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คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนพุดซาพิทยาคมมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธพัฒนา

คุณภาพการศึกษาระยะ 4 ป (2563 – 2566) โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ตามท่ีผูอำนวยการโรงเรียนไดอนุมัติใชแลว  

ขอใหการดำเนินงานในโครงการตางๆ ตามแผนกลยุทธระดับตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตามแผนปฏิบั ติการใน

ปงบประมาณนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคในการบริหาร และการพัฒนาการศึกษาท่ีกำหนดไว  

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขอแสดงความชื่นชมตอผูบริหาร และ  

คณาจารยโรงเรียนพุดซาพิทยาคมท่ีไดมีความวิริยะอุตสาหะจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ป 

(2563 – 2566) อยางละเอียดรอบคอบ ท้ังนี้โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ท่ีมุงเนนใหคนไทยได

เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 

  

 

 

นายประเสริฐ เชยพุดซา 

ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 
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คำนำ 

 

 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะท่ีมีสภาวการณของการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซอนมากข้ึน  ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน

สถานศึกษาจึงตองรวมมือกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษาใหมี       

ความหลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร (Strategy – focus Organization)  จะกอใหเกิดคุณคา 

(Value Creation)  ตามเปาประสงคท่ีกำหนดไว  

 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  4  ป  (2563- 2566)  ของโรงเรียนพุดซาพิทยาคมฉบับนี้  

เปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล โดยใชกลยุทธการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน 

และการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเปนแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 

  สวนท่ี  1 บริบทของโรงเรียน 

  สวนท่ี  2 วิเคราะหบรบิทของโรงเรียน (SWOT) 

  สวนท่ี  3 การกำหนดแผนยุทธศาสตร  

  สวนท่ี  4 แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  

  สวนท่ี 5 แผนการควบคุมและกำกับติดตาม  

 คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา  แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  4  ป  (2563- 2566)   ฉบับนี้

จะเปนแบบอยาง และแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว  

 

 

 

 

   นายกฤตภาส  นิกรกุล  

                               ผูอำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 
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คำนำ 

 

  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม (ระยะ 4 ป) พ.ศ. 2563 – 2566  

จัดทำข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนใหสนองตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวย ระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยทางโรงเรียนได

ทำการศึกษาสภาพของโรงเรียน  จากรายงานการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบท่ีผานมา  และไดทำการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ท้ังภายใน - ภายนอก ของโรงเรียน โดยใชเทคนิควิธีการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือประเมินสถานสภาพของ

โรงเรียน แลวนำขอมูลมาประกอบการกำหนดทิศทางของโรงเรียน โดยไดมีการกำหนด วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 

และเปาหมาย ตลอดจนมีการกำหนด โครงการ คาเปาหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ เพ่ือใชเปนแนวทาง        

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน  

   โรงเรียนพุดซาพิทยาคมหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม   

(ระยะ 4 ป) ปพ.ศ. 2563 – 2566 ฉบับนี้ จะเปนแผนแมบทท่ี ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของโรงเรียนใน ระหวางป พ.ศ. 2563 – 2566 ไดเปนอยางดี  ในโอกาสนี้

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวม ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน           

พุดซาพิทยาคม ฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงดวยดี 

 

 

 

 

 

(นายกฤตภาส  นิกรกุล ) 

               ผูอำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 
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สวนที่ 1 

บริบทของโรงเรียน 

 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคมตั้งอยูเลขท่ี 65  หมู 3  ตำบลพุดซา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด

นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย  30000   โทรศัพท  044-215-759   โทรสาร  044-215-759    

E-mail :pudsa2537@gmail.com  website :  http://www.pudsa.ac.th เปดสอนตั้งแตระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีเนื้อท่ี  70  ไร  เขตพ้ืนท่ีบริการ 6 ตำบล  ไดแก ตำบล

พุดซา,ตำบลพลกรงั,ตำบลโคกสูง, ตำบลสีมุม, ตำบลหนองกระทุม และตำบลปรุใหญ 

 

 

http://www.pudsa.ac.th/
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ภาพแสดงภาพถายทางดาวเทียมของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

ประวัติของโรงเรียน  

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการประกาศจัดตั้งข้ึน

เม่ือวันท่ี  22  กุมภาพันธ  พุทธศักราช 2537  เพ่ือรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตามโครงการขยาย

โอกาสทางการศึกษา โดยรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลพุดซาและตำบลใกลเคียงเพ่ือสนองนโยบายความ

เสมอภาคทางการศึกษาของเยาวชน ความตองการของชุมชน และเปนการลดภาระคาใชจายแก

ผูปกครอง  เดิมเปนโรงเรียนมัธยม สาขาของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ โดยการนำของนายจารุ โรจน

รังสิมันต  ผูอำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ ในปพุทธศักราช 2534 - 2535  และนายสะอาด 

นาคาเริงฤทธิ์  ในปพุทธศักราช 2536  ผูอำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณในขณะนั้นตามลำดับ  

สถานท่ีตั้งเม่ือเปนโรงเรียนสาขาคือ  โรงเรียนบึงสาลี   ซ่ึงไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก นายชูชีพ 

อ่ิมสันเทียะ อาจารยใหญโรงเรียนบึงสาลีและไดรับความอนุเคราะหจากสภาตำบลพุดซาโดยนายขจัดภัย  

ชูพุดซา  กำนันตำบลพุดซา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  มีผูบริหารโรงเรียนตั้งแตประกาศจัดตั้งจนถึง

ปจจุบัน  ดังนี้ 

 

ป พ.ศ. ช่ือผูบริหาร ตำแหนง 

2537 – 2543 นายเหลือ เอกตะคุ อาจารยใหญ 

2544 – 2550 นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ ผูอำนวยการ 

มีนาคม 2550 - พฤษภาคม 2551 นายรุจิศักดิ์  นาคพงษ ผูอำนวยการ 

พฤษภาคม 2551 - มกราคม 2553 นายอิฐรา  ขอนพุดซา รักษาการผูอำนวยการ 

6 มกราคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554 นายลัดทา  ชนะภัย ผูอำนวยการ 

2 ธันวาคม 2554 - พฤศจิกายน 2556 นายพิษณุ คุณชื่น ผูอำนวยการ 
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13 พฤศจิกายน 2556 -พฤศจิกายน 2558 นายปรีชา  เพียรกลาง ผูอำนวยการ 

3 พฤศจิกายน 2556 – 3 ตุลาคม 2561 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผูอำนวยการ 

13 ตุลาคม 2561 – ปจจุบัน นายกฤตภาส  นิกรกุล ผูอำนวยการ 

 

ปจจุบันโรงเรียนพุดซาพิทยาคม เปดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายโดย

มีแผนชั้นเรียน  1 : 1 : 1 / 2 : 2 : 2  จำนวน 9 หองเรียน แยกเปน ม.ตน จำนวน 84  คน และ ม.ปลาย 

จำนวน 57 คน  รวมท้ังหมด  จำนวน  141  คน  มีขาราชการครู  13 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูธุรการ 

1 คน อัตราจาง  1 คน  ผูบริหาร คือ นายกฤตภาส  นิกรกุล  ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

พิเศษ   

 

ตราประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

 

อักษรยอ   พ.พ. 

สีประจำโรงเรียน  สีน้ำเงิน –  สีแดง 

คำขวัญโรงเรียน   เรียนด ี มีวินัย ใจเปนธรรม 

อัตลักษณโรงเรียน   ลูกพุดซาพิทยาคม ไหวสวย  รวยยิ้ม  ราเริง แจมใส ใสใจสิ่งแวดลอม  

เอกลักษณโรงเรียน   สิ่งแวดลอมดี  บนวิถีพอเพียง           

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

1.   นายจตุรภัทร  กิจนอกพุดซา ผูทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ 

2.   นางสาวหนูเล็ก  เจนปร ุ ผูแทนผูปกครอง       กรรมการ 

3.   นายประญัติ  พยัคฆมะเริง ผูแทนครู        กรรมการ 

4.   นายทัศนพล  รอดหม่ืนไวย ผูแทนศิษยเกา       กรรมการ 

5.   นายสุภกร  ศรีกำปง  ผูแทนองคกรชุมชน       กรรมการ 

6.   นายประยูร  เขียวหม่ืนไวย ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     กรรมการ 

7.   พระมหามงคล  ฐานิสสโร ผูแทนองคกรศาสนา       กรรมการ 

          8.   นายศุภกร  ตาลพุดซา ผูแทนองคกรศาสนา          กรรมการ 

9.   นายกฤตภาส  นิกรกุล ผูอำนวยการโรงเรียน          กรรมการและเลขานุการ 
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ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

     พ้ืนท่ีสถานศึกษา  70  ไร   หองเรียน  11  หอง  ประกอบดวย 

1.  อาคารเรียน แบบ 108 ล  จำนวน    1   หลัง 

2.  อาคารเรียนประกอบ ก ข ค จำนวน    1   ชุด 

3.  โรงอาหาร   จำนวน    1   หลัง 

4.  ถังน้ำฝนแบบฝ.33  จำนวน    2   ชุด 

5.  บานพักครู   จำนวน    2   หลัง 

6.  บานพักนักการภารโรง  จำนวน   1 หลัง 

     7.  หองน้ำหองสวม   จำนวน    3   หลัง 

     8.  สระน้ำ    จำนวน    3   สระ 

9.  ซุมพระ    จำนวน    1   หลัง 

10.  สนามฟุตบอล-กรีฑา  จำนวน   1  สนาม 

11.  สนามตะกรอ     จำนวน    1   สนาม   

     12.  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร จำนวน                42 เครื่อง 

 12.1  ใชในการเรียนการสอน จำนวน          34 เครื่อง 

 12.2  ใชในสำนักงาน  จำนวน           8 เครื่อง 

      13.  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จำนวน            2 หอง 

      14.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จำนวน            1 หอง 

ขอมูลทางการศึกษา 

           โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยมี ขาราชการครู  13  คน  ชาย  3  คน  

หญิง  10  คน  พนักงานราชการ  3  คน  ครูธุรการ   1  คน  ครูอัตราจาง  1 คน  นักเรียน  141  คน  ชาย  92  

คน  หญิง  49  คน  

ตารางท่ี 1 ขอมูลบุคลากรจำแนกตามสายงาน 

                       สายงาน จำนวนบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 

คร ู บริหาร 

ปฏิบัติการสอน 

พนักงานราชการ 

อัตราจาง 

ครูธุรการ 

1 

2 

2 

1 

- 

- 

10 

1 

- 

1 

1 

12 

3 

1 

1 

ลูกจางชั่วคราว นักการ-ภารโรง 1 - 1 

รวม 7 12 19 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลบุคลากรครูจำแนกตามสายงานตำแหนงและวิทยฐานะ การศึกษา 

ประเภท 

 

เพศ 

ปฏิบัติ

ราชการ

ประจำ 

ประเภท อันดับ  

รวม 

วุฒิการศึกษา 

บริหาร ปฏิบัต ิ

การ 

ครู 

ผูชวย 

คศ.

1 

คศ.

2 

คศ.

3 

คศ.

4 

คศ.

