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คำนำ 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่มีสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู ้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร                         
ในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ความหลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy – focus Organization)  จะก่อให้เกิด
คุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้  
 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  3  ปี  (2562- 2564)  ของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ฉบับ
นี้  เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ที่สามารถนำไปปฏิบัติไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  ส่วนที่  1 บริบทของโรงเรียน 
  ส่วนที่  2 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 
  ส่วนที่  3 การกำหนดแผนยุทธศาสตร์  
  ส่วนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  
  ส่วนที่ 5 แผนการควบคุมและกำกับติดตาม  
 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนกลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพการศกึษา  ระยะ  3  ปี  (2562- 2564)    
ฉบับนี้จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนดไว้  
 
 

   (นายชำนาญ  โพธิ์เอม) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 

 
          
 
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 
 



บทนำ 
 

  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ฉบับที่ 3  (ระยะ 3 ปี) ปีพ.ศ. 2562 – 
2564 จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนให้ สนองตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยทาง
โรงเรียนได้ทำการศึกษาสภาพของโรงเรียน  จากรายงานการประเมินตนเอง ผลการ ประเมินคุณภาพภายนอก
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบที่ ผ่านมา  และได้ทำการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน - ภายนอก ของโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการ SWOT (SWOT Analysis) 
เพื่อประเมินสถานสภาพของโรงเรียน แล้วนำข้อมูลมาประกอบการกำหนด ทิศทางของโรงเรียน โดยได้มีการ
กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการกำหนด โครงการ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน  
   โรงเรียนวัดเสาธงกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  
ฉบับที่ 5 (ระยะ 3 ปี) ปีพ.ศ. 2562 – 2564 ฉบับนี้ จะเป็นแผนแม่บทที่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนใน ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564 ได้เป็นอย่างดี  
ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ฉบับน้ี จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
 

   (นายชำนาญ  โพธิ์เอม) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
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ส่วนที่ 1 
บริบทของโรงเรียน 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ประวัติโรงเรียน 
 ชื่อ  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ที่ตั้ง  เลขที่ 36  หมู่ที่ 9  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง จังหวัด 
สมุทรปราการ  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                
เน้ือที่ 5 ไร่ เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบล
บางเสาธง อำเภอบางเสาธงกลาง  จังหวัดสมุทรปราการ โทร 02-707-0600  โทรสาร 02-707-0600   
e-mail: wstk_school@hotmail.com       website: www.wstk.ac.th 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนวัดเสาธงกลางตั้ งอยู่ เลขที่  36 หมู่ที่  9  ตำบลบางเสาธง  กิ่ งอำเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ บนเนื้อที่ของวัดเสาธงกลาง ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ และปฏิบัติกิจกรรม
โดยประมาณ 5 ไร่ ลักษณะชุมชนเป็นลักษณะชุมชนแบบชนบท  มีลำคลองผ่านหน้าโรงเรียน มีไร่นา สวนผสม 
นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดย ทางเรือ ทางเท้า รถจักรยาน และรถยนต์  บริเวณใกล้เคียง  โรงเรียนคือวัดเสาธง
กลาง  สถานีอนามัยบางเสาธง  และโรงงาน  ประชาชนประกอบอาชีพทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา รับจ้างในโรงงาน  
และรับจ้างทั่วไป 
 ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพอสมควร    ช่วยเป็นหูเป็นตา 
รายงานข่าวสาร ความประพฤติของนักเรียนให้ทางโรงเรียนทราบอยู่เสมอ ทำให้โรงเรียนสามารถแก้ไขพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาของนักเรียนได้ทันเหตุการณ์ แต่ไม่มีเวลาที่จะร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมากนัก เนื่องจากต้องประกอบ
อาชีพของตน สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในระดับกลาง ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวปาน
กลาง ถึงยากจน นักเรียนส่วนหนึ่งประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง โรงเรียนจึงต้องคอยดูแลช่วยเหลือ 
โดยหาทุนการศึกษาให้ และให้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้สามารถหารายได้ระหว่างเรียน หรือนำทักษะ
พื้นฐานเหล่านั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนในภายหน้า 
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง รับผิดชอบจัดการศึกษา 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง อาคารเรียนหลังที่ 1 เป็นแบบ 003 เป็นอาคารไม้     
1 ชั้น ขนาด 7 ห้องเรียน อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 017 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน สำหรับอาคาร
ประกอบ เป็นบ้านพักครู 4 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง ห้องส้วม 4 ที่ 1 หลัง ห้องส้วม 3 ที่ 1 หลัง  
และห้องส้วม 15 ที่  2  หลัง 
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  การจัดห้องต่าง ๆ มีดังนี้ 
1. ห้องเรียน  18  ห้องเรียน 
2. ห้องประชุม  1  ห้อง 
3. ห้องสมุด  1  ห้อง 
4. ห้องธุรการ  1  ห้อง 
5. ห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง 
6. ห้องผู้บริหารสถานศึกษา   1ห้อง 
7. ห้องพยาบาล  1  ห้อง 
8. ห้องสวัสดิการร้านค้า  1  ห้อง 
9. ห้องพัสดุ  1   ห้อง 

 
1.2 แผนผังโรงเรียน 

 
 
 
 
1.3. โครงสร้างการบริหาร 
               โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ โดยมีรองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบและดูแลการบริหาร 4 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วยสมาชิก 15 คน ซึ่งมีหน้าที่กำหนดแผนงาน
การพัฒนาโรงเรียน การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ยัง
มีคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนวัดเสาธงกลาง และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ซึ่งให้การ
สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับโรงเรียน  
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
 

 
1.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ 
หลักสูตรท้องถ่ิน 
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
1.8  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
1.9  การนิเทศการศึกษา 
1.10 การแนะแนว 
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา  ฯลฯ 

2.1 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
2.2 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2.3 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.4 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2.5 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
2.6 การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
2.7 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา 
2.8 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
2.9 การวางแผนพัสดุ 
2.10 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำ
และจัดหาพัสด ุ
2.11 การจัดหาพัสดุ ฯลฯ 

3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 
3.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.4 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3.5 การลาทุกประเภท 
3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.7 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.8 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน 
3.9 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.10 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
3.11 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3.12 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
3.13 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
4.8 ดำเนินงานธุรการ 
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
4.10การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
4.11 การรับนักเรียน 
4.15 การทัศนศึกษา 
4.16 งานกิจการนักเรียน 
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.ด้านวิชาการ 2.ด้านงบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
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1.4 จำนวนบุคลากร โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ปีการศึกษา 2562       ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน 2562 
 

บุคลากร 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการ 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ - - - 
ครู (ตาม จ.18) 8 12 20 
ครูมาช่วยราชการ - - - 
ครูอัตราจ้าง 2                                    - 2 
พนักงานราชการ 2 3 5 
ครูพ่ีเลี้ยง - 1 1 
ครูธุรการ - 1 1 
ลูกจ้างประจำ 1 1 1 

รวม 14 18 31 
 

 
1.5  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรยีน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ปีการศึกษา 2562       ณ  วันที่  10  มิถนุายน 2562 
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1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที ่
 1.5.1. ข้อมูลอาคารสถานที่  

รายการสิ่งก่อสร้าง โรงเรียน วัดเสาธงกลาง 

 

อาคารเรียน 
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 
ปีที่สร้าง 2498 

 

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝกึงาน 
312 
ปีที่สร้าง 2517 

 

บ้านพักคร ู
องค์การฯ 
ปีที่สร้าง 2514 

 

บ้านพักคร ู
องค์การฯ 
ปีที่สร้าง 2521 

 

ส้วม 
ร.ย.601/43,องค์การ 
ปีที่สร้าง 2548 

 

ส้วม 
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 
ปีที่สร้าง 2560 

 

อาคารเรียน 
017 
ปีที่สร้าง 2513 

 

บ้านพักคร ู
องค์การฯ 
ปีที่สร้าง 2519 

 

บ้านพักคร ู
องค์การฯ 
ปีที่สร้าง 2521 
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ส้วม 
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 
ปีที่สร้าง 2560 

 

ถังเก็บน้ำ 
ฝ.33 
ปีที่สร้าง 2538 

  
1.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
 ห้องสมุด มีขนาด  32 ตารางเมตร   จำนวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ 7,000 เล่ม   
การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ บัตรห้องสมุด 
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  
    ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์
    ห้องปฏิบัติการของกลุม่สาระตา่ง ๆ 
    มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา 
    ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบางเสาธง 
    แหล่งเรียนรู้องค์การบริหารสว่นตำบลบางเสาธง 
    แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    วดัเสาธงกลาง 
    วดัศิริเสาธง 
    วดัจรเข้ใหญ่ 
    วดับัวโรย 
    วดัเสาธงนอก    
        7.4 ห้องที่จัดไว้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ ได้แก ่ห้องเรียนสีเขียว ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์   
โรงฝึกงาน   
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1.8 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างเวลาเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
   - ประวัติศาสตร์ 
   - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     และการดำเนินชีวิตใน
สังคม 
   - เศรษฐศาสตร ์
   - ภูมิศาสตร์ 

120 
 

40 
 

80 

120 
 

40 
 

80 

120 
 

40 
 

80 

120 
 

40 
 

80 

120 
 

40 
 

80 

120 
 

40 
 

80 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 
120 

(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 
120 

(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 
120 

(3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 
880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 40 40 
80 80 80 

200 
( 5 
นก.) 

200 
( 5 
นก.) 

200 
( 5 
นก.) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 40 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   1,040 ชั่วโมง/ป ี               1,200 ชั่วโมง/ปี 
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โครงสร้างเวลาเรียน      หลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง    กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/ 
 กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 880 880 880 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์  
- ภูมิศาสตร์ 

120 
40 
 
 

80 
 

120 
40 
 
 

80 
 

120 
40 
 
 

80 
 

120 
40 
 
 

80 
 

120 
40 
 
 

80 
 

120 
40 
 
 

80 
 

160 (4 นก.) 
40  (1นก.) 

