
3.โครงการพัฒนาสมรรถนะครู ดว้ย ID – Plan 
4.โครงการจดัการความรู ้(Knowledge 
Management : Km) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

15.รู้สถานภาพของ
สถานศึกษาและ
น าไปปรับปรุง 

-การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

-การรายงาน
งานประเมิน
คุณภาพภายใน
ประจ าป ี

1.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
2.โครงการทบทวนปฏิบัติงานสู่การรายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
3.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
16.บุคลากร
เพียงพอ มี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการเรียนการ
สอนสู่คุณภาพ
ผู้เรียน 

-ส่งเสริมบุคลากรมี
สมรรถนะ และ
เพียงพอ 

-ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
100 % 

1.โครงการศึกษาดูงาน 
2.งานจ้างครูอัตราจา้ง 
3.งานจ้างลูกจ้างชัว่คราว 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5.โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้วย ID - Plan 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

17.บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

-ส่งเสริมให้ครูมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

-ครูประพฤตติน
เป็นแบบอย่างที่
ดีและเป็น
สมาชิกทีด่ีของ
สถานศึกษา  
100 % 
 
 
 

1.โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม     



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
18.ครูมีความรู้และ
มีทักษะ
ความสามารถใน
การใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียน
การสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

-ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน 

-ครู น าสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการ
สอนและการ
ปฏิบัติงาน   
100 % 

-โครงการพัฒนาศักยภาพครดู้านสื่อเทคโนโลยีใน
การจดัการเรียนการสอน 

    

19.จัดการเรียนการ
สอนสู่
มาตรฐานสากล 

1.จัดห้องเรียน
คุณภาพสู่สากล 
1.1ห้องเรียน EIS ใน
ระดับ ม.ต้น 
1.2ห้องเรียนพิเศษ
วิทย-์คณิต  ม.ปลาย 
2.ปรับโครงสร้าง
หลักสูตร 
 

-มีหลักสูตร
ห้องเรียน EIS 
-มีห้องเรียน
พิเศษ วิทย-์
คณิต ในระดับ 
ม.ปลาย 
 

-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชา
ภาษาตา่งประเทศ 
-โครงการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS) 
-โครงการห้องเรียน Gifted 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
 2.2ปรับปรุงต ารา

เรียนและสื่อที่มี
คุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
2.3วัดและประเมินผล
ตามมาตรฐานสากล 

-มีหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

     

20.จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

-พัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
-ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-ครู ก าหนด
เป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน 
ด้านความรู ้
ทักษะ 
กระบวนการ 
สมรรถนะและ
คุณลักษณ์อันพึง
ประสงค์ 

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและ
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
21.ครูสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารไดต้าม
ศักยภาพ 

-ส่งเสริมให้ครูใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

-ครูใช้
ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได ้

-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     

22.นักเรียนมีสุข
นิสัยสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ี 
ปลอดสารเสพติด 

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ด ีมี
สุนทรียภาพทางดา้น
ศิลปะ ดนตร ีกีฬา 
และนาฏศิลป ์

-ผู้เรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแล
สุขภาพ ร้อยละ 
98 
-ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 98 
 
 
 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
-โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-โครงการกฬีาภายใน 
-โครงการกฬีาภายนอก 
-โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูศ้ิลปศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
  -ผู้เรียนมีการ

ป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพตดิให้
โทษ ร้อยละ 98 
-ผู้เรียนได้สรา้ง
ผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ร้อย
ละ 100 

     

23.นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์มีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมใน
การอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

-ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์มี
จิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและ 

-ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร ร้อย
ละ 90 
-ผู้เรียนมีความ
เอื้ออาทรผู้อื่น 

-โครงการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
-โครงการหน่ึงคนหน่ึงพืน้ที่ลดภาวะโลกร้อน 
-โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการเสริมสร้างอตัลกัษณ์ไหว้งามอย่างไทย 
-โครงการรู้กตัญญูเคียงคูว่ิถีไทย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณร้อยละ 
94 
-ผู้เรียนยอมรับ
ความคดิและ
วัฒนธรรมที่
แตกต่างร้อยละ 
90 
-ผู้เรียนตระหนัก 
รู้คุณค่า รว่ม
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมร้อย
ละ 94 

     

 
 