5 

ต่ำ

กวา 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

สูง

กวา 

ป.ตรี 

ชาย 3 1 2 1 - 2 - - - 3 - 2 1 

หญิง 10 - 10 - 5 3 2 - - 10 - 7 3 

รวม 13 1 12 1 5 5 2 - - 13 - 9 4 

 

ตารางท่ี 3 ขอมูลลูกจาง 

               ประเภท 

    เพศ 

พนักงาน

ราชการ 

ครูธุรการ อัตราจาง นักการ

ภารโรง 

แมบาน รวม 

ชาย 2 - 1 1 - 4 

หญิง 1 1 - - - 2 

รวม 3 1 1 1 - 6 

 

ตารางท่ี 4 ขอมูลบุคลากรจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู/เพศ 

กลุมสาระการเรียนรู เพศ รวม หมายเหตุ 

ชาย  หญิง 

บริหาร 1 1 2  

การงานอาชีพ  1 1  

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 4 5  

สังคมศึกษา - - 0  

ภาษาไทย - 2 2  

คณิตศาสตร - 1 1  

ศิลปะ 1 - 1  

ภาษาตางประเทศ 1 1 2  

                      รวม 5 10 15  
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ตารางท่ี 5 ขอมูลนักเรียนจำแนกตามระดับช้ัน/เพศ 

         ระดับช้ัน 

    เพศ 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

 

ม.ตน 

 

ม.ปลาย 

 

รวมท้ังส้ิน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ชาย 23 25 13 7 17 7 61 31 92 

หญิง 8 11 4 9 6 11 23 26 49 

รวม 31 36 17 16 23 18 84 57 141 

 

ตารางท่ี 6 ขอมูลแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  ปการศึกษา 2563 กับ  ปการศึกษา 2564 
 

ระดับช้ัน ปการศึกษา 

2563 2564 

ม. 1 26 31 

ม. 2 25 36 

ม. 3 28 17 

รวม  ม.  ตน 79 84 

ม. 4 27 16 

ม. 5 22 23 

ม. 6 15 18 

รวม  ม.ปลาย 64 57 

รวมนักเรียนท้ังส้ิน 143 141 
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1.งานจัดทำและเสนอของบประมาณ 

2.งานจัดสรรงบประมาณ 

3.งานการบริหารการเงิน การ 

บัญชีพัสดุและสินทรัพย 

4.งานจัดระบบควบคุมภายใน 

5.งานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

6.งานขอมูลและสารสนเทศ 

 

 

 

 

1.งานธุรการสถานศึกษา 

2.งานการดูแลอาคารสถานที ่

3.งานสาธารณูปโภค 

4.งานโสตทัศนูปกรณ 

5.งานประชาสัมพันธ 

6.งานประสานความรวมมือ

กับชุมชน 

7.งานสงเสริมคุณธรรม 

นักเรียน 

8.งานติดตาม ชวยเหลือดูแล

นักเรียน 

9.งานปกครองวินัยแกไข 

 พัฒนาและสงเสริม 

พฤติกรรมนักเรียน 

10.งานกองทุนกูยืมเพื่อ 

การศึกษา 

11 ศึ  

  

 

1.งานหลักสูตรสถานศึกษา 

2.งานการพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู 

3.งานทะเบียน การวัด 

 ประเมินผลและเทียบโอน 

ผลการเรียน 

4.งานพัฒนาแหลงเรียนรู ส่ือ 

 และเทคโนโลยกีารศึกษา 

5.งานการนิเทศการศึกษา 

6.งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

7.งานติดตามประเมินผล 

และวิจยั 

8.งานรับนักเรียนตาม 

 พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 

9.งานอื่น ๆ 

 

 

1.งานการวางแผนอัตรากำลัง 

และกำหนดตำแหนง 

2.งานการสรรหาและบรรจุ

แตงต้ัง 

3.งานพัฒนาบุคลากร 

4.งานบำเหน็จความชอบ 

5.งานวินัย 

6.งานสวัสดิการเพื่อ

การศึกษา 

7.งานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 โครงสรางการบริหาร 

 

      

             

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

กลุมงานบริหารวิชาการ กลุมงานบริหารงบประมาณ กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานบริหารบุคคล 
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สวนที่2 

การวิเคราะหสถานภาพองคกร (SWOT) 
 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Analysis) เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   

และภายในของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม   โดยพิจารณาจุดแข็ง-จุดออน จากสภาพแวดลอมภายใน และโอกาส -

อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงเปนปจจัยหรือเง่ือนไขในระยะเวลาท่ีผานมา และท่ีจะเปนเง่ือนไขใน

อนาคต ซ่ึงสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอการดำเนินงานของโรงเรียนเปนอยางมาก จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนำมา

พิจารณาในการกำหนดทิศทาง และแนวทางการดำเนินงาน โดยหาปจจัยท่ีเอ้ือตอการดำเนินงานใหบรรลุ

วัตถุประสงค และขจัดปจจัยท่ีไมเอ้ือตอการดำเนินงานอันจะนำไปสูความลมเหลวของโรงเรียน การวิเคราะห

สภาพแวดลอมมีบทบาทสำคัญยิ่งในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ ซ่ึงดำเนินการดังนี้ 

1. เนนการมีสวนรวม โรงเรียนไดแตงตั้งคณะทำงานซ่ึงประกอบดวยบุคลากรโรงเรียน และยังไดเรียนเชิญ

ตัวแทนผูปกครองและนักเรียนมารวมจัดทำดวย 

2. การใชเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกโรงเรียน โดยวิเคราะห

จากปจจัยดานตางๆ ตามสภาพแวดลอม คือ 

2.1. สภาพแวดลอมภายนอก วิเคราะหโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) จาก  

       ปจจัยตอไปนี ้

• ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture) = S 

• ดานเทคโนโลยี (Technological) = T 

• ดานเศรษฐกิจ (Economic) = E 

• ดานการเมืองและกฎหมาย (Political) = P 

2.2. สภาพแวดลอมภายใน วิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) =[S] และจุดออน (Weakness)  

       = [W] จากปจจัยตอไปนี้ 

• ดานโครงสรางและนโยบายของโรงเรียน =S1 

• ดานบริการ = S2 

• ดานบุคลากร = M1 

• ดานประสิทธิภาพทางการเงิน = M2 

• ดานวัสดุอุปกรณ = M3 

• ดานการบริหารจัดการ =M4 
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3. ข้ันตอนการวิเคราะห ดำเนินงาน 4 ข้ันตอนดังนี้ คือ 

3.1. กำหนดและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ภายใน เพ่ือศึกษาลักษณะโอกาส/ 

        อุปสรรค และจุดออน/จุดแข็ง 

3.2. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน นำผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ภายในมา     

                                  สังเคราะหเพ่ือประเมินสถานภาพของโรงเรียนในปจจุบัน 

3.3. ประมาณคา จากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในแตละรายการ 

3.4. สรางแผนภูมิรูปภาพ 

 

3.1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน (Environmental Analysis) 

3.1.1. สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียน (STEP) 

    (1) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture) 

1. มีการติดการพนัน เปนแบบอยางท่ีไมดีตอนักเรียน 

2. อาชีพไมม่ันคง มีรายไดนอย ไปทำงานตางถ่ิน และทอดท้ิงบุตรหลานในปกครอง 

3. มีความแตกแยกทางความคิด 

4. มีคานิยมสงลูกหลานไปเรียนโรงเรียนดัง ๆ 

5. มีชุมชนหลายชุมชนท่ีมีระยะทางไมหางไกลอยูรอบโรงเรียน 

6. ผูปกครองไมสามารถใหคำปรึกษาปญหาการเรียนของนักเรียนได 

7. ประชาชนมีความแนนแฟน ผูกพัน รักถ่ินฐานบานเกิด 

8. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 

9. เยาวชนขาดความรับผิดชอบ 

10. ผูปกครองสวนใหญ ใหความรวมมือกับการจัดการศึกษา 

12. มีความเชื่อโชคลาง ไสยศาสตร 

13. ประชาชนมีการบริจาคเงินทำบุญ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนและวัดทุกป โดยมีความ 

      พรอมใจ 

        (2) ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

1. พ่ึงสารเคมีในการผลิตมากจนเกินไป ทำใหเกิดปญหาสารพิษตกคาง ตนทุนสูง 

2. สื่อลามกสามารถหาซ้ือไดงาย เปนตัวอยางท่ีไมดีตอตัวนักเรียน 

3. มีผูมีความรูทางเทคโนโลยีอยูในชุมชนหลายคน 

4. มีการนำเทคโนโลยีใหม ๆมาใชทำใหมีการใชแรงงานลดลง 

5. เครื่องคอมพิวเตอรมีบทบาทตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหนักเรียนเกิด 

ความสนุก 
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6. การติดตอสื่อสารทำไดงาย และมีประสิทธิภาพสูง มีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

(3) ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

1. มีรายไดนอย ฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 

2. บางสวน.มีอาชีพเสริมนอย ทำงานไมเต็มในรอบป 

3. บางสวนมีการประกอบอาชีพเสริมทำใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

(4) ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย 

1. องคกรทองถ่ินมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา เชนอุปกรณกีฬา  

2. ประชาชนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 

3. องคกรชุมชนไมเขมแขง 

4. การทำกิจกรรมทางการเมืองมีการเลนพรรค เลนพวก และใชเงินซ้ือเสียง 

5. ประชาชนสนใจการเมือง 

 

 3.1.2.สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 

(1) ปจจัยดานโครงสรางและนโยบาย 

1.โครงสราง และนโยบายแตละปการศึกษาไมชัดเจน 

2. มีแผนชัดเจนแตไมมีการนำไปใช 

3. มีแผนงานเชิงรุกในการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

4. มีแผนงานแมบทชัดเจน 

5. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความสนใจ รวมมือ และเขาใจในบทบาท 

    ของตนเอง 

6. มีคณะกรรมการบริหาร 

(2) ปจจัยดานผลผลิตและการบริการ 

1. สามารถจัดการเรียนการสอนรองรับนักเรียนในชุมชนใกลเคียงไดเปนอยางดี 

2. เปนสถานท่ีท่ีสามารถจัดกิจกรรมตาง ๆของหนวยงาน องคกรอ่ืนไดเปนอยางดี 

3. มีการสงเสริมอนามัยเปนประจำ 

4. มีพ้ืนท่ีกวางขวางสามารถรองรับอาคารสถานท่ีไดเปนอยางดี 

5. มีอุปกรณการเรียนการสอน เครื่องแบบ และอาหารบริการฟรีแกนักเรียน 

6. มีอัตราการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดเรียนตอครบ 100% 

7. ใหบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายแกนักเรียนในชุมชน 

    พ้ืนท่ีบริการอยางครอบคลุม 

8. นักเรียนท่ีเรียนจบจากโรงเรียนสามารถไปศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงข้ึน และไดรับคำ 
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    ชมเชยจากสถานบันท่ีไปศึกษาตอตาง ๆ เหลานั้น 

9. โรงเรียนไดรวมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนเปนอยางดี 

10. นักเรียนท่ีจบการศึกษาท่ีเปนคนเกงบางคนไมสามารถใชความรูความสามารถหา 

     งานทำไดกลับเปนภาระของพอแม และทำตัวเปนตัวอยางท่ีไมดี 

11. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ 

12. นักเรียนท่ีจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดเรียนตอครบ 100% 

(3) ปจจัยดานบุคลากร 

1. มีความรูหลายสาขาสามารถนำไปใชไดดี 

2. มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

4. ขาดการนิเทศติดตามท่ีเปนระบบ 

5. ปฏิบัติงานไมสนองนโยบาย 

6. ยังไมมีการผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทาท่ีควร 

7. แตกแยกความสามัคคี มีความเห็นไมสอดคลองกัน 

8.ไมมีการปรึกษาหารือกัน หรือใหคำแนะนำ 

(4) ปจจัยดานการเงิน 

1. ขาดการระดมเงินทุนจากนอกระบบ 

2. ขาดสภาพคลองทางการเงิน 

3. ขาดการวางแผนการจายเงิน 

4. ไดรับความชวยเหลือดานการเงินจากชุมชน 

5. ขาดงบในการพัฒนา 

6. มีความโปรงใสในการใชเงิน 

7. การจายเงินซ้ือวัสดุ อุปกรณมีความยุงยาก หลายข้ันตอน ทำใหเกิดความไม 

   สะดวก 

8. ระบบการเงินการบัญชีมีประสิทธิภาพ 

9. ระบบการเงินการบัญชีมีสภาพคลอง 
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(5) ปจจัยดานวัสดุ อุปกรณ 

1. ขาดสื่อใหม ๆท่ีเปนเทคโนโลยี นวัตกรรม 

2. การจัดเก็บพัสดุยังไมเปนระบบ 

3. ใชวัสดุไมเต็มศักยภาพ 

4. ไมไดรับการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือใชในการประกอบการเรียนการสอนอยาง 

    พอเพียง 

5. มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ 

(6) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 

1. ยังไมไดกำหนดวิสัยทัศนใหชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 

2. ขาดการประสานงานท่ีดีและทำใหเกิดความเขาใจอันดี กับชุมชน 

3. การมอบหมายงานไมกระจายตัวไปยังบุคลากรทุกคนทำใหไมไดรับการพัฒนาท่ี 

    เทากัน ทำให เกิดจุดเดน-จุดดอยในการทำงาน 

4. บุคลากรอยูอยางสะดวกสบาย 

5. การบริหารงานยังมีความคิดเห็นท่ีไมตรงกันในสวนตาง ๆ 

6. มีแผนปฏิบัติงานเปนระบบ 

7. การจัดและควบคุมบุคลากรไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

8.โรงเรียนใหบริการดานการจัดการเรียนการสอนครบ 100 % 

9. งานวิชาการมีความเปนเลิศ 
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การประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

 คณะทำงานไดทำการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน สามารถคนพบปจจัย

ตางๆ ดังนี้ 

ตารางวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ดานสังคมและวัฒนธรรม 

  ∗   มีคานิยมสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนท่ีมี

ชื่อเสียง 

 ∗ ชุมชนกับโรงเรียนมีระยะทางไมหางกันมาก 

∗ ประชาชนมีความแนนแฟน ผูกพัน รักถ่ินฐาน

บานเกิด 

∗ มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

∗ ผูปกครองสวนใหญใหความรวมมือ 

∗ นิยมบริจาคเงินทำบุญ 

 

ชุมชนบางสวน 

∗ ติดการพนันและอบายมุขเปนแบบอยางท่ีไมดีตอ

นักเรียน 

∗ ผูปกครองบางคนมีอาชีพไมม่ันคง รายไดนอย ไป

ทำงานตางถ่ิน และทอดท้ิงบุตรหลาน 

∗ ไมสามารถใหคำปรึกษาปญหาการเรียนใหลูกได 

∗ เยาวชนขาดความรับผิดชอบ 

∗ มีความเชื่อโชคลาง ไสยศาสตร 

 

2. ปจจัยดานเทคโนโลยี 

∗ มีบุคลากรท่ีมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีอยู

หลายคน 

∗ มีการนำเทคโนโลยีมาใชทำใหมีการใชแรงงาน

ลดลง 

∗ คอมพิวเตอรมีบทบาทตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนทำใหนักเรียนเกิดความสนุก 

∗ การติดตอสื่อสารทำไดงายมีผลตอการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 

∗พ่ึงสารเคมีมากจนเกินไปทำใหมีปญหาสารเคมี

ตกคาง ตนทุนในการผลิตสูง 

∗ สื่อลามกสามารถหาซ้ือไดงาย 

∗ แหลงเรียนรูอินเตอรเน็ตอยูหางไกล 
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โอกาส อุปสรรค 

3.ดานเศรษฐกิจ 

∗ บางสวนประกอบอาชีพเสริมทำใหมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

∗ องคกรทองถ่ินมีสวนชวยเหลือในการ

สนับสนนุงบประมาณการศึกษาเชน อุปกรณ

กีฬา  

 

∗ มีรายไดนอย ฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 

∗ มีอาชีพเสริมนอย ทำงานไมเต็มในรอบป 

 

4.ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย 

∗ มีความรูเก่ียวกับกฎหมาย 

∗ เคารพกฎหมาย 

∗ สนใจการเมือง 

 

 

∗ มีความแตกแยกทางความคิด 

∗ องคกรทองถ่ินไมเขมแข็ง 

 

 

ผลการวิเคราะหปรากฏกวา ปจจัยท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเรียงลำดับจาก

มากไปหานอยไดดังนี้ คือ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี องคกรทองถ่ินมี

สวนในการสนับสนุนงบประมาณมีความเขาใจในบทบาทในการมีสวนชวยสนับสนุนทางการศึกษา  

สวนดานกฎหมาย และการเมืองเปนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลาวคือ 

องคกรทองถ่ินไมเข็มแข็ง  มีความแตกแยกทางความคิด 

 

ตารางวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

 

จุดแข็ง จุดออน 

1. ดานโครงสรางนโยบาย 

∗ มีแผนงานแมบทชัดเจน 

∗ มีคณะกรรมการบรหิาร 

∗ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให

ความสนใจและเขาใจบทบาทของตนเอง 

 

∗  โครงสรางนโยบายไมชัดเจน มีแผนงานแตไมมี

การนำไปใช 

∗  ไมมีแผนงานเชิงรุกในการรับนักเรียนม.ตน 

∗ มีแผนงานแมบทชัดเจน แตไมนำไปใช 

2. ดานผลผลิตและการจัดการ 

∗เปนสถานท่ีท่ีสามารถรองรับกิจกรรมของ

หนวยงานตางๆไดเปนอยางดี 

 

∗ บริการมัธยมศึกษาตอนตนยังไมครอบคลุม 

∗ นักเรียนท่ีจบการศึกษาไมสามารถชวยเหลือ
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3. ดานบุคลากร 

∗ มีความรูหลายสาขาสามารถนำไปใชไดดี 

∗ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

∗ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 

 

∗ ขาดการนิเทศภายในท่ีเปนระบบ 

∗ ปฏิบัติงานไมสนองนโยบาย 

∗ ขาดการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

∗ แตกแยกความสามัคคี ไมมีการปรึกษาหารือให

คำแนะนำ 

∗ ไมมีการปรึกษาหารือกัน 

4. ดานการเงิน 

∗ ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก

ชุมชน 

∗ มีความโปรงใสในการใชเงิน 

∗ ระบบการเงินการบัญชีมีประสิทธิภาพ 

∗ มีการระดมทุนนอกระบบ 

 

∗ ขาดสภาพคลองทางการเงิน 

∗ ขาดการวางแผนการใชจายเงิน 

∗ ขาดงบในการพัฒนา 

∗ การใชจายเงินซ้ือวัสดุ อุปกรณมีความยุงยาก

หลายข้ันตอน ทำใหเกิดความไมสะดวก 

 

∗ รองรับนักเรียนม.ตนจากชุมชนใกลเคียงได 

∗ มีการสงเสริมอนามัยเปนประจำ 

∗ มีพ้ืนท่ีกวางขวางสามารถรองรับอาคาร

สถานท่ีไดเปนอยางดี 

∗ มีอุปกรณการเรียนการสอน เครื่องแบบแก

นักเรียน 

∗ มีอัตราการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ไดเรียนตอครบ 100% 

∗ ไดรับคำชมเชยจากสถานบันอ่ืนวาผูท่ีจบ

จากโรงเรียนมีความประพฤติดี 

∗ ไดรวมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

ในชุมชนเปนอยางดี 

∗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีอยูในระดับท่ี

นาพึงพอใจ 

∗ นักเรียนท่ีจบในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายไดเรียนตอครบ 100% 

ตนเองได และเปนภาระพอแม 
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5. ดานวัสดุ/อุปกรณ 

∗ มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย เพียงพอตอ

การจัดการเรียนการสอนตามสภาพ 

 

∗ ขาดสื่อ นวัตกรรมท่ีทันสมัย 

∗ การจัดวัสดุยังไมเปนระบบ 

∗ ใชวัสดุไมเต็มศักยภาพ 

∗ ไมไดรับการจัดสรรพัสดุ ครุภัณฑอยางเพียงพอ 

6. ดานการบริหารจัดการ 

∗ มีแผนปฏิบัติงานเปนระบบ 

∗ ใหบริการจัดการเรยีนการสอนครบ 

 100 % 

∗ งานวิชาการมีความเปนเลิศ 

 

∗ การจัดและควบคุมบุคลากรไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร  

∗ การบริหารยังขาดความชัดเจน  

∗ ขาดการประสานงานท่ีดีกับชุมชน 

∗ บุคลากรยังมีความเห็นไมตรงกัน 

∗ การมอบหมายงานไมกระจายตัวไปยังบุคลากร

คนอ่ืน 

  

สรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน พบวา ทุกดานมีจุดแข็งโดยเรียงลำดับดานท่ีแข็งมาก 

ท่ีสุดไปหานอยท่ีสุดดังนี้คือ ดานบุคลากร ดานผลผลิตการบริการ ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการ ดานวัสดุ

อุปกรณ และดานโครงสรางนโยบาย  โดยมีความหมายโดยรวมท่ีบุคลากรมีความรูความสามารถดีหลายสาขา 

นักเรียนท่ีจบไดรับการศึกษาตอ การเงินมีประสิทธิภาพ/ โปรงใส การบริหารจัดการสงเสริมการสอนไดดี ขาดวัสดุ

อุปกรณท่ีทันสมัยแตโดยรวมสามารถใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ดานโครงสรางนโยบายมีแผนชัดเจนรอ

การนำไปใชใหเกิดผลสูงสุด 

 

ตารางสังเคราะหความเช่ือมโยงระหวางตัวแปร 

ของสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

TM3 TM2 TM4 TM1 TS2 TS1 T 

SM3 SM2 SM4 SM1 SS2 SS1 S 

PM3 PM2 PM4 PM1 PS2 PS1 P 

EM3 EM2 EM4 EM1 ES2 ES1 E 

M3 M2 M4 M1 S2 S1  
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ตารางแสดงความสัมพันธของการวิเคราะหสภาพภายในและสภาพภายนอก 

ท่ีเปนโอกาส/อุปสรรคและจุดแข็ง/จุดออน 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

O (โอกาส) 

 

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียน

การศึกษา คือ บุคลากรมีความรูความสามารถดี 

พัฒนาอยางตอเนื่องชุมชนและองคกรในทองถ่ินมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา โรงเรียนมีแผนงาน

ปฏิบัติงานชัดเจน 

 

 

สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งแตไม

เอ้ือ ไดแก บุคลากรมีความรูความสามารถดี แตขาด

สื่อ การเรียนการสอนท่ีเปนเทคโนโลยีทันสมัย ไม

สามารถระดมทุนจากชุมชนไดอยางเต็มท่ีเนื่องจาก

เศรษฐกิจของชุมชนบางสวนมีรายไดนอย มีหนี้สิน

มาก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ ไดแก มีแผนงานท่ี

ชัดเจน ชุมชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษาแต

ยังไมสามารถสงเสริม หรือนำแผนงานมาใชอยาง

จริงจัง และไมสามารถนำเอาชุมชนใหมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาอยางเต็มท่ี 

 

 

สภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ือและเปนจุดออน คือ 

คณะกรรมการและองคกรทองถ่ินไมเขาใจบทบาท

ของตนเองตอการสนับสนุนทางการศึกษาแตการ

บริหารจัดการไมสามารถประชาสัมพันธและ

ประสานงานท่ีดีเพ่ือขจัดปญหาดังกลาวได 

           T ( อุปสรรค) 

    S 
(จุดแข็ง) 

W 
(จุดอ่อน) 
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กราฟความสัมพันธปจจัยภายนอก – ใน 
 

O 

   

 

 

    

 

S                                                                                                                                

W 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายในโรงเรียนพิทยาคม 

 จากกราฟท่ีไดจะเห็นวากราฟเปนลักษณะ STAR  กลาวคือ ปจจัยภายนอกเอ้ือ และภายในจุดแข็ง 

ดังนั้น ควรมีการขยาย สงเสริม และพัฒนางานตางๆ อยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

      3 

3 

STA
R 
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ตารางสังเคราะหผลการประเมินสภาพโรงเรียนแยกแยะตามกลุมสภาพแวดลอม 

 

ตัวแปร รายการสภาพแวดลอม 

T 

M3 

TM3 

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำใหนักเรียนเกิดความสนุก 

ใชวัสดุ อุปกรณยังไมเต็มศักยภาพ 

สงเสริมและพัฒนาการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเปนเทคโนโลยีใหไดใชประโยชนอยางคุมคา 

S 

M3 

SM3 

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 

ขาดสื่อการสอนใหมๆ ท่ีเปนเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ขยายความรวมมือกับชุมชน 

P 

M3 

PM3 

องคกรทองถ่ินใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา 

ขาดสื่อการสอนใหมๆ ท่ีเปนเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ขยายความรวมมือกับองคกรทองถ่ินเพ่ือใหมีการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 

E 

M3 

EM3 

ประชาชนบางสวนประกอบอาชีพเสริมทำใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

มีการะดมเงินจากชุมชน หนวยงานในทองถ่ิน 

สงเสริมความสัมพันธชุมชนเพ่ือความรวมมือเพ่ิมข้ึน 

T 

M2 

TM2 

คอมพิวเตอรมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำใหนักเรียนเกิดความสนุก 

มีพ้ืนท่ีกวางขวาง วัสดุอุปกรณท่ีจำเปนพรอม เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ 

สงเสริม พัฒนาอาคาร หองเรียนตางๆใหใชคอมพิวเตอรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

S 

M2 

SM2 

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 

มีพ้ืนท่ีกวางขวาง วัสดุอุปกรณท่ีจำเปนพรอม เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ 

สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนโดยใชพ้ืนท่ีของโรงเรียน 

P 

M2 

PM2 

องคกรทองถ่ินใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา 

โรงเรียนใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาเปนอยางดี 

ขยายความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกรทองถ่ินในการจัดการศึกษา 