 
 

120  (3นก.) 
 

160 (4 นก.) 
40 (1นก.) 

 
 

120 (3นก.) 
 

160 (4 นก.) 
40 (1นก.) 

 
 

120 (3นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ภาษาอังกฤษ 

 
 40  

 
40 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  
( 80 ) 

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1-6 (80) 
- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (40) 
- คอมพิวเตอร์ 1-6 (80) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ( บรูณา
การหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา ) 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 

    1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
    2.กิจกรรมนักเรียน 
        2.1 ลูกเสือ/เนตรนารี 
        2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
40 
25 

 
40 
25 

 
40 
25 

    3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
        สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 15 15 15 

รวมเวลาทั้งสิ้น   1,040 ชั่วโมง   1,200 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง    ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

วิชาพื้นฐาน 840 วิชาพื้นฐาน 840 
ท11101  ภาษาไทย 200 ท12101  ภาษาไทย 200 
ค11101  คณิตศาสตร ์ 200 ค12101  คณิตศาสตร ์ 200 
ว11101  วิทยาศาสตร ์ 80 ว12101  วิทยาศาสตร ์ 80 
ส11101  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

80 ส12101  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

80 

ส11102  ประวัติศาสตร ์ 40 ส12102  ประวัติศาสตร ์ 40 
พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ11101  ศิลปะ 40 ศ12101  ศิลปะ 40 
ง11101  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 40 ง12101  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 40 
อ11101  ภาษาอังกฤษ 120 อ12101  ภาษาอังกฤษ 120 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 40 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 40 
อ11102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 40 อ12102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 40 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 
ภาษาอังกฤษ 40 ภาษาอังกฤษ 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
1.กิจกรรมแนะแนว 40 1.กิจกรรมแนะแนว 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 

รวมทั้งสิ้น 1,040 
ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น 1,040 
ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง    ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

วิชาพื้นฐาน 840 วิชาพื้นฐาน 840 
ท13101  ภาษาไทย 200 ท14101  ภาษาไทย 160 
ค13101  คณิตศาสตร ์ 200 ค14101  คณิตศาสตร ์ 160 
ว13101  วิทยาศาสตร ์ 80 ว14101  วิทยาศาสตร ์ 80 
ส13101  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

80 ส14101  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

80 

ส13102  ประวัติศาสตร์ 40 ส14102  ประวัติศาสตร ์ 40 
พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ13101  ศิลปะ 40 ศ14101  ศิลปะ 80 
ง13101  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 40 ง14101  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 80 
อ13101  ภาษาอังกฤษ 120 อ14101  ภาษาอังกฤษ 80 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 80 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 80 
อ13102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 40 ว14201 โครงงานวทิยาศาสตร์ 1 80 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 
ภาษาอังกฤษ 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
1.กิจกรรมแนะแนว 40 1.กิจกรรมแนะแนว 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 

รวมทั้งสิ้น 1,040 
ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น 1,040 
ชั่วโมง 

 
 
 
 

 



11 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง    ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

วิชาพื้นฐาน 840 วิชาพื้นฐาน 840 
ท15101  ภาษาไทย 160 ท16101  ภาษาไทย 160 
ค15101  คณิตศาสตร์ 160 ค16101  คณิตศาสตร์ 160 
ว15101  วิทยาศาสตร ์ 80 ว16101  วิทยาศาสตร ์ 80 
ส15101  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

80 
ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

80 

ส15102  ประวัติศาสตร์ 40 ส16102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101  ศิลปะ 80 ศ16101  ศิลปะ 80 
ง15101  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 80 ง16101  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 80 
อ15101  ภาษาอังกฤษ 80 อ16101  ภาษาอังกฤษ 80 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 80 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 80 
ว15201 โครงงานวทิยาศาสตร์ 2 80 ว16201โครงงานวิทยาศาสตร ์3 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
1.กิจกรรมแนะแนว 40 1.กิจกรรมแนะแนว 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 

รวมทั้งสิ้น 1,040 
ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น 1,040 
ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 )  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
วิชาพื้นฐาน 440  วิชาพื้นฐาน 440 
ท21101  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) ท21102  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) 
ค21101  คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) ค21102  คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) 
ว21101  วิทยาศาสตร ์ 60 (1.5 นก.) ว21102  วิทยาศาสตร ์ 60 (1.5 นก.) 
ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

60 (1.5 นก.) ส21103  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

60 (1.5 นก.) 

ส21102  ประวัติศาสตร ์ 20 (0.5 นก.) ส21104 ประวตัิศาสตร ์ 20 (0.5 นก.) 
พ21101  สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) พ21102  สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) 
พ21101  พลศกึษา  20 (0.5 นก.) พ21102  พลศกึษา  20 (0.5 นก.) 
ศ21101  ศิลปะ 40 (1 นก.) ศ21102  ศิลปะ 40 (1 นก.) 
ง21101  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) ง21102  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 
อ21101  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) อ21102  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 100 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 100 
ค21201 คณติศาสตร์เพิม่เติม 1 40 (1.0 นก.) ค 21202  คณติศาสตร์เพิ่มเติม 2 40 (1.0 นก.) 
ว21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  20 (0.5 นก.) ว 21202  วิทยาศาสตรก์ับการแก้ปัญหา 20 (0.5 นก.) 
ว21203  คอมพวิเตอร ์1    40 (1.0 

นก.) 
ว 21204   คอมพวิเตอร ์ 2 40 (1.0 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
1.กิจกรรมแนะแนว 20 1.กิจกรรมแนะแนว 20 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 

20 

13 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 

20 

12 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมทั้งสิ้น 600  ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 600  ช่ัวโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2 ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
วิชาพื้นฐาน 440  วิชาพื้นฐาน 440  
ท22101  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) ท22102  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) 
ค22101  คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) ค22102 คณติศาสตร์  60 (1.5 นก.) 
ว22101  วิทยาศาสตร ์ 60 (1.5 นก.) ว22102  วิทยาศาสตร ์ 60 (1.5 นก.) 
ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

60 (1.5 นก.) ส22103  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

60 (1.5 นก.) 

ส22102  ประวัติศาสตร ์ 20 (0.5 นก.) ส22104  ประวัติศาสตร ์ 20 (0.5 นก.) 
พ22101  สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) พ22102 สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) 
พ22101  พลศกึษา  20 (0.5 นก.) พ22102  พลศกึษา 20 (0.5 นก.) 
ศ22101  ศิลปะ  40 (1 นก.) ศ22102  ศิลปะ  40 (1 นก.) 
ง22101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) ง22102  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 
อ22101  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) อ22102  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 100 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 100 
ค22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 40 (1.0 นก.) ค22202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 40 (1.0 นก.) 
ว22201  เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร ์ 20 (0.5 นก.) ว22202  แสงอาทติย์และพลังงาน 20 (0.5 นก.) 
ว22203  คอมพวิเตอร ์3 40 (1 นก.) ว22204  คอมพวิเตอร ์4 40 (1 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
1.กิจกรรมแนะแนว 20 1.กิจกรรมแนะแนว 20 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 

20 

13 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 

20 

12 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมทั้งสิ้น 600  ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 600  ช่ัวโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1 ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2 ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 
วิชาพื้นฐาน 440  วิชาพื้นฐาน 440  
ท23101  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) ท23102  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) 
ค23101  คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) ค23102  คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) 
ว23101  วิทยาศาสตร ์ 60 (1.5 นก.) ว23102  วิทยาศาสตร ์ 60 (1.5 นก.) 
ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

60 (1.5 นก.) ส23103  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

60 (1.5 นก.) 

ส23102  ประวัติศาสตร ์ 20 (0.5 นก.) ส23104  ประวัติศาสตร ์ 20 (0.5 นก.) 
พ23101  สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) พ23102  สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) 
พ23101  พลศกึษา  20 (0.5 นก.) พ23102  พลศกึษา 20 (0.5 นก.) 
ศ23101  ศิลปะ  40 (1 นก.) ศ23102  ศิลปะ  40 (1 นก.) 
ง23101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) ง23102  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 
อ23101  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) อ23102  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 100 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวชิาเพ่ิมเติม 100 
ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 40 (1.0 นก.) ค23202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 40 (1.0นก.) 
ว23201  สีสรรพ ์ 20 (0.5 นก.) ว23202  เทคโนโลยีทางการเกษตร 20 (0.5 นก.) 
ว23203  คอมพวิเตอร ์5 40 (1 นก.) ว23204  คอมพวิเตอร ์6 40 (1 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
1. กิจกรรมแนะแนว 20 1. กิจกรรมแนะแนว 20 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 
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2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 
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3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

7 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 

รวมทั้งสิ้น 600  ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 600  ช่ัวโมง 
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1.9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีงบประมาณ 2561 

ผลการพัฒนา   ช้ันอนุบาลปีที่ 2 

  พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละ  ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. รา่งกาย 22 
22 0 0 
100 0 0 

2. อารมณ์-จติใจ 22 
18 3 1 

81.82 13.64 4.55 

3. สังคม 22 
21 0 1 

95.46 0 4.55 

4. สติปัญญา 22 
13 2 7 

59.09 9.09 31.82 

ผลการพัฒนาการ   ช้ันอนุบาลปีที่ 3  

 พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละ  ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. รา่งกาย 27 
24 2 1 

88.89 7.41 3.71 

2. อารมณ์-จติใจ 27 
19 6 2 

70.37 22.23 7.41 

3. สังคม 27 
25 0 2 

92.60 0 7.41 

4. สติปัญญา 27 
19 6 2 

70.37 22.23 7.41 
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แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
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แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
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แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
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สรุปภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 
จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 276 0 8 15 37 29 42 26 119 187 67.75 