เป้าหมาย กลยุทธ์รอง 
ตัวชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งาน โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินการปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
24.นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตและมีวิถีชีวติ
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตสู่สังคมภูมิ
ปัญญาและสังคมการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน 

-นักเรียนมี
ทักษะชีวิตและมี
วิถึชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
ร้อยละ 70 

-โครงการส่งเสริมสังคมฯ สู่สากลพัฒนาคนดว้ย
เศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีิตดว้ยเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

25.ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่
เรียน เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต 

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต 

-ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอา่นและ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  
ร้อยละ 95 
 
 
 

-โครงการเปิดมิติแห่งการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่
โลกกว้าง 
-โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น สานฝันการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



เป้าหมาย กลยุทธ์รอง ตัวชี้วดัความส าเรจ็ งาน โครงการ กิจกรรม 
ด าเนินการปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

  -ผู้เรียนมีทักษะใน
การอา่น ฟัง ด ูพดู 
เขียน และตั้งค าถาม 
ร้อยละ 85 
-ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 



เป้าหมาย กลยุทธ์รอง ตัวชี้วดัความส าเรจ็ งาน โครงการ กิจกรรม 
ด าเนินการปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

26.นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด 

-ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ
คิด 

-ผู้เรียนสรุปความคดิ
จากเรื่องที่อา่น ฟัง ด ู
และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตาม
ความคดิของตนเอง  
ร้อยละ 90 
-ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวธิีการของ
ตนเอง ร้อยละ 90 
-ผู้เรียนก าหนด
เป้าหมาย  
คาดการณ ์ตดัสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ ร้อย
ละ 95 
 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

    



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง ตัวชี้วดัความส าเรจ็ งาน โครงการ กิจกรรม 
ด าเนินการปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

  -ผู้เรียนมีความคดิ
ริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจร้อยละ 90 

     

27.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 

-พัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธ์
ทางการเรียน ม.ต้น 
2.5 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ม.
ปลาย  2.8 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
-โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
-โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
พลานามัย 
-โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-โครงการสอนเสริมเติมความรู้สูก่ารยกระดับ
คุณภาพ O-net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง ตัวชี้วดัความส าเรจ็ งาน โครงการ กิจกรรม 
ด าเนินการปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

28.นักเรียน
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารไดต้ามวัย 

-พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

-นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 3 % ต่อป ี

-โครงการเข้าค่ายภาษาองักฤษ (English 
Camp) 
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชา
ภาษาตา่งประเทศ 
-โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการคิด 
การอา่น (Learning by Analysis Reading) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

29.นักเรียน
สามารถใช้
ภาษาไทยในการ
สื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได ้

-ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 75  มีผลสัมฤทธิ์
ระดับ ด ี

-โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

    

30.นักเรียนมีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะในการใช้
เทคโนโลย ี

-นักเรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 3 จากฐานเดิม 
ต่อป ี

-โครงการจัดการเรียนรู้สู ่ ICT     



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง ตัวชี้วดัความส าเรจ็ งาน โครงการ กิจกรรม 
ด าเนินการปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

31.นักเรียนมี
ประสบการณ์จาก
การเรียนรู้และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-จัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ั้งใน
และนอกโรงเรียน
ให้เป็นส่วนส าคัญใน
การปลูกฝังหล่อ
หลอมและ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

-จ านวนนักเรียนที่
ผ่านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในระดับ 
ดี ร้อยละ 90 

-โครงการวันส าคัญของไทยและสากล 
-โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 
-โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
-โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

32.ลดนักเรียนออก
กลางคัน 

-ส่งเสริมให้มี่ระบบ
ก ากับติดตามและ
จัดท าข้อมูล
นักเรียนศึกษาต่อ
และออกกลางคัน
ให้มีคุณภาพ 
 

-จ านวนนักเรียนออก
กลางคันลดลงเทียบ
จากฐานเดิม 

-โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง ตัวชี้วดัความส าเรจ็ งาน โครงการ กิจกรรม 
ด าเนินการปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

33.สร้างความเสมอ
ภาคทางการเรียนรู ้

-ส่งเสริมครูให้มี
ความรู้เรือ่งการวัด
และประเมินผล 

-ผู้เรียนมีโอกาสใน
การเรียนรู้เทา่เทียม
กัน 

-โครงการเรียนร่วม 
-โครงการเข้าค่ายปรับเพิม่เวลาเรียนเปลี่ยน
คะแนนระหว่างภาค 

 
 