E 

M2 

EM2 

บางสวนประกอบอาชีพเสริมทำใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนท่ีเรียนจบบางคนไมสามารถใชความรูเพ่ือพัฒนาตนเองได 

สงเสริมนักเรียนท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษาใหมีความรูในการประกอบอาชีพเสรมิในทองถ่ิน 
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ตัวแปร รายการสภาพแวดลอม 

T 

M4 

TM4 

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำใหนักเรียนเกิดความสนุก 

มีแผนปฏิบัติงานเปนระบบ 

ขยายการจัดทำแผนงานดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในหองเรียน 

S 

M4 

SM4 

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นิยมบริจาคเงินเพ่ือทำบุญ 

มีแผนวานเปนระบบ แตขาดการประสานงานกับชุมชน 

สงเสริมใหมีแผนงานเพ่ือการประสานงานกับชุมชน ในการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษามากข้ึนและบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 

P 

M4 

PM4 

องคกรทองถ่ินใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา 

มีแผนปฏิบัติงานเปนระบบ 

ขยายการจัดทำแผนแผนงานในการขอความรวมมือดานการสนับสนุนงบประมาณการจัด

การศึกษาจากองคกรทองถ่ิน 

E 

M4 

EM4 

บางสวนประกอบอาชีพเสริมทำใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

มีแผนปฏิบัติงานเปนระบบ 

ขยายการจัดทำแผนใหสงเสริมดานอาชีพนักเรียน  จากตัวอยางในชุมชน 

T 

M1 

TM1 

คอมพิวเตอรมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำใหนักเรียนเกิดความสนุก 

บุคลากรมีความรูความสามารถดี หลายสาขา และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ขยายและสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองในดานการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดการเรียน

การสอน 

S 

M1 

SM1 

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 

บุคลากรมีความรูความสามารถดี หลายสาขา และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนจัดการศึกษาดาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

P 

M1 

PM1 

องคกรทองถ่ินใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา 

บุคลากรมีความรูความสามารถดี หลายสาขา และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ขยายความรวมมือระหวางองคกรทองถ่ินกับโรงเรียนใหชวยเหลือดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ

และอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

E 

M1 

EM1 

บางสวนประกอบอาชีพเสริมทำใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

บุคลากรมีความรูความสามารถดี หลายสาขา และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองดานวิชาชีพในชุมชนเพ่ือสงเสริมอาชีพนักเรียน 
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ตารางสังเคราะหสถานภาพโรงเรียนแยกแยะตามลักษณะของผูรับผลประโยชน 

ท่ี Cell ขอความกลยุทธ ประเด็น ลักษณะงาน ผูรับ

ผลประโยชน 

1 TM3 สงเสริมและพัฒนาการใชสื่อการเรียนการสอน

ท่ีเปนเทคโนโลยีใหไดใชประโยชนอยางคุมคา 

สงเสริม วัสดุ อุปกรณ นักเรียน 

2 SM3 ขยายความรวมมือขององคกรทองถ่ินเพ่ือใหมี

สวนรวมในการจัดหาสื่อการสอนใหม ๆ 

ขยาย ประชาสมัพันธ นักเรียน 

3 PM3 ขยายความรวมมือกับองคกรทองถ่ินเพ่ือใหมี

การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 

ขยาย ประชาสมัพันธ โรงเรียน 

4 EM3 สงเสริมการใชอุปกรณท่ีมีอยูใหคุมคามากท่ีสุด สงเสริม วัสดุ อุปกรณ นักเรียน 

5 TM2 สงเสริม และพัฒนาอาคาร หองเรียนตาง ๆให

ใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน 

สงเสริม  

พัฒนา 

การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
นักเรียน 

6 SM2 สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชมุชนโดยใช

พ้ืนท่ีของโรงเรียน 

สงเสริม บริการ นักเรียน 

7 PM2 ขยายความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกร

ทองถ่ินในการจัดการศึกษา 

ขยาย ประชาสมัพันธ โรงเรียน 

8 EM2 สงเสริมนักเรียนท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษาใหมี

ความรูในการประกอบอาชีพเสริมในทองถ่ิน 

สงเสริม   การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
นักเรียน 

9 TM4 ขยายการจัดทำแผนงานดานการสงเสริมการ

ใชเทคโนโลยีในหองเรียน 

ขยาย ทำแผนงาน นักเรียน 

10 SM4 สงเสริมใหมีแผนงานเพ่ือการประสานงานกับ

ชุมชน ในการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษามากข้ึนและบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุน

การศึกษา 

สงเสริม ประชาสมัพันธ โรงเรียน 

11 PM4 ขยายการจัดทำแผนแผนงานในการขอความ

รวมมือดานการสนับสนุนงบประมาณการจัด

การศึกษาจากองคกรทองถ่ิน 

ขยาย จัดทำ

แผนงาน 

โรงเรียน 

12 EM4 ขยายการจัดทำแผนใหสงเสริมดานอาชีพ

นักเรียน จากตัวอยางในชุมชน 

ขยาย ทำแผนงาน นักเรียน 
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ท่ี Cell ขอความกลยุทธ ประเด็น ลักษณะงาน ผูรับ

ผลประโยชน 

13 TM1 ขยายและสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง

ในดานการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดการ

เรียนการสอน 

ขยาย 

สงเสริม 

พัฒนาบุคลากร บุคลากร 

14 SM1 สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการสงเสริมให

บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนจัดการศึกษา

ดานขนบธรรมเนียมประเพณีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สงเสริม  

สนับสนุน 
จัดการเรียนการ

สอน 

โรงเรียน 

15 PM1 ขยายความรวมมือระหวางองคกรทองถ่ินกับ

โรงเรียนใหชวยเหลือดานงบประมาณ วัสดุ 

อุปกรณและอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาตนเองของ

บุคลากร 

ขยาย

พัฒนา 

วัสดุอุปกรณ บุคลากร 

16 EM1 สงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองดานวิชาชีพใน

ชุมชนเพ่ือสงเสริมอาชีพนักเรียน 

สงเสริม

พัฒนา 
พัฒนาบุคลากร บุคลากร 

17 TS2 สงเสริมใหมีการใชอาคาร สถานท่ีเพ่ือใชเปน

ท่ีตั้งของแหลงเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 

สงเสริม การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
นักเรียน 

18 SS2 สงเสริม และขยายใหชุมชนไดจัดกิจกรรมดาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆในโรงเรียน 

สงเสริม การบริการ โรงเรียน 

19 PS2 ขยายความรวมมือดานการสนับสนุน

งบประมาณจากองคกรทองถ่ินในการพัฒนา

อาคารสถานท่ี 

ขยาย ประชาสมัพันธ โรงเรียน 

20 ES2 สงเสริมใหชุมชนไดใชสถานท่ีของโรงเรียนใน

การจัดกิจกรรเก่ียวกับอาชีพ 

สงเสริม การบริการ โรงเรียน 

21 TS1 ขยายแผนงานดานการใชคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

ขยาย จัดทำแผน นักเรียน 

22 SS1 สนับสนุน และขยายใหคณะกรรมการศึกษาฯ

เปนสื่อกลางระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

สนับสนุน ประชาสมัพันธ โรงเรียน 

23 PS1 พัฒนาแผนงานการของบสนับสนุนการศึกษา

จากองคกรทองถ่ิน 

พัฒนา  จัดทำแผน นักเรียน 

24 ES1 พัฒนาแผนงานเพ่ือสงเสริมรายไดนักเรียน พัฒนา จัดกิจกรรม นักเรียน 
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สวนที่ 3 

การกำหนดยุทธศาสตร 

 

1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงค จำเปนจะตองมี 

การ วางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให 

ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมี 

ความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยสรุปไดดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

 มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ และชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก 

รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย  

(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพ 

การผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขา 

อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง 

การคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูป 

และพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

(3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   

เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ 

สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม 

จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง  

(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

 เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอ 

ภาคและเปนธรรม 

 (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคง รวมท้ังมี 

ความสามารถในการปองกันผลกระทบ และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ 

และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว  

(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  สำนักงานเลขาธิการสภา
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การศึกษาไดจัดทาแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซ่ึงเปนแผน ระยะยาว 20 ป เพ่ือเปนแผนแมบท

สำหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของนาไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา การศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาว โดย

นำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทาแผนการ ศึกษาแหงชาติ และไดกำหนดวิสัยทัศน 

(Vision) ไวดังนี้   

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

  

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  

 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   

2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ  

 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ 

ผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4) เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมลาภายในประเทศ 

ลดลง และไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) และเปาหมายของการ 

จัดการศึกษา (Aspirations)     

    4.1 เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะ และ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้  

         3Rs ไดแก การ อานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน 

(Arithmetics)   

         8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical 

Thinkingand Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดาน 

ความรวมมือ การทางานเปนทีม และภาวะผูนา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดาน 

การสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ

ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ อาชีพ

และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จรยิธรรม

(Compassion)   

  4.2  เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ดาน ประกอบดวย   

        1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) เด็ก ปฐมวัย

มีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการศึกษาตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย หรือเทียบเทาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรท่ีอยูในกำลังแรงงานไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู 

ความสามารถ และสมรรถนะท่ีตอบสนองความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย 
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ไดเรียนรู ฝกฝนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะเพ่ือการทำงานหรือการมีชีวิตหลังวัยทำงานอยางมี 

คุณคา และเปนสุข   

                  2) ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาค และเทาเทียม (Equity) 

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ท้ังกลุมปกติ ผูมีความสามารถพิเศษ ผูมีความบกพรองดานตางๆ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 

และผูมีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันไดรับโอกาส และการบริการทางการศึกษา   

อยางเสมอภาค และเทาเทียม   

                 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถ และเต็มตาม 

ศักยภาพ (Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 

ทักษะความรู ความสามารถ และสมรรถนะของแตละบุคคลใหไปไดไกลท่ีสุดเทาท่ีศักยภาพ และความสามารถ 

ของแตละบุคคลพึงมี ภายใตระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู สังคมแหงปญญา และการสรางสภาพแวดลอมท่ี 

เอ้ือตอการเรียนรู ท่ีประชาชนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ   

ดำรงชีวิตไดอยางเปนสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

                 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึง และมี 

คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency) หนวยงาน สถานศึกษาและ 

สถาบันการศึกษาทุกแหงสามารถบริหาร และจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพและมาตรฐาน 

ระดับสากล จัดใหมีระบบการจัดสรร และใชทรพัยากรทางการศึกษาท่ีกอประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียน 

แตละคนใหบรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมท่ีมี 

ศักยภาพ และความพรอมเขามามีสวนรวมในการระดมทุน และรวมรับภาระคาใชจายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะ 

สถานประกอบการ สถาบันและองคกรตางๆ ในสังคม และผูเรียนผานมาตรการทางการเงินและการคลังท่ี 

เหมาะสม    

      5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ี  

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศ 

ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ 

ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ท่ีจะนาประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางสูการเปนประเทศ 

ท่ีพัฒนาแลว ดวยการศึกษาท่ีสรางความม่ันคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสรางเสริม 

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแผนการศึกษาแหงชาติไดกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต  

6 ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน

การ แขงขันของประเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู ยุทธศาสตรท่ี 4  

การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา  

 

2. จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ      

จุดเนนเชิงนโยบายโดย ยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน เปนหลักในการดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) จดุเนนดานความม่ันคง  แนวทางหลัก   

1.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล   

1.2  การบริหารจัดการ   

1.3  การยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ  

เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต และพ้ืนท่ีพิเศษ   

1.4  การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบ

ใหม    

 (2) จุดเนนดานการผลิตพัฒนากาลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน  แนวทางหลัก   

       2.1  การผลิตและพัฒนากำลังคนใหความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน มีสมรรถนะในสาขา

ท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

       2.2  การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและ

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 (3) จุดเนนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  แนวทางหลัก   

       3.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   

       3.2  การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา   

       3.3  การสงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัย มีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต อยางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ   

       3.4  การสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพ 

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจากัดเวลาและสถานท่ี 

(4) จุดเนนดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม  แนวทางหลัก   

       4.1  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   

       4.2  การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   

       4.3  สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและสาหรับคนทุกชวงวัย   

       4.4  การพัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได  

(5) จุดเนนดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  แนวทางหลัก  

       5.1  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ ท่ี 

เก่ียวของ กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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       5.2  สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต   