คณิตศาสตร ์ 276 0 17 18 30 41 40 51 79 170 61.59 

วิทยาศาสตร ์ 276 0 6 3 33 43 38 46 107 191 69.20 

สังคมศึกษาฯ 276 0 1 6 6 43 65 66 89 220 79.71 

ประวัติศาสตร ์ 276 0 2 7 27 36 54 55 95 204 73.91 

สุขศึกษาฯ 276 0 20 9 23 14 40 60 110 210 76.09 

ศิลปะ 276 0 1 4 16 18 63 62 112 237 85.87 

การงานอาชพีฯ 276 0 2 2 23 46 58 17 128 203 73.55 

ภาษาตา่งประเทศ 276 0 5 11 39 51 59 39 71 169 61.23 

วิชาเพิ่มเติม 276 0 4 13 21 32 49 45 112 206 74.64 

รวม 2760 0 66 88 255 353 508 467 1022 1997 723.55 

เฉลี่ย 276 0 6.6 8.8 25.5 35.3 50.8 46.7 102.2 199.7 72.36 
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แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...1....ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 44 0 1 1 3 7 8 11 13 32 72.73 
คณิตศาสตร ์ 44 0 7 2 4 2 4 7 18 29 65.91 
วิทยาศาสตร ์ 44 0 2 0 10 14 4 9 3 16 36.36 
สังคมศึกษา ฯ 44 0 1 2 11 10 14 5 1 20 45.45 
ประวัติศาสตร ์ 44 0 5 7 8 4 5 6 9 20 45.45 
สุขศึกษาและพลศึกษา 44 0 5 6 16 9 4 2 2 8 18.18 
ศิลปะ 44 0 1 2 3 8 20 8 2 30 68.18 
การงานอาชพีฯ 44 0 13 13 6 4 4 3 1 8 18.18 

ภาษาตา่งประเทศ 44 0 1 0 0 7 8 11 17 36 81.82 
คณิตศาสตร ์(เพิ่มเติม) 44 0 4 4 3 4 3 10 16 29 65.91 
วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 44 0 1 1 7 11 13 6 5 24 54.55 
วิทยาการคำนวณ 44 0 1 0 0 2 2 14 25 41 93.18 

รวม 528 0 42 38 71 82 89 92 112 293.00 665.91 
เฉลี่ย 44 0 3.5 3.2 5.9 6.8 7.4 7.7 9.3 24.4 55.5 
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แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...1....ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4   
ภาษาไทย 42 0 0 0 3 7 10 9 13 32 76.19 
คณิตศาสตร ์ 42 0 4 1 3 7 13 6 8 27 64.29 
วิทยาศาสตร ์ 42 0 0 1 6 11 11 8 5 24 57.14 
สังคมศึกษา ฯ 42 0 0 0 3 16 11 8 4 23 54.76 
ประวัติศาสตร ์ 42 0 0 0 4 2 20 5 11 36 85.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 42 0 0 0 3 2 14 13 10 37 88.10 
ศิลปะ 42 0 0 0 2 3 12 11 14 37 88.10 
การงานอาชพีฯ 42 0 4 5 5 5 2 4 17 23 54.76 
ภาษาตา่งประเทศ 42 0 0 0 0 11 13 8 10 31 73.81 
คณิตศาสตร ์(เพิ่มเติม) 42 0 0 3 7 4 13 6 9 28 66.67 
วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 42 0 1 2 4 9 13 7 6 26 61.90 
วิทยาการคำนวณ 42 0 0 0 2 1 16 21 2 39 92.86 

รวม 504 0 9 12 42 78 148 106 109 363 864.29 
เฉลี่ย 42.0 0.0 0.8 1.0 3.5 6.5 12.3 8.8 9.1 30.3 72.02 
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แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...2....ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 45 0 2 2 4 12 12 4 9 25 55.56 
คณิตศาสตร ์ 45 0 10 1 1 7 11 12 3 26 57.78 
วิทยาศาสตร ์ 45 0 6 13 7 5 1 7 6 14 31.11 
สังคมศึกษา ฯ 45 0 4 3 11 10 7 4 6 17 37.78 
ประวัติศาสตร ์ 45 0 9 6 3 2 7 8 10 25 55.56 
สุขศึกษาและพลศึกษา 45 0 9 2 8 4 11 6 5 22 48.89 
ศิลปะ 45 0 2 0 2 6 9 7 19 35 77.78 
การงานอาชพีฯ 45 0 24 6 3 0 5 3 4 12 26.67 

ภาษาตา่งประเทศ 45 0 2 0 5 5 9 7 17 33 73.33 
คณิตศาสตร ์(เพิ่มเติม) 45 0 6 4 3 2 2 10 18 30 66.67 
วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 45 0 2 1 3 11 15 6 7 28 62.22 
วิทยาการคำนวน 45 0 3 0 7 22 10 3 0 13 28.89 

รวม 540 0 79 38 57 86 99 77 104 280 622.22 
เฉลี่ย 45 0 6.6 3.2 4.8 7.2 8.3 6.4 8.7 23.33 51.85 
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แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...2....ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 43 0 2 0 7 8 13 3 10 26 60.47 
คณิตศาสตร ์ 43 0 13 5 11 4 10 0 0 10 23.26 
วิทยาศาสตร ์ 43 0 4 10 5 5 7 8 4 19 44.19 
สังคมศึกษา ฯ 43 0 4 5 4 3 11 5 11 27 62.79 
ประวัติศาสตร ์ 43 0 0 4 9 7 7 5 11 23 53.49 
สุขศึกษาและพลศึกษา 43 0 2 0 6 4 8 9 14 31 72.09 
ศิลปะ 43 0 2 0 3 4 10 5 19 34 79.07 
การงานอาชพีฯ 43 0 11 1 9 5 2 3 12 17 39.53 
ภาษาตา่งประเทศ 43 0 2 0 0 16 14 4 7 25 58.14 
คณิตศาสตร ์(เพิ่มเติม) 43 0 5 2 4 4 12 8 8 28 65.12 
วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 43 0 3 8 6 12 4 5 5 14 32.56 
วิทยาการคำนวน 43 0 3 5 20 12 0 1 2 3 6.98 

รวม 516 0 51 40 84 84 98 56 103 257 597.67 
เฉลี่ย 43.0 0 4.3 3.3 7.0 7.0 8.2 4.7 8.6 21.4 49.8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



24 

แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...3....ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 33 0 1 0 3 5 7 4 13 24 72.73 
คณิตศาสตร ์ 33 0 12 4 2 8 4 2 1 7 21.21 
วิทยาศาสตร ์ 33 0 4 2 2 10 9 2 4 15 45.45 
สังคมศึกษา ฯ 33 0 3 1 6 7 11 3 2 16 48.48 
ประวัติศาสตร ์ 33 0 2 1 5 3 10 8 4 22 66.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 33 0 5 4 6 4 5 3 6 14 42.42 
ศิลปะ 33 0 1 1 6 5 5 7 8 20 60.61 
การงานอาชพีฯ 33 0 11 3 3 2 7 6 1 14 42.42 
ภาษาตา่งประเทศ 33 0 1 1 1 6 14 4 6 24 72.73 
คณิตศาสตร ์(เพิ่มเติม) 33 0 10 4 6 3 4 5 1 10 30.30 
วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 33 0 4 4 4 5 8 5 3 16 48.48 
วิทยาการคำนวน 33 0 4 3 1 4 10 11 0 21 63.64 

รวม 396 0 58 28 45 62 94 60 49 203 615.15 
เฉลี่ย 33.0 0.0 4.8 2.3 3.8 5.2 7.8 5.0 4.1 16.9 51.3 
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แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...3....ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 33 0 1 0 0 10 6 3 13 22 66.67 
คณิตศาสตร ์ 33 0 7 3 7 2 2 3 9 14 42.42 
วิทยาศาสตร ์ 33 0 1 4 8 6 10 1 3 14 42.42 
สังคมศึกษา ฯ 33 0 1 2 3 3 3 12 9 24 72.73 
ประวัติศาสตร ์ 33 0 1 1 3 7 18 3 0 21 63.64 
สุขศึกษาและพลศึกษา 33 0 1 0 0 6 5 5 16 26 78.79 
ศิลปะ 33 0 1 0 4 2 5 7 14 26 78.79 
การงานอาชพีฯ 33 0 3 3 7 7 5 3 5 13 39.39 
ภาษาตา่งประเทศ 33 0 1 0 0 10 11 7 4 22 66.67 
คณิตศาสตร ์(เพิ่มเติม) 33 0 3 3 7 7 9 2 2 13 39.39 
วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 33 0 5 1 10 3 5 4 5 14 42.42 
วิทยาการคำนวน 33 0 2 0 5 2 12 9 3 24 72.73 

รวม 396.0 0 27.0 17.0 54.0 65.0 91 59 83.0 233.0 706.1 
เฉลี่ย 33.0 0 2.3 1.4 4.5 5.4 7.6 4.9 6.9 19.4 58.8 
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สรุปภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ภาคเรียนที่ 1 / 2561 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 122 0 4 3 10 24 27 19 35 81 66.39 

คณิตศาสตร ์ 122 0 29 7 7 17 19 21 22 62 50.82 

วิทยาศาสตร ์ 122 0 12 15 19 29 14 18 13 45 36.89 

สังคมศึกษา ฯ 122 0 8 6 28 27 32 12 9 53 43.44 

ประวัติศาสตร ์ 122 0 16 14 16 9 22 22 23 67 54.92 

สุขศึกษาและพลศึกษา 122 0 19 12 30 17 20 11 13 44 36.07 

ศิลปะ 122 0 4 3 11 19 34 22 29 85 69.67 

การงานอาชพีฯ 122 0 48 22 12 6 16 12 6 34 27.87 

ภาษาตา่งประเทศ 122 0 4 1 6 18 31 22 40 93 76.23 

คณิตศาสตร ์(เพิ่มเติม) 122 0 20 12 12 9 9 25 35 69 56.56 

วิทาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 122 0 7 6 14 27 36 17 15 68 55.74 

วิทยาการคำนวน 122 0 8 3 8 28 22 28 25 75 61.48 

รวม 1464 0 179 104 173 230 282 229 265 776 636.07 

เฉลี่ย 122.0 0.0 14.92 8.67 14.42 19.17 23.5 19.08 22.08 64.67 53.01 
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ภาคเรียนที่ 2 / 2561 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 118 0 3 0 10 25 29 15 36 80 67.80 