 
 

 
 

 

34.มีกระบวนการ
วัดและประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ 

-ส่งเสริมครูให้มี
ความรู้เรือ่งการวัด
และประเมินผล 

-ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
100 % 

-โครงการพัฒนางานวดัและประเมินผล 
-โครงการเข้าค่ายปรับเพิม่เวลาเรียนเปลี่ยน
คะแนนระหว่างภาค 

 
 

 
 

 
 

 

35.ระบบนิเทศ
ภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

-พัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน 

-ครูไดร้ับการนิเทศ
อย่างต่อเน่ือง     
100 %  
-ครูมีผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น   
100 % 
 

-โครงการนิเทศภายใน  
 

   



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง ตัวชี้วดัความส าเรจ็ งาน โครงการ กิจกรรม 
ด าเนินการปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

36.ระบบเครือข่าย 
Internet มี
ประสิทธิภาพ 

-พัฒนาระบบ
เครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพพร้อม
การใช้งาน 

-ครูใช้เครือข่ายใน
การจดัการเรียนการ
สอน 100 % 
-นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 100 % 
-ให้บริการระบบ 
Wireless ครอบคลุม
พื้นที่โรงเรียน 

-งานเครือข่าย Internet     

37.ครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ส่งเสริมครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
ท างานเป็นทีม 

-ครูท างานรว่มกัน
ด้วยความเต็มใจ ยึด
เป้าหมายความส าเร็จ
ของงานร่วมกัน   
100 % 

-โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการจดัท าหลักสตูร
มาตรฐานสากล 
-โครงการน าจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
การปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 2 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง ตัวชี้วดัความส าเรจ็ งาน โครงการ กิจกรรม 
ด าเนินการปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

38.ปฏิบัติงานตาม
นโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ส่งเสริม สนับสนุน
ครูให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
นโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติ 

-พัฒนาสถานศึกษา
บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนด  
ร้อยละ 90 

-โครงการน าจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
การปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 2 
-โครงการประชุมครูน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

39.การปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

-ส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

-ส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ของสถานศึกษา   
ร้อยละ 90 

-โครงการเข้าค่ายปรับเพิม่เวลาเรียนปรับเปลี่ยน
คะแนนระหว่างภาค 
-โครงการบริหารจดัการโรงเรียนมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

40.บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

-ส่งเสริมสนับสนุน
การท างานรว่มกัน 

-ครูมีความพึงพอใจ
ในการบริหารจดัการ
ในระดับ ด ี

-โครงการศกึษาดูงาน 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
 

 
 

  



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง ตัวชี้วดัความส าเรจ็ งาน โครงการ กิจกรรม 
ด าเนินการปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

41.ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและการมี
ส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรภาครัฐและ
เอกชน ในการจัด
การศกึษา 

-ระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่าง ๆ 
ทั้งผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กร
ภาครัฐและ
เอกชนในการจดั
การศกึษา 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล   
ร้อยละ 100 

-งานระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา 
-โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน 

 
 

 
 

 
 

 

42.ได้รับความร่วมมอื
จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
เครือข่ายผู้ปกครองใน
การมีสว่นร่วมและ
ก าหนดทิศทางพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
 

-ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาใน
การก าหนดทิศ
ทางการ
พัฒนาการจัด
การศกึษา 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษา ก ากับ 
ติดตามดูแลและ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 100 % 

-งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการจดัท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 

 
 

 
 

 



 

เป้าหมาย กลยุทธ์รอง ตัวชี้วดัความส าเรจ็ งาน โครงการ กิจกรรม 
ด าเนินการปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

43.ความสัมพันธ์
กับชุมชน 

-กิจกรรมสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชน 

-ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
สถานศึกษา 100 % 

-โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน     

44.เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
โรงเรียน 

-ส่งเสริมการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลงานของโรงเรียน 

-เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์อยูใ่น
รูปของสิ่งพิมพ ์
1.จัดท าวารสาร 
โรงเรียน เผยแพร่ ปี
ละ 1 เล่ม 
2.จัดท าวารสารข่าว
ประจ าเดือน เผยแพร ่
เดือนละ 1 ฉบับ 