       5.3  พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม  

 

(6) จุดเนนดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  แนวทางหลัก   

        6.1  ปรับปรุงโครงสรางและการบริหารจัดการการศึกษา  

        6.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา   

        6.3  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา   

        6.4  ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา   

        6.5  พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

 

3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

   นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก  

  

วิสัยทัศน  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปน

ไทย  

พันธกิจ   

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ   

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลัก 

ของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ 

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา  

เปาประสงค   

1. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงเนน 

ผลสัมฤทธิ์   

4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพระดับ 

มาตรฐานสากล   
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5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือขายการ 

บริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ 

สูสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   

6. พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม 

บริบทของพ้ืนท่ี   

7. หนวยงานทุกระดับ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

อยางมีประสิทธิภาพ   

8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนำผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

  

ยุทธศาสตร   

ยุทธศาสตรท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ แขงขัน  

ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ยุทธศาสตรท่ี 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   

ยุทธศาสตรท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

 

วัตถุประสงค    

วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษาภายใตแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ในประเด็นสำคัญคือ    

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา    

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   

          3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   4. ปรับปรุงระบบการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ  

  

หลักการ   

1. ประชาชนทุกกลุมทุกวัย ไดรับการศึกษาในระบบตาง ๆ และการเรียนรูตลอดชีวิต   

2. เด็ก เยาวชน ผูเรียน มีทัศนคติท่ีถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีเขมแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)   

3. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

 

จุดเนนการจัดการศึกษา   

1. ระดับกอนอนุบาล เนนประสานหนวยงานอ่ืน ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพและ 

โภชนาการ   
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2. ระดับอนุบาล เนนความรวมมือ รัฐ ทองถ่ิน เอกชน พอแมและผูปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ 

อนุบาล โดยมีจุดเนน   

    - พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม   

    - จัดประสบการณการเรียนรู เนนการเรียนปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข และสรางกิจกรรมเสริม   

3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ครูและผูเรียนสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน และจัดการเรียนรู 

แบบองครวม จัดแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โดยมีจุดเนน   

    - เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือการสื่อสาร และใชเปนเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน   

    - เรียนภาษาอังกฤษ เนนเพ่ือการสื่อสาร  

    - เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรูจาก

สถานการณ จริง สถานการณจำลอง กิจกรรมการเรียนรูจากปญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรูไดทุกท่ี

ทุกเวลา และเรียนรูอยางมีความสุข  

    - เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู   

    - สงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือสรางนวัตกรรม  

    - จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ   

    - พัฒนาครูตามความตองการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)   

    - จัดใหมีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  

 4. ระดับอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และความ

ตองการ ของสังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเปนผูประกอบการเอง โดยมีจุดเนน 

     - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะดาน 

เรียนรู จากสถานการณจริงและสถานการณจำลอง และเรียนรูจากกิจกรรม  

     - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใชเพ่ือการประกอบอาชีพ  

     - เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู   

     - จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค   

5. ระดับอุดมศึกษา  เนนการวิจัยและคนหาแนวทางการพัฒนา การสรางนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดองค 

ความรูใหม และมีการเชื่อมโยงองคความรูท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาขีด 

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีจุดเนน   

     - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู

เพ่ือ สรางองคความรู และเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรูท้ังในและตางประเทศ   

     - เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู   

     - ผูเรียนมีศักยภาพและมีองคความรูท่ีหลากหลายท้ังในและตางประเทศ สามารถสรางนวัตกรรม

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
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การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนไปสูการปฏิบัติ  

  1. ใชกระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู   

2. สอดแทรกเรื่องความโปรงใส ยุติธรรม และปองกันการทุจริต ใหมีในทุกมิติ ท้ังการเรียนการสอน 

การ นิเทศ และการบริหาร   

3. ใหองคกรหลักนำไปกำหนดนโยบายขององคกรสูการพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติของ 

องคกร   

4. เนนการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกกลุมบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สูการลดความเหลื่อม

ล้ำ ในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหนวยงาน   

5. ใหศึกษาธิการจังหวัด นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผนและขับเคลื่อนสูการ 

ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแตละจังหวัดใหเปนรูปธรรม   

6. ใชเทคโนโลยีเชื่อมโยงขอมูล (Big Data) สำหรับเปนเครื่องมือในการเรียนรู และเครื่องมือใน     

การ บริหาร   

7. ใหหนวยงานทางการศึกษา จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเชื่อมโยง ท้ังระดับการศึกษาข้ัน  

พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา   

8. ใหสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนหนวยงานประสานงาน ดูแลเด็กท่ีมีความตองการจำเปน 

พิเศษในทุกระดับ เพ่ือใหเด็กพิเศษไดรับการพัฒนา สามารถเรียนรู และพ่ึงพาตนเองได   

9. ใหสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนหนวยงานหลัก และ 

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดูแลเด็กท่ีตกหลนจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผูสูงอายุ 

10. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหนาท่ีตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา 

  

วิสัยทัศน   

องคกรคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผูเรียนเปนคนดี คนเกง มีทักษะท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21  บนพ้ืนฐานความเปนไทย  

 คำนิยามวิสัยทัศน  

  องคกรคุณภาพตามมาตรฐานสากล หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

เปนองคกรท่ีมีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล โดยมีภาพความสำเร็จดังนี้  

1. มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมข้ึน  

2. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรภาครัฐเพ่ิมข้ึน  

3. มีผลงาน นวัตกรรมท่ีเกิดการบริหารจัดการเปนท่ีประจักษ  

ผูเรียนเปนคนดี หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ        

และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ดังนี้  

1. มีวินัยในตนเองสูง   

2. มีความซ่ือสัตย   

3. มีจิตสาธารณะ  

4. อยูอยางพอเพียง  

ผูเรียนเปนคนเกง หมายถึง ผูเรียนเปนผูมีความรู ความสามารถทางวิชาการ โดยมีภาพความสำเร็จ 

ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน  

2. ผลการประเมินระดับชาติสูงข้ึน  

3. ความเปนเลิศทางทักษะวิชาการ  

ผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ผูเรียนมีทักษะท่ีสำคัญในการดำรงชีพในศตวรรษท่ี 21 (5C) 

ดังนี้  

1) ทักษะการสื่อสาร (Communication)  

2) ทักษะอาชีพ (Career)  

3) ทักษะการใชเทคโนโลยี(Computing)  

4) ทักษะการคิดวิเคราะห(Critical Thinking)  

5) ทักษะการคิดสรางสรรค(Creative Thinking)   

พ้ืนฐานความเปนไทย หมายถึง การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมใน      

การอนุรักษ สืบทอด เผยแพรภูมิปญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย มีความกตัญู 

กตเวที ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีความเปนอัตลักษณของคนโคราช  
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พันธกิจ  

1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ  

และมีความเปนไทย  

2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมข้ึนและมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  

3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหมมืออาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม 

เปนแบบอยางท่ีดี  

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาท่ีมี

คุณภาพอยางท่ัวถึง และเทาเทียม  

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสูมาตรฐานสากลภายใตหลักธรรมาภิบาล  

 

เปาประสงค  

1. ผูเรียนรักและยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ และมีความเปน

ไทย 

  2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน มีความเปนเลิศทางวิชาการและมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษ

ท่ี 21 

  3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบตัิ

หนาท่ีของตนเองอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดี และมีความกาวหนาทางวิชาชีพ  

4. ผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีความปลอดภัย 

  5. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมภายใตหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

 6. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ         

ตามมาตรฐานสากลภายใตหลักธรรมาภิบาล   
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กลยุทธ  

1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี  

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  

3. พัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา  

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล  

 

ตัวช้ีวัดภายใตกลยุทธ  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนพลเมืองดีของชาติ และเปนพลโลกท่ีดี 

 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน 

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ  

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงคมีวินัย ซ่ือสัตย จิต

สาธารณะ  พอเพียง  

           3. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสรางภูมิคุมกันพรอม

รับมือ การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ  

 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน   

การแขงขัน  

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะหระดับดีข้ึนไป  

          2. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจำเปนดานการเรียนรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)         

ดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมิน PISA  

         3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ตามพหุปญญา  

         4. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับ 3 ข้ึนไป  

         5. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มากกวารอยละ 50 หรือในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

         6. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มากกวารอยละ 50 หรือในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  

          7. รอยละของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอานตั้งแต 



34 
 

ระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA   

8. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

9. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ         

10. รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ    

   

 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครูและบุคลำกรทางการศึกษา  

1. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอป  

2. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)   

3. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใน  

การสื่อสารผานเกณฑท่ีกำหนด   

4. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ผานเกณฑท่ีกำหนด  

5. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน  

6. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

7. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน เปน Coach ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะ การเรียนรู

หรืออำนวยการการเรียนรู  

 

   กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา  

1. รอยละของผูเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  (สามัญและอาชีวศึกษา)  

2. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด  

3. อัตราการออกกลางคันลดลง  

4. รอยละของผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและพัฒนาตรงตามศักยภาพ 

 5. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปตามมาตรฐานท่ี สพฐ. 

กำหนด 

 6.รอยละของผูเรียนไดรับบริการการคุมครองท้ังในดานความปลอดภัย สุขภาพและ

สวัสดิการ  

 

         กลยุทธท่ี 5 สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. รอยละของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสรางเสริม คุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. รอยละของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ดาน

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. รอยละของสถานศึกษา มีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 

      กลยุทธท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพกำรบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล  

1. ระดับคุณภาพของผลการประเมินการบริหารจัดการของ สพม. นครราชสีมา ตามมาตรฐาน  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

      2. คะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (ITA)   

      3.ระดับคุณภาพผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ 

(KRS)   

      4. ระดับคุณภาพของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอการบริการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

          5. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป  

          6. รอยละสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการผานเกณฑการประเมินสถานศึกษา  

คุณภาพ OBEC QA  

          7. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดำเนินการผานเกณฑท่ีกำหนด  

          8. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  

          9. ระดับคุณภาพของผลการประเมินเขตพ้ืนท่ีมีผลการประเมินการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ  

จัดการศึกษาตามมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีในระดับดีเยี่ยม  

         10. รอยละของสถานศึกษาท่ีใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู  

 

  



36 
 

แผนภาพความสำเร็จผูเรียนในอนาคต 

คานิยมองคกร      สามัคคี มีวินัย พรอมใหบริการ  

วัฒนธรรมองคกร  องคกรมาตรฐาน คุณภาพงานดีเยี่ยม เต็มเปยมน้ำใจ โปรงใสเปนธรรม  

จุดเนน  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ   

นิเทศเต็มพิกัด ตามจุดเนนการพัฒนาโดยใชหองเรียนเปนฐาน “สพม.31 โซขอกลาง สรางคนดี มีปญญา  

จิตอาสา พัฒนาสังคม”  

จุดเนน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางมีความสุข” โดยดำเนินการ ดังนี้  

1. การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดมาตรฐาน  

2. การยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

3. การสงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ “โรงเรียนนาอยู   

นักเรียนอยากรู ครูอยากสอน”  

4. บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงโดยใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัลเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้ังระบบ  

แนวทางการดำเนินงานสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา  

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานสูโรงเรียนในสังกัด  

2. สรางความรู ความเขาใจแกโรงเรียนในสังกัด  

3. นิเทศโรงเรียน 100%  

4. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
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แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด 50 โรงเรียน  

1. สรางความรู ความเขาใจแกบุคลากร  

2. จัดทำคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน  

3. นิเทศภายในหองเรียน 100%  

4. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

แนวทางการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการปฏิบัติงาน
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สวนที่ 4  

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

1. นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม    

   วิสัยทัศน  (Vision)   

ภายในป  2564 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  จัดการศึกษา และยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเปนพลโลก

โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานความเปนไทย  

  

 อธิบายศัพทประเด็นวิสัยทัศน  

  1. พลโลก (world citizens) หมายถึงคุณลักษณะท่ีเปนพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 เลิศวิชาการ 

สื่อสารสองภาษา ลำหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก และยกระดับ 

ทักษะตาง ๆ ประกอบดวย ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะหอยางสรางสรรค ทักษะการสื่อสารหลาย 