คณิตศาสตร ์ 118 0 24 9 21 13 25 9 17 51 43.22 

วิทยาศาสตร ์ 118 0 5 15 19 22 28 17 12 57 48.31 

สังคมศึกษา ฯ 118 0 5 7 10 22 25 25 24 74 62.71 

ประวัติศาสตร ์ 118 0 1 5 16 16 45 13 22 80 67.80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 118 0 3 0 9 12 27 27 40 94 79.66 

ศิลปะ 118 0 3 0 9 9 27 23 47 97 82.20 

การงานอาชพีฯ 118 0 18 9 21 17 9 10 34 53 44.92 

ภาษาตา่งประเทศ 118 0 3 0 0 37 38 19 21 78 66.10 

คณิตศาสตร ์(เพิ่มเติม) 118 0 8 8 18 15 34 16 19 69 58.47 

วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 118 0 9 11 20 24 22 16 16 54 45.76 

วิทยาการคำนวน 118 0 5 5 27 15 28 31 7 66 55.93 

รวม 1416.0 0.0 87 69 180 227 337 221 295 853 722.9 

เฉลี่ย 118.0 0.0 7.3 5.8 15.0 18.9 28.1 18.4 24.6 71.1 60.2 
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ผลการประเมินทักษะการคิด วิเคราะห์ และเขียน 

ชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ จำนวนคน 
ที่ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 

ป. 1 45 10 30 5 40 88.88 
ป. 2 53 34 19 - 53 100 
ป. 3 57 27 30 - 57 100 
ป. 4 41 18 22 1 40 97.56 
ป. 5 40 15 24 1 39 97.50 
ป. 6 40 25 15 - 40 100 
ม.1 42 8 31 3 39 92.85 
ม.2 43 11 21 11 32 74.41 
ม.3 33 8 25 - 33 100 
รวม 394 156 217 21 373 

94.67 
เฉลี่ย 17.33 24.11 2.33 41.44 

  

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้น/ปรัชญา/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านแต่ละระดับช้ัน 

(จากจำนวนนักเรียน ณ วันที่สอบปลายภาคเรียนที่  2) 

ร้อยละ
เฉลี่ย
รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

 
1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
95.24 
95.24 
95.24 
95.24 
95.24 
95.24 
95.24 
95.24 

 
97.62 
97.62 
97.62 
97.62 
97.62 
97.62 
97.62 
97.62 

 

 
99.48 
99.48 
99.48 
99.48 
99.48 
99.48 
99.48 
99.48 
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ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  

สมรรถนะ
สำคัญ 

ระดับ จำนวนนักเรียนที่ได้สมรรถนะ 
รวม ร้อยละ 

คุณภาพ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. การสื่อสาร ดีเยี่ยม 16 15 18 11 10 12 12 12 11 117 29.70 
ดี 27 32 33 25 24 20 26 25 18 230 58.38 

ผ่าน 2 6 6 5 6 8 4 6 4 47 11.93 
รวม 45 53 57 41 40 40 42 43 33 394 100.00 

2. การคิด ดีเยี่ยม 13 14 15 8 9 11 9 9 8 96 24.37 
ดี 27 33 35 24 19 19 17 19 10 203 51.52 

ผ่าน 5 6 7 9 12 10 16 15 15 95 24.11 
รวม 45 53 57 41 40 40 42 43 33 394 100.00 

3. การ
แก้ปัญหา 

ดีเยี่ยม 10 20 15 13 14 12 16 13 11 124 31.47 
ดี 27 22 39 25 20 15 19 24 10 201 51.02 

ผ่าน 8 11 3 3 6 13 7 6 12 69 17.51 
รวม 45 53 57 41 40 40 42 43 33 394 100.00 

4. การใช้
ทักษะชีวิต 

ดีเยี่ยม 12 18 20 9 11 12 10 13 9 114 28.93 
ดี 28 31 27 20 17 18 24 27 13 205 52.03 

ผ่าน 5 4 10 12 12 10 8 3 11 75 19.04 
รวม 45 53 57 41 40 40 42 43 33 394 100.00 

5. การใช้
เทคโนโลยี 
 
 

ดีเยี่ยม 15 19 19 13 11 13 13 17 13 133 33.76 
ดี 20 31 32 24 19 21 22 19 18 206 52.28 

ผ่าน 10 3 6 4 10 6 7 7 2 55 13.96 
รวม 45 53 57 41 40 40 42 43 33 394 100.00 
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O-net ประถมศึกษาปทีี่ 6 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 43.60 46.69 
ภาษาอังกฤษ 31.05 28.19 
คณิตศาสตร์ 33.37 30.63 
วิทยาศาสตร ์ 39.53 35.21 

เฉลี่ย 36.89 35.18 
 

O-net มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 48.84 52.84 
ภาษาอังกฤษ 26.90 25.48 
คณิตศาสตร์ 21.81 26.19 
วิทยาศาสตร ์ 29.29 33.48 

เฉลี่ย 31.71 34.50 
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ส่วนที่2 
การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร (SWOT) 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   โดยพิจารณาจุดแข็ง-จุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมภายใน และโอกาส-อุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขในระยะเวลาที่ผ่านมา และที่จะเป็นเงื่อนไขในอนาคต ซึ่ง
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาในการ
กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน โดยหาปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และขจัด
ปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานอันจะนำไปสู่ความล้มเหลวของโรงเรียน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีบทบาท
สำคัญยิ่งในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งดำเนินการดังนี้ 

1. เน้นการมีส่วนร่วม โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียน และยังได้เรยีนเชิญ
ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมจัดทำดว้ย 

2. การใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน โดยวิเคราะห์
จากปัจจัยดา้นตา่ง ๆ ตามสภาพแวดล้อม คือ 

2.1. สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) จาก  
       ปัจจัยต่อไปนี ้

• ดา้นสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture) = S 
• ดา้นเทคโนโลยี (Technological) = T 
• ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) = E 
• ดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political) = P 

2.2. สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์จดุแข็ง (Strengths) =[S] และจุดอ่อน (Weakness)  
       = [W] จากปัจจัยตอ่ไปน้ี 

• ดา้นโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน =S1 
• ดา้นบริการ = S2 
• ดา้นบุคลากร = M1 
• ดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน = M2 
• ดา้นวัสดอุุปกรณ์ = M3 
• ดา้นการบริหารจัดการ =M4 
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3.ขั้นตอนการวิเคราะห์ ดำเนินงาน 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ 
3.1. กำหนดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน เพื่อศึกษาลักษณะโอกาส/ 
      อุปสรรค และจุดอ่อน/จุดแข็ง 
3.2. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน นำผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายในมา     

                           สงัเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพของโรงเรียนในปัจจุบัน 
3.3. ประมาณคา่ จากปจัจัยภายนอกและปัจจัยภายในแต่ละรายการ 
3.4. สรา้งแผนภูมิรูปภาพ 
 

3.1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (Environmental Analysis) 
3.1.1. สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน (STEP) 
    (1) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture) 

1. มีการตดิการพนัน เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อนักเรียน 
2. อาชพีไม่มั่นคง มรีายได้น้อย ไปทำงานต่างถ่ิน และทอดทิ้งบุตรหลานในปกครอง 
3. มีความแตกแยกทางความคิด 
4. มีค่านิยมส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนดัง ๆ 
5. มีชุมชนหลายชุมชนทีม่ีระยะทางไม่ห่างไกลอยูร่อบโรงเรียน 
6. ผู้ปกครองไม่สามารถให้คำปรึกษาปัญหาการเรยีนของนักเรียนได้ 
7. ประชาชนมีความแน่นแฟ้น ผูกพัน รักถิ่นฐานบ้านเกิด 
8. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
9. เยาวชนขาดความรับผิดชอบ 
10. ผู้ปกครองสว่นใหญ่ ให้ความรว่มมือกับการจดัการศึกษา 
12. มีความเชื่อโชคลาง ไสยศาสตร ์
13. ประชาชนมีการบรจิาคเงินทำบุญ เพื่อพัฒนาโรงเรียนและวัดทุกปี โดยมีความ 
      พร้อมใจ 
14. ผู้ปกครองสว่นมากทำงานเป็นลูกจ้างในบริษัทต่าง ๆ ไม่ค่อยมีเวลาดแูลลูกหลาน 

  (2) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 
1. พึ่งสารเคมีในการผลิตมากจนเกินไป ทำให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้าง ตน้ทุนสูง 
2. สื่อลามกสามารถหาซื้อได้ง่าย เป็นตัวอยา่งที่ไม่ดีต่อตวันักเรียน 
3. มีผู้มีความรู้ทางเทคโนโลยีอยู่ในชุมชนหลายคน 
4. มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ทำให้มีการใชแ้รงงานลดลง 
5. เครื่องคอมพวิเตอร์มบีทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหน้ักเรียนเกิด 
ความสนุก 
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6. การตดิต่อสื่อสารทำได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง มีผลตอ่การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
7. เยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อลามก สื่อการพนัน ยาเสพติด ได้งา่ยจากการใช้เทคโนโลยี
สื่อสาร 

(3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
1. มีรายได้น้อย ฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 
2. บางส่วน.มีอาชีพเสริมน้อย ทำงานไม่เต็มในรอบปี 
3. บางส่วนมีการประกอบอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
4. ส่วนใหญ่มีอาชพีรับจา้ง ทำให้มีรายได้น้อย 

 (4) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 
1. องค์กรท้องถิ่นมีการสนับสนุนงบประมาณในการจดัการศึกษา เช่น อุปกรณ์กีฬา  
    เป็นต้น 
2. ประชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
3. องค์กรชุมชนไม่เข้มแข้ง 
4. ประชาชนสนใจการเมือง 
 

 3.1.2.สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
(1) ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย 