-โครงการประชาสัมพันธ ์     
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การน าแผนสู่การปฏิบัต ิ
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขัติยะวงษา  (พ.ศ.2563-2565) ฉบับนี้  เป็นแผนที่
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ครอบคลุมการด าเนินงานทุกฝ่ายให้ทุกหน่วยงานในการ
โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการน ากลยุทธ ์ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน มาก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ มีโครงการรองรับเพื่อให้แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนครอบคลุมทุกเป้าหมาย โดย
มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูก่ารปฏิบัติไว้ดังนี้ 
  1. จัดเตรียมและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาไปสู่การปฏิบัติ ก าหนด
มาตรการส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจในสาระของกลยุทธ์หลัก กลยุทธร์อง มาตรฐานการศกึษา และ
ตัวชี้วดั  แล้วจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  บริบท
ของโรงเรียนและความตอ้งการของชุมชน  
  2. จัดท ากรอบและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ โดยระดมสรรพก าลังภายในโรงเรียนใน
การแปลงกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติทุกขั้นตอน 
  3. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทกุคนได้รับรู้และเข้าใจแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  4. สรา้งความตระหนักให้กับทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน บุคลากรทกุคนยอมรบัและ
ร่วมมือในการน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไปเป็นกรอบในการจดัท างาน  โครงการตา่ง ๆ และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
  5. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี บุคลากรจะมีส่วนร่วมและก าหนดสภาพ
ความส าเรจ็ที่คาดหวังในแต่ละปี ที่สอดคล้องกับตัวชี้วดัความส าเรจ็ที่ระบุไว้แต่ละเป้าหมายใน
แผนพัฒนา 
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การก ากับติดตาม 
 โรงเรียนขัติยะวงษา  ก าหนดการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์โดย 
ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  หวัหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้  ซึ่งการก ากับติดตาม
การด าเนินงานยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE –วงจรคุณภาพ  ดังนี ้
 1) P : PLAN  การวางแผนจัดท าโครงการ 
    - วตัถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับวิสัยทศัน์  พันธกิจ หรือไม่ 
  - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
  - ระยะเวลาด าเนินการทีก่ าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
  - งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
  - มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 
 2) D : DO    การก ากบัติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
  - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธกีารด าเนินการหรือไม่ 
  - มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  - มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
  - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรอืไม่ 
  - สามารถด าเนินการไดต้ามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม ่
 3) C : CHECK    ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
  - ได้มกีารก าหนดวธิี/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
  - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
  - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไวห้รือไม่ 
  - ปัญหา/จุดอ่อน ที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 
  - ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่ 
 4) A : ACTION    น าข้อมูลที่ได้จากการก ากบัติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
  - มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
  - มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จดุแข็งเพิ่มข้ึน 
  - มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพจิารณาส าหรับใช้วางแผน 

  จดัท าโครงในครั้งต่อไป 
  - ก าหนดกลยุทธใ์นการจดัท าแผนครั้งต่อไป 
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การก ากับติดตาม 
 โรงเรียนขัติยะวงษา  ก าหนดการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์โดย 
ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  หวัหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้  ซึ่งการก ากับติดตาม
การด าเนินงานยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE –วงจรคุณภาพ  ดังนี ้
 1) P : PLAN  การวางแผนจัดท าโครงการ 
    - วตัถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับวิสัยทศัน์  พันธกิจ หรือไม่ 
  - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
  - ระยะเวลาด าเนินการทีก่ าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
  - งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
  - มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 
 2) D : DO    การก ากบัติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
  - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธกีารด าเนินการหรือไม่ 
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  - มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
  - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรอืไม่ 
  - สามารถด าเนินการไดต้ามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม ่
 3) C : CHECK    ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
  - ได้มกีารก าหนดวธิี/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
  - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
  - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไวห้รือไม่ 
  - ปัญหา/จุดอ่อน ที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 
  - ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่ 
 4) A : ACTION    น าข้อมูลที่ได้จากการก ากบัติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
  - มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
  - มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จดุแข็งเพิ่มข้ึน 
  - มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพจิารณาส าหรับใช้วางแผน 

  จดัท าโครงในครั้งต่อไป 
  - ก าหนดกลยุทธใ์นการจดัท าแผนครั้งต่อไป 
   