ภาษา ทักษะชีวิตสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนและทักษะการนำ ICT ไปใชอยางชาญฉลาด 

  2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  หมายถึงปรัชญาท่ีชี้แนะแนว 

ทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน   โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยและ 

เปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การครองตนและครองงานใหมีคุณคาบนพ้ืนฐาน 

ความเชื่อท่ีวา “การมีชีวิตท่ีมีความสุขอยางยั่งยืนข้ึนอยูกับคุณคาของคน”การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน การพิจารณาตนเองอยูเสมอ และไมมีทิฐิ 

พรอมท่ีจะยอมรับความผิดพลาดของตนเองและแกไขใหถูกตอง ก็จะเกิดความผิดพลาดในชีวิตนอยท่ีสุด”   

3. ความเปนไทย (Thai traditional) หมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา 

รวมอนุรักษสืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

ไดอยางถูกตองและเหมาะสมและความเปนไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพในเวทีโลกอยางภาคภูมิใจ   

4. การบริหารแบบมีสวนรวม (Participation Management) หมายถึง การบริหารงานท่ีเปดโอกาส 

ใหนักเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง ชุมชน เครือขายทางการเขามามีสวนรวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบและ 

รวมมือในการดำเนินกิจกรรมตางๆอยางมีอิสระ โดยกระทำดวยความเต็มใจ เพ่ือใหงานนั้นดำเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ (Mission)  

1. จัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล  

2. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพ   

3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางใหครูและผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูและกาวสูความ 

เปนพลโลก  

4. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีศักยภาพเพ่ือบมเพาะ คุณธรรม วินัย คานิยมอันดีงาม   

และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
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5. สงเสริมอัจฉริยภาพของผูเรียนดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษา อาชีพ ดนตรี 

กีฬาและภาวะผูนำ 

 6. สงเสริมใหมีเครือขายทางการศึกษาและประสานความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษาท้ังภายใน 

และตางประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนพลโลก 

 7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีความรู 

ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สูความเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน  

8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือปลูกฝงสรางจิตสำนึกในความเปนไทย 

และเกิดความภาคภูมิ  

9. สงเสริมและนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการและการจัดการ 

เรียนรู จนเกิดเปนวิถีชีวิตพอเพียง  

10. พัฒนา แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางหลากหลาย พอเพียง เอ้ือตอการเรียนรู และใชอยาง  

คุมคาสงเสริมการใชแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

เปาหมาย  (Objective)  

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม 

มาตรฐานสากล 

 2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ ดนตรี 

กีฬาและภาวะผูนำ  

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย คานิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

4. มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

5. สถานศึกษาบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพระดับประเทศ  

6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความถนัดและความตองการของผูเรียน ชุมชนและสังคม 

7. สถานศึกษามีการจัดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางหลากหลาย พอเพียง เอ้ือตอการเรียนรู  

8. สถานศึกษามีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก  

     สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  

9.  สถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

11. จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สรางครูและผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และกาวสู

ความเปนพลโลก  

12. มีเครือขายทางการศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ   

13. มีการประสานความรวมมือกับเครือขายเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรใหเปน พลเมือง

โลก 14. นักเรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย  
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 กลยุทธสถานศึกษา (Strategy) 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนพลโลก  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานปรัชญาของ  

              เศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ  

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการมีสวนรวมแบบบูรณาการของทุกภาคสวนในการสนับสนุน และการจัด

การศึกษา  

กลยุทธท่ี 6 สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาบนวิถีชุมชน และความเปนไทย  
 

จุดเนนสถานศึกษา 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลักเพ่ิมข้ึน  

 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรู 

ดวยตนเอง  

 3. นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ 

การคิดวิเคราะห แกปญหา)  

4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดม่ันการปกครองในระบบ 

ประชาธิปไตย รักความเปนไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5. นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กีฬา

และศิลปะ เพ่ือ พัฒนาสูความเปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ  

6. หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนนักเรียนเปนสำคัญ 

จัดการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีการวิจัย การ 

สรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน  

8. การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ 

แหลงการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

9. สรางภาคีเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ 

โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคสวน  

 

คานิยมองคกร (Core Value)  

 คานิยมโรงเรียน คือ  “CTS” คิดสรางสรรค ทำงานเปนทีม  มุงม่ันบริการ 

  C = Create    คือ  คิดสรางสรรค 

  T = Team     คือ  ทำงานเปนทีม 

  S = Service   คือ  จิตบริการ 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 มาตรฐานท่ี 1  ดานคุณภาพผูเรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator)  

   ⚙  ดานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  1. นักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6 มีคะแนนคาเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงกวา 

ระดับประเทศ  

2. ผลการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาแยกตามกลุมสาระการเรียนรู  

3. นักเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

4. จำนวนนักเรยีนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง  

5. นักเรียนมีนิสัยรักการอานเพ่ิมข้ึน  

6. นักเรียนมีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู 

สามารถเผยแพรสูสาธารณะชน  

7. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลงานสรางสรรคดาน ICT 

สามารถเผยแพรสูสาธารณะชน รวมท้ังเขารวมหรือแขงขันและไดรับรางวัล  

8. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

 9.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ไดเหมาะสมตามระดับชั้น  

10. นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหาได  

11. นักเรียนมีผลงานสรางสรรคท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู สามารถ 

เผยแพรสูสาธารณะชน รวมท้ังเขารวมหรือแขงขันและไดรับรางวัล  

12. นกัเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑดานสมรรถนะผูเรียน  

13. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มีความรู เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

14. นักเรียนท่ีมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษดานดนตรี กีฬา อาชีพและการแสดงออกดาน

ตางๆ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  

15. นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  

16. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑมาตรฐานและลักษณะจิตสังคม  

17. นักเรียน รูจัก เขาใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยูในสังคมและประกอบอาชีพไดอยาง 

เหมาะสม  

18. นักเรียนเขารวมและผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

19. จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคันมีจำนวนลดลง   
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20. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำชั้นมีจำนวนลดลง   

21. นักเรียนทุกคนไดรับการคัดกรองสงเสริม พัฒนา สงตอ อยางเปนระบบถูกตองตามข้ันตอน  

22. นักเรียนไดรับการปองกันแกไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงคดวยระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียน 

  

    ⚙ ดานท่ี 2 การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการจัดการเรียนรูใน 

                ศตวรรษท่ี 21  

23. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

          24. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน  

          25. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังภายในและภายนอกในระดับดีข้ึนไป

และ ไดรับการรับรองทุกมาตรฐาน  

26. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

27. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 

28. สถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัด 

การศึกษาอยางตอเนื่อง  

29. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ป โดยความรวมมือของโรงเรียน นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง และศิษยเกา   

30.  นักเรียนทุกคนไดเลือกเรียนตามหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการท่ีตอบสนองตอ

ความ ถนัดความสนใจและศักยภาพของผูเรียน  

31. นักเรียนทุกคนไดเลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู  

 

⚙ ดานท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

32. โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

36-มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

37. นักเรียน/ผูรับบริการเครือขายอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจในการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต  

          39. นักเรียน/ผูรับบรกิารงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการโสตทัศนูปกรณ  

40. สถานศึกษามีจำนวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

41. สภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอและเอ้ือตอการบริหารจัดการ

และ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

42. วัสดุ ครุภัณฑ มีเพียงพอตอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

43. นักเรียนทุกคนไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาแหลงเรียนรูภายใน ภายนอก และสามารถนำ 

ประสบการณท่ีไดมาประยุกตใชในการเรียน และการดำรงชีวิตประจำวันได  

44. นักเรียนมีความพึงพอใจแหลงเรียนรูของสถานศึกษาในระดับมากข้ึนไป 
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45. สภานักเรียนไดรับการสงเสริมและสรางภาวะความเปนผูนำ 

46. นักเรียนไดรับการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

47. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมบูรณาการทางศาสนาภายใน และภายนอกโรงเรียน  

 

⚙ ดานท่ี 4 การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ  

48. ครูมีการบูรณาการใชสื่อ DLIT เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน  

49. ครูพัฒนา และใชสื่อการสอน โดยใชสื่อ ICT และแหลงเรียนรูในชุมชนท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ี

สอน  

50. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการ และแหลงเรียนรูท่ี  

     หลากหลาย สรุปองคความรู และสามารถนำไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี  

51. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ โดยนักเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมใน 

     การวัด และประเมินผล  รวมท้ังใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองเชิง 

     บวก ผานกระบวนการวิจัยเปนฐาน  

52. ครูไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และไดรับการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  

53. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการวิเคราะหตามหลักสูตรสถานศึกษา และใชเครื่องมือและ

วิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย และประเมินผูเรียนจากสภาพจริง  

54. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ไดตรงตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด 

  

⚙ ดานท่ี 5 การสงเสริมการมีสวนรวมแบบบูรณาการของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและการจัด

การศึกษา 

55. โรงเรียนมีระบบการกำกับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา และการจัด

การศึกษาอยางตอเนื่อง  

56. โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ผลการดำเนินงานของโรงเรียนตอชุมชนและ  

     สังคมภายนอกอยางสม่ำเสมอ  

56. โรงเรียนไดรับความรวมมือจาก ผูเก่ียวของทุกฝายในการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษา

ใหมี คุณภาพและไดมาตรฐาน  

57. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน มีสวนรวมรับผิดรับชอบตอ    

การวางแนวทางการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  

58. คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน มี

สวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำป วิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาหมายของสถานศึกษา  
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⚙ ดานท่ี 6 การสงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาบนวิถีชุมชน และความเปนไทย  

59. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมเรียนรูประวัติศาสตรไทยอยางถองแท  

60. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมหลักศาสนา  

61. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

62. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมประเพณีวันสำคัญของชาติ , ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

63. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และศิลปกรรม  

64. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน    

65. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนประชาคมอาเซียน  

66. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมเอกลักษณของชาติ  

67. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมดานศาสนา/ งานรัฐพิธี / ราชพิธี  

68. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย  

69. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย   
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2. การวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและตัวชี วัดของสถานศึกษา     

 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  ไดทำการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและตัวชี้วัดของ สถานศึกษา

เพ่ือเปนแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้  

  

ตาราง 1 แสดงการเชื่อมโยงวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน 
 

พันธกิจ 

ภายในป  2564 โรงเรียนพุดซา

พิทยาคม  จัดการศึกษาและยกระดับ

คุณภาพผูเรียนใหเปนพลโลกโดยใช

กระบวนการแบบมีสวนรวม  ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐาน

ความเปนไทย  

1. จัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล  

2. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพ   

3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางใหครูและผูเรียน

เปนบุคคลแหงการเรียนรูและกาวสูความ เปนพลโลก  

4. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีศักยภาพเพ่ือบม

เพาะ คุณธรรม วินัย คานิยมอันดีงาม   และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  

5. สงเสริมอัจฉริยภาพของผูเรียนดาน คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬาและ

ภาวะผูนำ 

 6. สงเสริมใหมีเครือขายทางการศึกษาและประสานความ

รวมมือกับเครือขายทางการศึกษาท้ังภายใน และตางประเทศ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนพลโลก 

 7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองตอความแตกตาง

ระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีความรู ความสามารถตาม

มาตรฐานสากล  สูความเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน  

8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือ

ปลูกฝงสรางจิตสำนึกในความเปนไทย และเกิดความภาคภูมิ  

9. สงเสริมและนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ในการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู จนเกิดเปนวิถีชีวิต

พอเพียง  

10. พัฒนา แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางหลากหลาย 

พอเพียง เอ้ือตอการเรียนรู และใชอยาง  คุมคาสงเสริมการใช

แหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ตาราง 2 แสดงการเชื่อมโยงพันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 
 

  พันธกิจ 
 

เปาหมาย 

1. จัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล  

1.  สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตาม มาตรฐาน

การศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม มาตรฐานสากล  

2.  สงเสริมอัจฉริยภาพของผูเรียนดาน วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ภาษา อาชีพ 

ดนตรี กีฬาและภาวะผูนำ 

2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของดาน คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ ดนตรี กีฬา

และภาวะผูนำ 

3.  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีศักยภาพ 

เพ่ือบมเพาะ คุณธรรม วินัย คานิยมอันดีงาม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย คานิยมอันดีงาม และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