1.โครงสรา้ง และนโยบายแต่ละปีการศึกษาไมช่ัดเจน 
2. มีแผนชัดเจนแต่ไม่มีการนำไปใช ้
3. มีแผนงานเชิงรุกในการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
4. มีแผนงานแม่บทชัดเจน 
5. คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานให้ความสนใจ รว่มมือ และเข้าใจในบทบาท 
    ของตนเอง 
6. มีคณะกรรมการบริหารงานครบทั้ง 4 ฝ่าย 

 (2) ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ 
1. สามารถจัดการเรียนการสอนรองรับนักเรียนในชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี 
2. เป็นสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆของหน่วยงาน องค์กรอื่นได้เป็นอย่างดี 
3. มีการส่งเสริมอนามัยเป็นประจำ 
4. มีอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องแบบ และอาหารบริการฟรีแก่นักเรียน 
5. มีอัตราการศกึษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนต่อครบมากกว่า 80% 
6.ให้บริการการศึกษาระดับอนุบาล 2 ถึง มัธยมศกึษาตอนต้นแก่นักเรียนในชุมชน 
    พื้นที่บริการอยา่งครอบคลุม 
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7. นักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนสามารถไปศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น และได้รับคำ 
    ชมเชยจากสถานบันที่ไปศึกษาต่อตา่ง ๆ เหล่านั้น 
8.โรงเรียนได้รว่มกับชุมชนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
9.นักเรียนที่จบการศกึษาที่เป็นคนเก่งบางคนไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถหา 
    งานทำได้กลับเป็นภาระของพ่อแม่ และทำตวัเป็นตัวอย่างที่ไม่ด ี
10. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่อยู่ในระดบัที่น่าพึงพอใจ 
 

(3) ปัจจัยด้านบุคลากร 
1. มีความรู้หลายสาขาสามารถนำไปใช้ไดด้ี 
2. มีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4. มีการนิเทศติดตามที่เป็นระบบ 
5. บุคลากรบางคนปฏิบัติงานไม่สนองนโยบาย 
6. ยังไม่มีการผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเท่าที่ควร 
7. มีความสามัคคใีนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
8. มีการปรึกษาหารือกัน หรือให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน 
9. มีวัฒนธรรมครูรุ่นพี่สอนครูรุ่นน้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี 
10. มีบุคลากรบางคนแตกแยกความสามัคคี มีความเห็นไม่สอดคล้องกัน 
 

(4) ปัจจัยด้านการเงิน 
1. ขาดการระดมเงินทุนจากนอกระบบ 
2. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
3. ขาดการวางแผนการจา่ยเงิน 
4.ได้รับความช่วยเหลือดา้นการเงินจากชุมชน 
5. ขาดงบในการพัฒนา 
6. มีความโปร่งใสในการใช้เงิน 
7. การจ่ายเงินซ้ือวัสด ุอปุกรณ์มีความยุ่งยาก หลายขั้นตอน ทำให้เกิดความไม่สะดวก 
8. ระบบการเงินการบัญชีมีประสิทธิภาพ 

 
(5) ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ ์

1. ขาดสื่อใหม ่ๆ ที่เป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม 
2. การจัดเก็บพัสดุยังไม่เป็นระบบ 
3. ใช้วสัดุไม่เต็มศักยภาพ 
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4. ไม่ได้รับการจดัสรรวัสดุ ครุภณัฑ์เพื่อใชใ้นการประกอบการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
5. มีเครื่องคอมพวิเตอรท์ี่ทันสมัย เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
    ตามสภาพ 
 

(6) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
1. ยังไม่ได้กำหนดวิสัยทศัน์ให้ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
2. ขาดการประสานงานที่ดีและทำให้เกิดความเข้าใจอันด ีกับชุมชน 
3. การมอบหมายงานไมก่ระจายตัวไปยังบุคลากรทุกคนทำให้ไม่ได้รับการพัฒนาที่ 
    เท่ากัน ทำให้ เกดิจุดเด่น-จุดด้อยในการทำงาน 
4. บุคลากรอยู่อย่างสะดวกสบาย 
5. การบริหารงานยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในส่วนต่าง ๆ 
6. มีแผนปฏิบัติงานเป็นระบบ 
7. การจัดและควบคุมบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
8.โรงเรียนให้บริการดา้นการจดัการเรียนการสอนครบ 100 % 
9. งานวิชาการมีความเป็นเลิศ 
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การประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

 คณะทำงานไดท้ำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน สามารถค้นพบปัจจัย

ต่างๆดังนี ้

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

     มีคา่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 

  ชมุชนกับโรงเรียนมรีะยะทางไม่ห่างกันมาก 

 ประชาชนมีความแน่นแฟ้น ผูกพัน รักถิ่นฐาน
บ้านเกิด 

 มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใหค้วามรว่มมือ 

 นิยมบริจาคเงินทำบุญ 
 
 

ชุมชนบางส่วน 

 ติดการพนันและอบายมุขเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อ
นักเรียน 

 ผู้ปกครองบางคนมอีาชีพไม่มั่นคง รายได้น้อย ไป
ทำงานตา่งถิ่น และทอดทิ้งบุตรหลาน 

 ไม่สามารถให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนให้ลูกได้ 

 เยาวชนขาดความรับผิดชอบ 

 มีความเชื่อโชคลาง ไสยศาสตร ์

 มีความแตกแยกทางความคิด 

 ผู้ปกครองส่วนมากทำงานเป็นลูกจ้างในบริษัท 
ต่าง ๆ ไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกหลาน 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

 มีบุคลากรที่มคีวามรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่
หลายคน 

 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้มีการใช้แรงงาน
ลดลง 

 คอมพวิเตอร์มีบทบาทต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนทำให้นักเรยีนเกิดความสนุก 

 การติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายมีผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

พึ่งสารเคมีมากจนเกินไปทำให้มีปัญหาสารเคมี
ตกค้าง ต้นทุนในการผลติสูง 

 สื่อลามกสามารถหาซื้อได้ง่าย 

 แหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ตอยู่ห่างไกล 

 เยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อลามก สื่อการพนัน ยาเสพ
ติด ได้ง่ายจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 
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โอกาส อุปสรรค 
3.ด้านเศรษฐกิจ 

 บางส่วนประกอบอาชพีเสริมทำให้มรีายได้
เพิ่มขึ้น 

 องค์กรท้องถิ่นมีส่วนช่วยเหลือในการ
สนับสนุนงบประมาณการศึกษาเช่น อุปกรณ์
กีฬา  

 

 มีรายได้น้อย ฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 

 มีอาชพีเสริมน้อย ทำงานไม่เต็มในรอบปี 

 ส่วนใหญ่มีอาชพีรับจา้ง ทำให้มีรายได้น้อย 

4.ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 

 มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

 เคารพกฎหมาย 

 สนใจการเมือง 

 

 มีความแตกแยกทางความคิด 

 องค์กรท้องถิ่นไม่เข้มแข็ง 
 

 

ผลการวิเคราะห์ปรากฏกว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี องค์กรท้องถิ่นมี
ส่วนในการสนับสนุนงบประมาณมีความเข้าใจในบทบาทในการมีส่วนช่วยสนับสนุนทางการศึกษา    ส่วน
ด้านกฎหมายและการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กล่าวคือ องค์กรท้องถิ่นไม่
เข็มแข็ง  มีความแตกแยกทางความคิด 
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ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านโครงสร้างนโยบาย 

 มีแผนงานแม่บทชัดเจน 

 มีคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานให้ความสนใจ
และเข้าใจบทบาทของตนเอง 

 มีคณะกรรมการบริหารงานครบทั้ง 4 ฝ่าย 

 

  โครงสร้างนโยบายไมช่ัดเจน มีแผนงานแต่ไม่มี
การนำไปใช ้

  ไม่มีแผนงานเชิงรุกในการรับนักเรียนม.ต้น 

 มีแผนงานแม่บทชัดเจน แต่ไม่นำไปใช ้

2. ด้านผลผลิตและการจัดการ 

เป็นสถานที่ที่สามารถรองรับกิจกรรมของหน่วยงาน
ต่างๆได้เป็นอย่างด ี

 รองรับนักเรียนม.ต้นจากชุมชนใกล้เคียงได้ 

 มีการส่งเสริมอนามัยเป็นประจำ 

 มีพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับอาคารสถานที่ได้เป็น
อย่างด ี

 มีอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องแบบแก่นักเรียน 

 มีอัตราการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้
เรียนต่อครบมากกว่า 80% 

 ได้รับคำชมเชยจากสถานบันอื่นว่าผู้ที่จบจากโรงเรียน
มีความประพฤตดิ ี

 ได้รว่มกับชุมชนในการจัดกจิกรรมตา่ง ๆ ในชมุชน
เป็นอย่างดี 

 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

 นักเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรยีนต่อ
มากกวา่ 80% 

 ให้บริการการศึกษาระดับอนุบาล 2 ถึง มัธยมศกึษา
ตอนต้นแก่นักเรียนในชุมชน 
 พื้นที่บริการอยา่งครอบคลุม 
 
 

 

 บริการมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่ครอบคลุม 

 นักเรียนที่จบการศึกษาไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และเป็นภาระพ่อแม่ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
3. ด้านบุคลากร 

 มีความรู้หลายสาขาสามารถนำไปใช้ไดด้ี 

 มีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 มีการนิเทศตดิตามที่เป็นระบบ 

 มีความสามัคคีในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 มีการปรึกษาหารือกัน หรือให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน 

 มีวัฒนธรรมครูรุ่นพี่สอนครูรุ่นน้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

 บุคลากรบางคนปฏิบัติงานไม่สนองนโยบาย 

 ขาดการผลติสื่อการเรยีนการสอน 

 มีบุคลากรบางคนแตกแยกความสามัคคี มีความเห็นไม่
สอดคล้องกัน 

4. ด้านการเงิน 

 ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากชุมชน 

 มีความโปร่งใสในการใช้เงิน 

 ระบบการเงินการบัญชีมีประสิทธิภาพ 
 

 