4.  มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัล 

คุณภาพ 

5.  สถานศึกษาบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

ระดบัประเทศ 

5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองตอความ 

แตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีความรู 

ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สูความเปน เลิศ

ทางวิชาการอยางยั่งยืน 

6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความถนัดและ ความ

ตองการของผูเรียน ชุมชนและสังคม 

6. พัฒนา แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยาง 

หลากหลาย พอเพียง เอ้ือตอการเรียนรู และใช 

อยาง คุมคาสงเสริมการใชแหลงเรียนรูนอก 

สถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

7.  สถานศึกษามีการจัดแหลงเรียนรูภายใน 

สถานศึกษาอยางหลากหลาย พอเพียง เอ้ือตอ การ

เรียนรู   

8. สถานศึกษามีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ 

สงเสริมการใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและ ภายนอก

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษา  

7.  สงเสริมและนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใชในการบริหารจัดการและการ จัดการ

เรียนรู จนเกิดเปนวิถีชีวิตพอเพียงกับครู และ

นักเรียน  

9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการ จัดการ

เรียนรูบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

8. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางใหครู 

และผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูและกาวสู ความ

เปนพลโลก 

11. จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สรางครู และ

ผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และกาว สูความ

เปนพลโลก 

9.  สงเสริมใหมีเครือขายทางการศึกษาและประสาน 

ความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษาท้ัง ภายใน

และตางประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให

เปนพลโลก 

12. มีเครือขายทางการศึกษาท้ังภายในและ 

ตางประเทศ   

13. มีการประสานความรวมมือกับเครือขายเพ่ือ พัฒนา

การศึกษาและพัฒนาบุคลากรใหเปน พลเมืองโลก 



47 
 

 

3. การวิเคราะหกลยุทธและตัวชี้ วัดความสำเร็จ 

กลยุทธของโรงเรยีน  

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนพลโลก  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานปรัชญาของ  

               เศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ  

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการมีสวนรวมแบบบูรณาการของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและการจัด 

การศึกษา  

กลยุทธท่ี 6 สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเปนไทย 

 

ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหกลยุทธกับเปาหมายขององคกร 
 

กลยุทธระดับองคกร 
 

เปาหมาย 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความ

เปนพลโลก 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ

ชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 

2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ ดนตรี กีฬาและภาวะผูนำ 

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย คานิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอัน พึง

ประสงค 

4. มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาทักษะกระบวนการ

จัดการ เรียนรูตามแนวทางการ

จัดการ เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

5.  สถานศึกษาบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ระดับประเทศ 

6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความถนัดและ ความตองการของ

ผูเรียน ชุมชนและสังคม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 

7.  สถานศึกษามีการจัดแหลงเรียนรูภายใน สถานศึกษาอยาง

หลากหลาย พอเพียง เอ้ือตอ การเรียนรู   

8. สถานศึกษามีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ สงเสริมการใชแหลง

เรียนรูท้ังภายในและ ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

การศึกษา 

9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการ จัดการเรียนรูบน

 

  พันธกิจ 
 

เปาหมาย 

10.  พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนา ผูเรียนเพ่ือ

ปลูกฝงสรางจิตสำนึกในความเปนไทย และเกิดความภาคภูมิ 

14. นักเรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจใน

ความเปนไทย 
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พ้ืนฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  

10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

กลยุทธระดับองคกร 
 

เปาหมาย 

4.  สงเสริมการพัฒนาครูและ บุคลากรสู

ความเปนมืออาชีพ 

11. จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สรางครูและผูเรียน

ให เปนบุคคลแหงการเรียนรู และกาวสูความเปนพลโลก 

5. สงเสริมการมีสวนรวมแบบบูรณา การ

ของทุกภาคสวนในการ สนับสนุนและการ

จัดการศึกษา 

12. มีเครอืขายทางการศึกษาท้ังภายในและ ตางประเทศ   

13. มีการประสานความรวมมือกับเครือขายเพ่ือ พัฒนา

การศึกษาและพัฒนาบุคลากรใหเปน พลเมืองโลก 

6. สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษา บน

วิถีชุมชนและความเปนไทย 

14. นักเรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย 

 

ตาราง 4 แสดงการวิเคราะหเปาหมายกับตัวชี้ วัดความสำเร็จ 
 

เปาหมาย (Objective) 
 

ตัวช้ี วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามี 

คุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติและ 

เทียบเคียงตาม มาตรฐานสากล 

1. นักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6 มีคะแนนคาเฉลี่ยจากผลการทดสอบทาง  

    การศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงกวาระดับประเทศ  

    1.1 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

    1.2 รายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

    1.3 รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

    1.4 รายวชิาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

    1.5 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

    1.6 รายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

    1.7 รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

    1.8 รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

    1.9 รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมระดับ ชั้นมัธยมศึกษา   

        ปท่ี6 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาแยก 

ตามกลุมสาระการเรียนรู 

     2.1. คาเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

     2.2. คาเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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     2.3. คาเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

     2.4. คาเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

     2.5. คาเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ  

           วัฒนธรรม 

     2.6. คาเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ  

           เทคโนโลย ี 

 

เปาหมาย (Objective) 
 

ตัวช้ี วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 

     2.7. คาเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

    2.8. คาเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 

2. นักเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

3. จำนวนนักเรยีนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง  

4. นักเรียนมีนิสัยรักการอานเพ่ิมข้ึน  

5. นักเรียนมีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนแบบ บูรณา

การขามกลุมสาระการเรียนรู สามารถเผยแพรสูสาธารณะชน 

 6. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร มีผลงานสรางสรรคดาน ICT  

 7. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได 

เหมาะสมตามระดับชั้น  

8. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ไดเหมาะสมตาม ระดับชั้น 

9.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาได  

10.  นักเรียนมีผลงานสรางสรรคท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการขาม 

กลุมสาระการเรียนรู สามารถเผยแพรสูสาธารณะชน รวมท้ังเขา รวม

หรือแขงขันและไดรับรางวัล  

11.  นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑดานสมรรถนะผูเรียน  

12.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มีความรู เจตคติท่ีดีตอ 

งานอาชีพ 

 

2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของ

ดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ 

ดนตรี กีฬาและภาวะผูนำ 

1. นักเรียนท่ีมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษดานดนตรี กีฬา  

อาชีพและการแสดงออกดานตางๆไดรับการสงเสริมและพัฒนา 

ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  
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3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย 

คานิยมอันดีงาม และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  

2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑมาตรฐานและลักษณะจิต สังคม 

 3. นักเรียน รูจัก เขาใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยูในสังคม 

และประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  

4. นักเรียนเขารวมและผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. มีระบบดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. จำนวนนักเรยีนท่ีออกกลางคันมีจำนวนลงลง   

2. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำชั้นมีจำนวนลดลง   

3. นักเรียนไดรับการคัดกรองสงเสริม พัฒนา สงตอ อยางเปนระบบ 

ถูกตองตามข้ันตอน  

4. นักเรียนไดรับการปองกันแกไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค 

ดวยระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

เปาหมาย (Objective) 
 

ตัวช้ี วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 

5. สถานศึกษาบริหารจัดการ 

ดวยระบบคุณภาพ 

ระดบัประเทศ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

 2. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน  

3. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังภายใน 

และภายนอกในระดับดีข้ึนไปและไดรับการรับรองทุกมาตรฐาน  

4. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา  

5. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูล 

สารสนเทศอยางเปนระบบ  

6. สถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

ตอบสนอง ความถนัดและความ

ตองการ ของผูเรียน ชุมชนและ

สังคม 

1. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ป โดยความ 

รวมมือของโรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู ผูปกครอง 

และศิษยเกา   

2. นักเรียนทุกคนไดเลือกเรียนตามหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ 

ทางดานวิชาการท่ีตอบสนองตอความถนัดความสนใจและศักยภาพ ของ

ผูเรียน  

3. นักเรียนไดเลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลด 

เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู  

7. สถานศึกษามีการจัดแหลง 

เรียนรูภายในสถานศึกษา อยาง

หลากหลาย พอเพียง เอ้ือตอการ

เรียนรู 

1. นักเรียน/ผูรับบริการเครือขายอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจในการใช 

งานเครือขายอินเตอรเน็ต  

2. นักเรียน/ผูรับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการ 

จัดการโสตทัศนูปกรณ  

3. สถานศึกษามีจำนวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพและ
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เพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 4. วัสดุ ครุภัณฑ มี

เพียงพอตอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 

 

8. สถานศึกษามีการใช 

ทรัพยากรอยางคุมคาและ 

สงเสริมการใชแหลงเรียนรูท้ัง 

ภายในและภายนอก 

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 

คุณภาพการศึกษา 

1. สภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอ 

และเอ้ือตอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน 

 2. นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาแหลงเรียนรูภายใน 

ภายนอกนอกและสามารถนำประสบการณท่ีไดมาประยุกตใชใน การ

เรียนและการดำรงชีวิตประจำวันได  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจแหลงเรียนรูของสถานศึกษาในระดับมาก  

ข้ึนไป  
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เปาหมาย (Objective) 
 

ตัวช้ี วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 

9. สถานศึกษามีระบบบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรู บน

พ้ืนฐานหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 2. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนฐาน  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิต 

โดยใชหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ 

1. สภานักเรียนไดรับการสงเสริม และสรางภาวะความเปนผูนำ 

 2. นักเรียนไดรบัการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

3. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมบูรณาการทางศาสนาภายใน และภายนอก

โรงเรียน 

11. จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน 

เปนสำคัญ สรางครูและ ผูเรียนให

เปนบุคคลแหงการ เรียนรู และ

กาวสูความเปน พลโลก  

 

1. ครูมีการบูรณาการใชสื่อ DLIT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  

2. ครูพัฒนาและใชสื่อการสอน โดยใชสื่อ ICT และแหลงเรียนรูใน ชุมชนท่ี

สอดคลองกับรายวิชาท่ีสอน  

3. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริง ดวย

วิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สรุปองคความรู และ สามารถ

นำไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี  

4. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ โดยนักเรียน และผู

มีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  รวมท้ัง ใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองเชิง บวกผาน

กระบวนการวจิัยเปนฐาน  

5. ครูไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและไดรับการ สงเสริมการ

พัฒนาวิชาชีพ  

6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการวิเคราะหตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี เหมาะสมกับ

เปาหมาย และประเมินผูเรียนจากสภาพจริง  

7. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ไดตรงตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัด  

12. มีเครือขายทางการศึกษาท้ัง 

ภายในและตางประเทศ 

1. โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ผลการ 

ดำเนินงานของโรงเรียนตอชุมชนและสังคมภายนอกอยาง สม่ำเสมอ  

2. โรงเรียนมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ จัด

การศึกษาและการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  

3. โรงเรียนมีเครือขายทางการศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ 

13.มีการประสานความรวมมือ 

กับเครือขายเพ่ือพัฒนา 

การศึกษาและพัฒนา บุคลากรให

เปนพลเมืองโลก 

1. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝายในการรวมรับผิด รับ

ชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 2. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง ศิษยเกาและศิษย ปจจุบัน มี

สวนรวมรับผิดรับชอบตอการวางแนวทางการจัด การศึกษาใหมีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน  
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3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสรางสรรคความสัมพันธระหวาง 

คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง ศิษยเกาและศิษย ปจจุบัน อยาง

เปนรูปธรรมและสม่ำเสมอ  

 

เปาหมาย (Objective) 
 

ตัวช้ี วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 

 4. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 

ผูปกครอง ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน มีสวนรวมในการ วางแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำป วิสัยทัศน พันธกิจและ

เปาหมายของสถานศึกษา 

14. นักเรียนมีจิตสำนึกและ 

ภาคภูมิใจในความเปนไทย 

1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมเรียนรูประวัติศาสตรไทยอยาง ถอง

แท  

2. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมหลักศาสนา  

3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน  

4. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมประเพณีวันสำคัญของชาติ , ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม  

5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ 

และศิลปกรรม  

6. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของ โรงเรียน   

7. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนประชาคมอาเซียน  

8. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมเอกลักษณของชาติ  

9. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมดานศาสนา/งานรัฐพิธี/ราชพิธี  

10. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย  

11. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความ 

หลากหลาย  
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สวนที่ 5  

การกำกับ ติดตาม ประเมนิผลและรายงาน 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม  (ระยะ 4 ป) พ.ศ. 2563-2566  

จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติการท่ีเชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา นครราชสีมา  

และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

1. การบริหารแผน    

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  ใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหาร แผนพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพุดซาพิทยาคม    (ระยะ 4 ป) พ.ศ. 2563 - 2566  ซ่ึงมีองคประกอบท่ี

สำคัญ 6 ประการดังนี้     

1. หลักนิติธรรม  คือ  การดำเนินการจะตองถูกตองตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง ตางๆ ท่ี

เก่ียวของเปนหลักในการดำเนินการในทุกข้ันตอน     

2. หลักคุณธรรม  คือ  การดำเนินการจะตองคำนึงถึงความถูกตองไมผิดศีลธรรมอันดี ไมทำ ใหผูท่ีมี

สวนเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสียเดือดรอน     

3. หลักความโปรงใส คือ การดำเนินการจะตองสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน    

         4. หลักความมีสวนรวม  คือ  การดำเนินการจะตองเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของและมี สวนได 

สวนเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินการ     

5. หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการจะมีผูไดรับมอบหมายและตองมีความ รับผิดชอบ พรอม

ท่ีจะปรับปรุงและแกไขไดตอไป     

6. หลักความคุมคา คือ การดำเนินการตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจำกัดดังนั้นในการ บริหาร

จัดการจำเปนจะตองยึดหลักความประหยัด ความคุมคา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

2. การกำกับติดตาม    

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  กำหนดแนวทางการการกับติดตามการดำเนินงานในการบริหาร  

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพุดซาพิทยาคม    ป พ.ศ. 2563 -2566  ยึดวงจรคุณภาพ 

(PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้   

1 . P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ  

 - วัตถุประสงคเหมาะสมและสอดคลองกับแผนของพันธกิจหรือไม   

 - มีการกำหนดผูรับผิดชอบหรือไม  

 - ระยะเวลาดำเนินการท่ีกำหนดไวเหมาะสมหรือไม  

 - งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไม   

 - มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติกอนดำเนินการหรือไม 
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2 . D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ   

 - มีการกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม   

 - มีผูรับผิดชอบดำเนินการไดตามท่ีกำหนดไวหรือไม  

 - มีการประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของมากนอยเพียงไร  

 - สามารถดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดหรือไม   

 - สามารถดำเนินการไดตามงบประมาณท่ีกำหนดไวหรือไม    

3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน   

 - ไดมีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม   

 - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม   

 -  ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม   

 -  ปญหา/จุดออนท่ีพบในการดำเนินการมีหรือไม   

 -  ขอดี/จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม   

           4 . A : ACTION นำขอมูลท่ีไดจากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงตอไป   

                      -  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแกปญหา/จุดออนท่ีคนพบ   

            -  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมขอดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน   

        - มีการนำผลท่ีไดจากการระดมสมองเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาสำหรับใชวางแผนจัดทำ     

                         โครงการในครั้งตอไป   

            - กำหนดกลยุทธในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งตอไป     

3. กรอบการประเมินผล    โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  ไดกำหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

บริหารจัดการ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพุดซาพิทยาคม  ป พ.ศ. 2563 -2566 โดยกำหนด

กรอบการประเมินผลตามกลยุทธท้ัง 6 ดาน โดยมีเกณฑการประเมินผล ดังนี้  

กลยุทธท่ี 1) พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนพลโลก   

ประเมินจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียน ของผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษ และ

กระบวนการ ดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยคิดจากการสรุปผลของแตละปงบประมาณตลอด

ระยะเวลา 3 ป เปรียบเทียบ ดังตาราง 

 ตาราง 6 แสดงการคาเปาหมายของ 3 ปงบประมาณในกรอบกลยุทธท่ี 1   

 ผลการพัฒนา 

ปงบประมาณ 2562 2563 2564 

รอยละของจำนวนตัวชี วัดท่ีบรรลุ 80 90 100 

  เกณฑการประเมินความสำเร็จ  

      - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 90 ข้ึนไป  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 80-90   อยูในระดับ ดีเลิศ   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 70– 79   อยูในระดับ  ดี 

    - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 60– 69   อยูในระดับ  ปานกลาง 
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  - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด ต่ำกวารอยละ 60  อยูในระดับ  กำลังพัฒนา   

กลยุทธท่ี 2) พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21    

ประเมินจากการการบริหารจัดการการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา ไดแก การวางแผนพัฒนา คุณภาพ

สถานศึกษา การบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ นิเทศ

ติดตามประเมินผล เปรียบเทียบ ดังตาราง ตาราง 7 แสดงการคาเปาหมายของ 3 ปงบประมาณในกรอบ      

กลยุทธท่ี 2  

 ผลการพัฒนา 

ปงบประมาณ 2562 2563 2564 

รอยละของจำนวนตัวชี วัดท่ีบรรลุ 80 90 100 

 

  เกณฑการประเมินความสำเร็จ  

      - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 90 ข้ึนไป  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 80-90   อยูในระดับ ดีเลิศ   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 70– 79   อยูในระดับ  ดี 

    - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 60– 69   อยูในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด ต่ำกวารอยละ 60  อยูในระดับ  กำลังพัฒนา   

 

กลยุทธท่ี 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง     

ประเมินจากระบบการการพัฒนาแหลงเรียนรูของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมสงเสริมการใช แหลง

เรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานหลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนผูนำและสงเสริมหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

เปรียบเทียบ ดังตาราง  

ตาราง 8 แสดงการคาเปาหมายของ 4 ปงบประมาณในกรอบกลยุทธท่ี 3   

 

 ผลการพัฒนา 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 

รอยละของจำนวนตัวชี วัดท่ีบรรลุ 70 80 90 100 

 

  เกณฑการประเมินความสำเร็จ  

      - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 90 ข้ึนไป  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 80-90   อยูในระดับ ดีเลิศ   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 70– 79   อยูในระดับ  ดี 

    - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 60– 69   อยูในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด ต่ำกวารอยละ 60  อยูในระดับ  กำลังพัฒนา   
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กลยุทธท่ี 4) สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ     

ประเมินจากการระบบการจัดการเรียนรูของครูผูสอน การใชสื่อ การวางแผนการจัดการ 

เรียนรู ตรงตามมาตรฐาน และสงเสริมใหผูเรียนมีกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง หลากหลายสอดคลองกับ

ศักยภาพ ของผูเรียน โดยมีการประเมินผลจากหลายๆสวนใหขอมูลยอนกลับกับผูเรียนผานกระบวนการวิจัยใน

ชั้นเรียน รวมท้ังการพัฒนาตนเองของครูผูสอน และกระบวนการนิเทศ กำกับติดตามของสถานศึกษาอยาง

สม่ำเสมอ เปรียบเทียบ ดังตาราง  

ตาราง 9 แสดงการคาเปาหมายของ 4 ปงบประมาณในกรอบกลยุทธท่ี 4 

 

 ผลการพัฒนา 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 

รอยละของจำนวนตัวชี วัดท่ีบรรลุ 70 80 90 100 

 

  เกณฑการประเมินความสำเร็จ  

      - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 90 ข้ึนไป  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 80-90   อยูในระดับ ดีเลิศ   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 70– 79   อยูในระดับ  ดี 

    - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 60– 69   อยูในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด ต่ำกวารอยละ 60  อยูในระดับ  กำลังพัฒนา   

 

กลยุทธท่ี 5) สงเสริมการมีสวนรวมแบบบูรณาการของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา  

  ประเมินจากการมีสวนรวมของเครือขายทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอก อาทิเชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผูปกครอง ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ในการดำเนินการวางแผนทิศ 

ทางการขับเคลื่อนของสถานศึกษา เชน วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำป 

วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของสถานศึกษา เปรียบเทียบ ดังตาราง 

 ตาราง 10 แสดงการคาเปาหมายของ 4 ปงบประมาณในกรอบกลยุทธท่ี 5  คาเปาหมายผลการด  

  

 ผลการพัฒนา 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 

รอยละของจำนวนตัวชี วัดท่ีบรรลุ 70 80 90 100 

  เกณฑการประเมินความสำเร็จ  

      - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 90 ข้ึนไป  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 80-90   อยูในระดับ ดีเลิศ   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 70– 79   อยูในระดับ  ดี 

    - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 60– 69   อยูในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด ต่ำกวารอยละ 60  อยูในระดับ  กำลังพัฒนา  
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กลยุทธท่ี 6) สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเปนไทย  

 ประเมินจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริม ปลูกฝง สรางจิตสำนึกทาง ความ

เปนไทยการรักษาอัตลักษณของสถานศึกษาและความเปนไทยใหกับผูเรียน เปรียบเทียบ ดังตาราง  

ตาราง 10  แสดงการคาเปาหมายของ 4 ปงบประมาณในกรอบกลยุทธท่ี 6   

 

 ผลการพัฒนา 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 

รอยละของจำนวนตัวชี วัดท่ีบรรลุ 70 80 90 100 

 

  เกณฑการประเมินความสำเร็จ  

      - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 90 ข้ึนไป  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 80-90   อยูในระดับ ดีเลิศ   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 70– 79   อยูในระดับ  ดี 

    - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 60– 69   อยูในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด ต่ำกวารอยละ 60  อยูในระดับ  กำลังพัฒนา   

   

4. ระบบการติดตามประเมินผล   

 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  ไดกำหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพุดซาพิทยาคม    ป พ.ศ. 2563 -2566 ดังนี้    

1. มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ   

2. จัดทำคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ   

3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล    

4. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล    

5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ   

                 5.1 ระยะท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหวางปฏิบัติ    

      5.2 ระยะท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเม่ือดำเนินการเสร็จสิ้น แลว    

6. นำขอมูลท่ีไดจากการรายงานท้ัง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห เพ่ือนำผลการศึกษาวิเคราะห ดังกลาว 

ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหดีข้ึนตอไป   

5. การรายงานผล     

1. รายงานผลการดำเนินงาน เม่ือสิ้นสุดแตละกิจกรรมท่ีกำหนดให โดยผูรับผิดชอบ โครงการ/ 

กิจกรรม     

2. เม่ือสิ้นปการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานตอผูท่ีเก่ียวของ และ 

หนวยงานตนสังกัด นำผลจากการสรุปการไปเปนขอมูลในการวางแผนแกไข ปรับปรุงพัฒนาการ 

ดำเนินงานในปการศึกษาตอไป   
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ตัวช้ีวัด และภาพแหงความสำเร็จของโรงเรียน 
 

  โรงเรียนพุดซาพิทยาคมไดกำหนดผลผลิตตัวชี้วัดความสำเรจ็เม่ือสิ้นการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
 

การจัดการศึกษา 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 

   : จำนวนนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 

   : อัตราสวนการเขาเรียนชั้น ม.1 และอัตราสวนการเขาเรียน ม.4 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของทุกกลุมสาระ 

   : รอยละของนักเรียนผานเกณฑการประเมินผลระดับชาติ 

   : รอยละของนักเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   : รอยละของผูปกครองท่ีมีความพึงพอใจตอคุณภาพนักเรียน 

   : ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักประเมิน

ภายนอก  
 

ภาพแหงความสำเร็จ 

  นักเรียน  :  มีนิสัยใฝรูใฝเรียน รักการอานและศึกษาคนควา สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 

เปนคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รูจักคิดวิเคราะห ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การเรียนรู มีทักษะการสรางงาน สรางอาชีพ และสืบสานวิถีวัฒนธรรมทองถ่ินไทย มีการดำรงชีวิตในสังคม

อยางเปนสุข 

  ผูปกครองนักเรียน  :  เปนเจาของโรงเรียน ยอมรับ และพึงพอใจ รวมมือ สงเสริม สนับสนุน การ

จัดการศึกษา ใหนักเรียน ประสบผลสำเร็จจนจบหลักสูตรการศึกษา 

  ครู : มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดย   

การใชสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู มีความกระตือรือรน 

สนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือนักเรียนและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มกำลังสามารถ และมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

  ผูบริหารโรงเรียน :  เปนผูนำแหงการเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความรู

ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรูไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พัฒนา

ตนเองอยูเสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีสมรรถนะการบริหารจัดการตามเกณฑ

มาตรฐาน ของผูบริหารมืออาชีพ 
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