 ขาดการระดมเงินทุนจากนอกระบบ 

 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

 ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

 ขาดงบในการพัฒนา 

 การใช้จา่ยเงินซ้ือวัสด ุอุปกรณ์มีความยุ่งยากหลาย
ขั้นตอน ทำให้เกิดความไม่สะดวก 

5. ด้านวัสดุ/อุปกรณ ์

 มีเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ทันสมัย เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพ 
 

 ขาดสื่อ นวัตกรรมทีท่นัสมัย 

 การจัดวัสดุยังไม่เป็นระบบ 

 ใช้วัสดุไม่เต็มศักยภาพ 

 ไม่ได้รับการจัดสรรพัสดุ ครุภณัฑ์อย่างเพียงพอ 
6. ด้านการบริหารจัดการ 

 มีแผนปฏิบัติงานเป็นระบบ 

 ให้บริการจัดการเรียนการสอนครบ 100 % 

 งานวิชาการมีความเป็นเลิศ 
 

 

 

 ยังไม่ได้กำหนดวิสัยทศัน์ให้ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง 

 การบริหารยังขาดความชัดเจน  

 ขาดการประสานงานที่ดีกับชุมชน 

 บุคลากรยังมีความเห็นไม่ตรงกัน 

 การมอบหมายงานไมก่ระจายตัว 

 การบริหารงานยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในส่วนต่าง ๆ 
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 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า ทุกด้านมีจดุแข็งโดยเรียงลำดับด้านที่แข็งมาก 

ที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนีค้ือ ดา้นบุคลากร ด้านผลผลิตการบริการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุ

อุปกรณ์ และด้านโครงสร้างนโยบาย  โดยมีความหมายโดยรวมที่บุคลากรมีความรูค้วามสามารถดหีลายสาขา 

นักเรียนที่จบได้รับการศกึษาต่อ การเงินมีประสิทธิภาพ/ โปร่งใส การบริหารจดัการส่งเสริมการสอนได้ดี ขาดวัสดุ

อุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่โดยรวมสามารถใชจ้ัดกจิกรรมการเรียนการสอนได ้ดา้นโครงสรา้งนโยบายมีแผนชัดเจนรอ

การนำไปใชใ้ห้เกิดผลสูงสุด 

 
 

ตารางสังเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร 

ของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 

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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ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอก 

ที่เป็นโอกาส/อุปสรรคและจุดแข็ง/จุดอ่อน 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 

O (โอกาส) 

 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการเรียน

การศกึษา คอื บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถดี 
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการจัดการศกึษา โรงเรียนมีแผนงาน
ปฏิบัติงานชัดเจน 
 
 

สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งแต่ไม่
เอื้อ ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถด ีแต่ขาด
สื่อ การเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัย ไม่
สามารถระดมทุนจากชุมชนได้อย่างเต็มที่เน่ืองจาก
เศรษฐกิจของชุมชนบางส่วนมีรายได้น้อย มีหน้ีสิน
มาก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ ไดแ้ก่ มีแผนงานที่

ชัดเจน ชุมชนให้ความรว่มมือในการจัดการศกึษาแต่
ยังไม่สามารถส่งเสริม หรอืนำแผนงานมาใช้อย่าง
จริงจัง และไม่สามารถนำเอาชุมชนให้มีส่วนรว่มใน
การจดัการศึกษาอย่างเตม็ที่ 

 
 
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อและเป็นจุดอ่อน คือ 

คณะกรรมการและองคก์รท้องถิ่นไม่เข้าใจบทบาท
ของตนเองต่อการสนับสนุนทางการศกึษาแต่การ
บริหารจัดการไม่สามารถประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานที่ดีเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           T ( อุปสรรค) 

    S 
(จุดแข็ง) 

W 
(จุดอ่อน) 
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กราฟความสัมพันธ์ปัจจัยภายนอก – ใน 
 

O 
   

 
 

    
 
S                                                                                                                                
W 
 
 

 
 
 
 

 
T 

 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 

 จากกราฟที่ได้จะเห็นว่ากราฟเป็นลักษณะ STAR  กลา่วคือ ปัจจัยภายนอกเอื้อ และภายในจุดแข็ง ดังนั้น 
ควรมีการขยาย ส่งเสริม และพัฒนางานต่าง ๆอยา่งต่อเน่ือง 
 
 

 
 
 
 

3 

3 

      3 

3 

STAR 
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ตารางสังเคราะห์ผลการประเมินสภาพโรงเรียนแยกแยะตามกลุม่สภาพแวดล้อม 
ตัวแปร รายการสภาพแวดล้อม 

T 
M3 
TM3 

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนกุ 
ใช้วัสด ุอุปกรณ์ยังไม่เต็มศักยภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

S 
M3 
SM3 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
ขาดสื่อการสอนใหม่ๆ ที่เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ขยายความรว่มมือกับชุมชน 

P 
M3 
PM3 

องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศกึษา 
ขาดสื่อการสอนใหม่ๆ ที่เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ขยายความรว่มมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อให้มีการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 

E 
M3 
EM3 

ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 
มีการะดมเงินจากชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนเพื่อความร่วมมือเพิ่มขึ้น 

T 
M2 
TM2 

คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนุก 
มีพื้นที่กวา้งขวาง วัสดุอปุกรณ์ที่จำเป็นพร้อม เหมาะสำหรับจัดกจิกรรมตา่ง ๆ 
ส่งเสริม พัฒนาอาคาร หอ้งเรียนต่างๆให้ใช้คอมพวิเตอร์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

S 
M2 
SM2 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
มีพื้นที่กวา้งขวาง วัสดุอปุกรณ์ที่จำเป็นพร้อม เหมาะสำหรับจัดกจิกรรมตา่ง ๆ 
ส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียน 

P 
M2 
PM2 

องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศกึษา 
โรงเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจดัการศกึษาเป็นอย่างดี 
ขยายความรว่มมือระหวา่งโรงเรียนกับองค์กรท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 

E 
M2 
EM2 

บางส่วนประกอบอาชีพเสริมทำให้มรีายได้เพิ่มขึน้ 
นักเรียนที่เรียนจบบางคนไม่สามารถใช้ความรู้เพือ่พัฒนาตนเองได้ 
ส่งเสริมนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ในการประกอบอาชพีเสริมในท้องถิ่น 
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ตัวแปร รายการสภาพแวดล้อม 
T 

M4 
TM4 

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนกุ 
มีแผนปฏิบัติงานเป็นระบบ 
ขยายการจดัทำแผนงานด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน 

S 
M4 
SM4 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา นิยมบริจาคเงินเพื่อทำบุญ 
มีแผนวานเป็นระบบ แต่ขาดการประสานงานกับชุมชน 
ส่งเสริมให้มีแผนงานเพื่อการประสานงานกับชุมชน ในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
มากขึ้นและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

P 
M4 
PM4 

องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศกึษา 
มีแผนปฏิบัติงานเป็นระบบ 
ขยายการจดัทำแผนแผนงานในการขอความรว่มมอืด้านการสนับสนุนงบประมาณการจดัการศึกษา
จากองค์กรท้องถิ่น 

E 
M4 
EM4 

บางส่วนประกอบอาชีพเสริมทำให้มรีายได้เพิ่มขึน้ 
มีแผนปฏิบัติงานเป็นระบบ 
ขยายการจดัทำแผนให้สง่เสริมด้านอาชพีนักเรียน  จากตวัอย่างในชุมชน 

T 
M1 
TM1 

คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนุก 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถด ีหลายสาขา และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ขยายและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในด้านการใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ในการจัดการเรียน
การสอน 

S 
M1 
SM1 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถด ีหลายสาขา และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนจัดการศึกษาด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

P 
M1 
PM1 

องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศกึษา 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถด ีหลายสาขา และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ขยายความรว่มมือระหวา่งองค์กรทอ้งถิ่นกับโรงเรียนให้ช่วยเหลือด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

E 
M1 
EM1 

บางส่วนประกอบอาชีพเสริมทำให้มรีายได้เพิ่มขึน้ 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถด ีหลายสาขา และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองด้านวชิาชพีในชมุชนเพื่อส่งเสริมอาชีพนกัเรียน 
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ตารางสังเคราะห์สถานภาพโรงเรียนแยกแยะตามลักษณะของผู้รับผลประโยชน์ 

ที่ Cell ข้อความกลยุทธ ์ ประเด็น ลักษณะงาน 
ผู้รับ

ผลประโยชน์ 
1 TM3 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนที่

เป็นเทคโนโลยีให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มคา่ 
ส่งเสริม วัสดุ อุปกรณ์ นักเรียน 

2 SM3 ขยายความรว่มมือขององค์กรท้องถิ่นเพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการจัดหาสื่อการสอนใหม่ ๆ 

ขยาย ประชาสัมพันธ์ นักเรียน 

3 PM3 ขยายความรว่มมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อให้มีการ
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 

ขยาย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 

4 EM3 ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ทีม่ีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ส่งเสริม วัสดุ อุปกรณ์ นักเรียน 
5 TM2 ส่งเสริม และพัฒนาอาคาร ห้องเรียนตา่ง ๆให้ใช้

คอมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน 
ส่งเสริม  
พัฒนา 

การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

นักเรียน 

6 SM2 ส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนโดยใช้พื้นที่
ของโรงเรียน 

ส่งเสริม บริการ นักเรียน 

7 PM2 ขยายความรว่มมือระหวา่งโรงเรียนกับองค์กร
ท้องถิ่นในการจดัการศึกษา 

ขยาย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 

8 EM2 ส่งเสริมนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้มี
ความรูใ้นการประกอบอาชีพเสริมในทอ้งถิ่น 

ส่งเสริม   การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

นักเรียน 

9 TM4 ขยายการจดัทำแผนงานด้านการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในห้องเรียน 

ขยาย ทำแผนงาน นักเรียน 

10 SM4 ส่งเสริมให้มีแผนงานเพื่อการประสานงานกับ
ชุมชน ในการให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการจัด
การศกึษามากขึ้นและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน
การศกึษา 

ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 

11 PM4 ขยายการจดัทำแผนแผนงานในการขอความ
ร่วมมือดา้นการสนับสนุนงบประมาณการจดั
การศกึษาจากองค์กรท้องถ่ิน 

ขยาย จัดทำ
แผนงาน 

โรงเรียน 

12 EM4 ขยายการจดัทำแผนให้สง่เสริมด้านอาชพี
นักเรียน  จากตวัอย่างในชุมชน 

ขยาย ทำแผนงาน นักเรียน 
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ท่ี Cell ข้อความกลยุทธ์ ประเด็น ลักษณะงาน 
ผู้รับ

ผลประโยชน์ 
13 TM1 ขยายและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองใน

ด้านการใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ในการจัดการเรียน
การสอน 

ขยาย 
ส่งเสริม 

พัฒนาบุคลากร บุคลากร 

14 SM1 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนจัดการศึกษาดา้น
ขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริม  
สนับสนุน 

จัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียน 

15 PM1 ขยายความรว่มมือระหวา่งองค์กรทอ้งถิ่นกับ
โรงเรียนให้ช่วยเหลือด้านงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 

ขยาย
พัฒนา 

วัสดุอุปกรณ ์ บุคลากร 

16 EM1 ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองด้านวชิาชพีใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชพีนักเรียน 

ส่งเสริม
พัฒนา 

พัฒนาบุคลากร บุคลากร 

17 TS2 ส่งเสริมให้มีการใช้อาคาร สถานที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
ของแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

ส่งเสริม การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นักเรียน 

18 SS2 ส่งเสริม และขยายให้ชุมชนได้จัดกจิกรรมดา้น
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในโรงเรียน 

ส่งเสริม การบริการ โรงเรียน 

19 PS2 ขยายความรว่มมือดา้นการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาอาคารสถานที่ 

ขยาย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 

20 ES2 ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนในการ
จัดกิจกรรเกี่ยวกับอาชพี 

ส่งเสริม การบริการ โรงเรียน 

21 TS1 ขยายแผนงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

ขยาย จัดทำแผน นักเรียน 

22 SS1 สนับสนุน และขยายให้คณะกรรมการศกึษาฯเป็น
สื่อกลางระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน 

สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 

23 PS1 พัฒนาแผนงานการของบสนับสนุนการศึกษาจาก
องค์กรท้องถิ่น 

พัฒนา  จัดทำแผน นักเรียน 

24 ES1 พัฒนาแผนงานเพื่อส่งเสริมรายได้นักเรียน พัฒนา จัดกิจกรรม นักเรียน 
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ส่วนที่ 3 
การกำหนดยุทธศาสตร์ 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ จำเป็นจะต้องมีการ 
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ 
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

 มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ                
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา 
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขี ดความสามารถทาง 
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป และ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา               
มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม รู้
คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

 เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาค
และเป็นธรรม 
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมทั้ง                
มี ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  

 
 

 



48 

 

 

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน ระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยนำ
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทาแผนการ ศึกษาแห่งชาติ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
ไว้ดังนี้   

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  
  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ ผนึก

กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศ 

ลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการ จัด
การศึกษา (Aspirations)     

    4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปน้ี  

         3Rs ได้แก่ การ อ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)   
         8Cs ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinkingand Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน ความร่วมมือ 
การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน การสื่อสาร 
สารสน เท ศ  และการรู้ เท่ าทั น สื่ อ  (Communications, Information and Media Literacy) ทั กษ ะด้ าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ อาชีพและทักษะ
การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion)   

  4.2  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย   
        1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) เด็ก ปฐมวัยมี

พัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
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เทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทางานอย่างมี คุณค่าและเป็นสุข   
                  2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) ผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิ
หลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่าง เสมอภาคและ
ท่าเทียม   
                 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม ศักยภาพ 
(Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถ ของแต่ละบุคคลพึง
มี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่  เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่
ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดา รงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ 
และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ สถาบันการศึกษา
ทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดับสากล จัดให้มีระบบ
การจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน แต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและ
ขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มี ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ สถานประกอบการ สถาบันและองค์กร
ต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่ เหมาะสม    
      5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษ 
ที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0              
ที่จะนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สรา้ง
ความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  
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6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลติและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรา้งขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทยีมทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศกึษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 

2. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ      
จุดเน้นเชิงนโยบายโดย ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ6 ดา้น เป็นหลักในการดำเนินการ ดังนี ้
 (1) จุดเน้นด้านความมัน่คง  แนวทางหลัก   

1.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
1.2  การบริหารจดัการ   
1.3  การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
      จังหวัด ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ   
1.4  การพัฒนาการจดัการศึกษาเพื่อการจดัระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่    

 (2) จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  แนวทางหลัก   
       2.1  การผลติและพัฒนากำลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะดา้น มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง  

ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
       2.2  การส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมที่สร้างผลผลติและมูลค่าเพิ่ม 

ทางเศรษฐกิจ 
 (3) จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  แนวทางหลัก   
       3.1  พัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล   
       3.2  การผลติและพัฒนาคร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
       3.3  การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ   
       3.4  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สือ่ตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ตา่งๆ ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากดัเวลาและสถานที่ 
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(4) จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกนัทางสังคม  แนวทางหลัก   
       4.1  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ   
       4.2  การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศกึษาที่มีคณุภาพ   
       4.3  ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย   
       4.4  การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศกึษาทีม่ีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
(5) จุดเน้นด้านการเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  แนวทางหลัก  
       5.1  ส่งเสริมและพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่างๆ ที่ 

เกี่ยวข้อง กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
       5.2  ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งจิตสานึกรกัษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนาแนวคิดตาม 

หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต   
       5.3  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกบั 

สิ่งแวดล้อม  
(6) จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  แนวทางหลัก   
        6.1  ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศกึษา  
        6.2  เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการสถานศึกษา   
        6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา   
        6.4  ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธภิาพการ 

จัด การศกึษา   
        6.5  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของคร ูอาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา  

  
3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
   นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่  
 วิสัยทัศน์  การศึกษาขัน้พื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
 พันธกิจ   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอยา่งทั่วถึง และมีคุณภาพ   
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก ของ

คนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีสว่นร่วม เพื่อเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อคุณภาพ การศึกษา

และบูรณาการการจัดการศึกษา  
 
 
 



52 

 

 

 เป้าประสงค์   
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานทุกคน มพีัฒนาการเหมาะสมตามวัย และ

มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
2. ประชากรวัยเรียนทกุคน ได้รับโอกาสในการศกึษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
 3. ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวฒันธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์   
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ

เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล   
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ บรหิาร

จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ สู่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   

6. พื้นทีพ่ิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม 
บริบทของพื้นที่   

7. หน่วยงานทุกระดับ พฒันาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศกึษา อย่าง
มีประสิทธิภาพ   

8. หน่วยงานทุกระดับ มงีานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา  
วัตถุประสงค์    
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศกึษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา ในประเด็นสำคัญคอื    

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา    
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   

          3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
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หลักการ   
1. ประชาชนทกุกลุ่มทุกวัย ไดร้ับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวติ   
2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)   
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

  
จุดเน้นการจัดการศึกษา   

1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ 
โภชนาการ   

2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ อนุบาล 
โดยมีจุดเน้น   

    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จติใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม   
    - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม   
3. ระดับประถมศึกษา/มธัยมศึกษา  ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้ แบบ

องค์รวม จัดแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพ โดยมีจดุเน้น   
    - เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใชเ้ป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น   
    - เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร  
    - เรียนรู้ดว้ยวธิีการ Active Learning เน้นพฒันาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรูจ้ากสถานการณ ์

จริง สถานการณจ์ำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปญัหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ไดทุ้กทีทุ่กเวลา และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  

    - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้  
    - ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวตักรรม  
    - จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชพีและการมีงานทำ   
    - พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)   
    - จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  
 4. ระดับอาชีวศึกษา  จดัการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความตอ้งการ 

ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจดุเน้น 
     - จดัการศึกษาระบบทวิภาค ีพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชพีเฉพาะดา้น เรียนรู้  

จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม  
     - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชพี  
     - เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
     - จดัตั้งศูนย์ประสานงานการผลติและพัฒนากำลังคนอาชวีศึกษาในภมูิภาค   
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5. ระดับอุดมศึกษา  เน้นการวจิัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสรา้งนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค ์ความรู้
ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขดี ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น   

     - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อ  
สร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรูท้ั้งในและต่างประเทศ   

     - เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
     - ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
  
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ  
  1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้   

2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุตธิรรม และป้องกันการทจุรติ ให้มีในทกุมิติ ทั้งการเรียนการสอน การ 
นิเทศ และการบริหาร   

3. ให้องค์กรหลักนำไปกำหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของ 
องค์กร   

4. เน้นการสรา้งโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุม่บุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหลื่อมล้ำ 
ในการรับการศึกษาที่มีคณุภาพในทกุหน่วยงาน   

5. ให้ศึกษาธิการจังหวดั นำเสนอคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวดั จัดทำแผนและขับเคลื่อนสู่การ ปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม   

6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สำหรบัเป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ และเครื่องมือในการ บริหาร   
7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จดัให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้น  

พื้นฐาน อาชีวศกึษา และอุดมศึกษา   
8. ให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ

ในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพเิศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้   
9. ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศกึษา และการศึกษาของผูสู้งอายุ 
10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม 

ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
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4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ  (Mission)  
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศกัยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชวีติ ทักษะวิชาชพี คณุลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สรา้งโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ผู้เรียนทุกคนไดร้บับริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ออม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Purpose) 
 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวตักรรม มีความรู ้มีทักษะและคุณลกัษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็น
พลเมืองและ 
พลโลกทีด่ ี
 2. ผู้เรียนมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้วยโอกาส ได้รับการศึกษาอยา่งทั่วถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพพร้อมกา้วสู่สากล ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจติวญิญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจดัการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวตักรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึก
ความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ รว่มมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจดัการศึกษาระดับพื้นที่ จดัภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพือ่การเรียนรู้ในทุกมิต ิเป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยคุใหม ่ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
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 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานโดยการกระจายอำนาจการบริหารงาน 
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาบริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการศึกษา  
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ส่วนท่ี 4  
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
1. นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   
วิสัยทัศน์  (Vision)   
 โรงเรียนวัดเสาธงกลางเป็นสถานศึกษาในการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพเต็ม
ตามศักยภาพและมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่โรงเรียนสุขภาวะให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ  (Mission) 

จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคล ท่ีมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เป้าประสงค์   

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนท้ังปกติ  พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาระดับ 
ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานระดับปฐมวัยและ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และ 
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ  
              เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย  

 จุดเน้นสถานศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น  
 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้  

ด้วยตนเอง  
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ  

การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา)  
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4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ 

ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. นักเรียนได้รับการพฒันาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬาและ

ศิลปะ เพื่อ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับประเทศ  
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

จัดการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีการวิจัย การ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน  
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ 
แหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน  

 
ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
 ค่านิยมโรงเรียน คือ  “CTS” คิดสร้างสรรค์ ทำงานเปน็ทีม  มุ่งม่ันบริการ 
  C = Create    คือ  คิดสร้างสรรค์ 
  T = Team     คือ  ทำงานเป็นทีม 
  S = Service   คือ  จิตบริการ 
คำขวัญ 
         สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ นำวิชาการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator)  

   ⚙  ด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. นักเรียนช้ัน ป.6 ,ม.3 มีคะแนนค่าเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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3. นักเรียนมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
4. จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง  
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น  
6. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน  
7. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT 

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล  
8. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
 9.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  
10. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหาได้  
11. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถ 

เผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล  
12. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะผู้เรียน  
13. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้ เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
14. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกคน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

ตามแนวทางของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  
15. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ 

ด้านภาษา  
16. นักเรียนท่ีมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา อาชีพและการแสดงออกด้านต่างๆ 

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  
17. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
18. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิตสังคม  
19. นักเรียน รู้จัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมและประกอบอาชีพได้อย่าง 

เหมาะสม  
20. นักเรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
21. จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคันมีจำนวนลดลง   
22. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ันมีจำนวนลดลง   
23. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบถูกต้องตามข้ันตอน  
24. นักเรียนได้รับการป้องกนัแก้ไขและพฒันาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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    ⚙ ด้านที่ 2 การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน                
ศตวรรษที่ 21  

25. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
          26. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน  

27. สถานศึกษาได้รับการประเมินเพื่อเสนอขอรับรางวัลโรงเรียนสีขาว และโรงเรียนคุณธรรม  
28. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไปและ 

ได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน  
29. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
30. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
31. สถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัด 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
32. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  
33.  นักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการท่ีตอบสนองต่อความ 

ถนัดความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน  
34. นักเรียนทุกคนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

⚙ ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพืน้ฐานปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพยีง 

35. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
36. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
37. นักเรียน/ผู้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
38. นักเรียน/ผู้รับบริการห้อง ICT Resource Center มีความพึงพอใจในการใช้ห้อง  
39. นักเรียน/ผู้รับบริการห้องให้บริการสืบค้นซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน 

          40. นักเรียน/ผู้รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการโสตทัศนูปกรณ์  
41. สถานศึกษามีจำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
42. สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอและเอื้อต่อการบริหารจัดการและ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
43. วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
44. นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกและสามารถนำ 

ประสบการณ์ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวันได้  
45. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
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46. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง  
47. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
48. สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ 
49. นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
50. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการทางศาสนาภายใน และภายนอกโรงเรียน  

⚙ ด้านที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  
51. ครูมีการบูรณาการใช้ส่ือ DLIT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
52. ครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน โดยใช้ส่ือ ICT และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีสอดคล้องกับรายวิชาท่ีสอน 
53. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี  

หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
54. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน 

การ วัดและประเมินผล  รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเชิงบวก ผ่าน
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  

55. ครูได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและได้รับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  
56. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและใช้เครื่องมือและวิธีการวัด  

และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
57. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

⚙ ด้านที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 
58. โรงเรียนมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษา  

อย่างต่อเนื่อง  
59. โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่อชุมชนและ  

สังคมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ  
60. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 61. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน  
 62. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบ  

ต่อการวางแนวทางการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
63. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 

ผู้ปกครอง และศิษย์ปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ 
 64. คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา  
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 ⚙ ด้านที่ 6 การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย  

65. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยอย่างถ่องแท้  
66. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลักศาสนา  
67. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
68. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีวันสำคัญของชาติ , ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
69. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม ธรรมชาติ และศิลปกรรม  
70. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน    
71. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน  
72. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  
73. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านศาสนา/ งานรัฐพิธี / ราชพิธี  
74. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
75. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย   
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2. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้ วัดของสถานศึกษา     
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ได้ทำการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดของ สถานศึกษาเพื่อ
เป็นแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้  
  
ตาราง 1 แสดงการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 โรงเรียนวัดเสาธงกลางเป็น
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาแก่
ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพเต็ม
ตามศักยภาพและมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่
โรงเรียนสุขภาวะให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล  
2. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ   
3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้ครูและผู้เรียน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ความ เป็นพลโลก  
4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพื่อบ่ม
เพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม   และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
5. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬาและ
ภาวะผู้นำ 
 6. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายใน และนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลโลก 
 7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน  
8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิ  
9. ส่งเสริมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิต
พอเพียง  
10. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้อย่าง  คุ้มค่าส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ตาราง 2 แสดงการเชื่อมโยงพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

พันธกิจ เป้าหมาย 
จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้

ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคล ท่ีมีคุณธรรมนำความรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
 

1.  สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตาม มาตรฐาน
การศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม มาตรฐานสากล  
2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้าน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ ดนตรี กีฬา
และภาวะผู้นำ 
3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
4.  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.  สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความถนัดและ ความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
7.  สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ การ
เรียนรู้   
8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ ภายนอก
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษา  
9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการ จัดการ
เรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
11. จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างครู และ
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าว สู่ความเป็น
พลโลก 
12. มีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและ ภายนอก
สถานศึกษา 
13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อ พัฒนา
การศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้เป็น พลเมืองโลก 
14. นักเรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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3. การวิเคราะห์กลยุทธ์และตัวชี้ วัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ  
               เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัด การศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

 
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์กลยุทธ์กับเป้าหมายขององค์กร 

กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นพลโลก 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ
และเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ ดนตรี กีฬาและภาวะผู้นำ 
3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอัน  
พึงประสงค์ 
4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาทักษะกระบวนการ
จัดการ เรียนรู้ตามแนวทางการ
จัดการ เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

5.  สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความถนัดและ ความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและสังคม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

7.  สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน สถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ การเรียนรู้   
8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและ ภายนอกสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา 
9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการ จัดการเรียนรู้บนพืน้ฐาน
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและ 
บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

11. จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างครูและผู้เรียนให้ เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่ความเป็นพลโลก 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณา การ
ของทุกภาคส่วนในการ สนับสนุนและการ
จัดการศึกษา 

12. มีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและนอกสถานศึกษา   
13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อ พัฒนา
การศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้เป็น พลเมืองโลก 

6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา บนวิถี
ชุมชนและความเป็นไทย 

14. นักเรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์เป้าหมายกับตัวชี้ วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย (Objective) ตัวชี้ วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษามี 
คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา
ของชาติและ เทียบเคียงตาม 
มาตรฐานสากล 

1. นักเรียนช้ัน ป.6 ,ม.3 มีคะแนนค่าเฉล่ียจากผลการทดสอบทาง  
    การศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  
2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแยก ตาม  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2.1. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     2.2. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     2.3. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
     2.4. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     2.5. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  
           วัฒนธรรม 
     2.6. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ  
           เทคโนโลยี  
    2.7. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
    2.8. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
2. นักเรียนมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
3. จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง  
4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น  
5. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนแบบ บูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
6. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร 
มีผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT  
 
 



67 
เป้าหมาย (Objective) ตัวชี้ วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) 

 7. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ 
เหมาะสมตามระดับช้ัน  
8. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้เหมาะสมตาม ระดับช้ัน 9.  
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้  
10.  นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้าม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้า ร่วมหรือ
แข่งขันและได้รับรางวัล  
11.  นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะผู้เรียน  
12.  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความรู้ เจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ 

2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้าน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ ดนตรี 
กีฬาและภาวะผู้นำ 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาตามแนวทางของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
 2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาทุกคนได้รับการส่งเสริมการ 
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษา  
3. นักเรียนท่ีมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา  
อาชีพและการแสดงออกด้านต่างๆได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ
ตามความถนัดและความสนใจ  

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย 
ค่านิยมอันดีงาม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิต สังคม 
 3. นักเรียน รู้จัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม 
และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
4. นักเรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. มีระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคันมีจำนวนลงลง   
2. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ันมีจำนวนลดลง   
3. นักเรียนได้รับการคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องตามข้ันตอน  
4. นักเรียนได้รับการป้องกนัแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพงึประสงค์ 
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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5. สถานศึกษาบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพ ระดับประเทศ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 2. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน  
3. สถานศึกษาได้รับการประเมินเพื่อเสนอขอรับรางวัลโรงเรียน 
พระราชทาน  
4. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังภายใน และ
ภายนอกในระดับดีขึ้นไปและได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน  
5. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
6. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล สารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ  
7. สถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ การ
จัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง 
ความถนัดและความต้องการ ของ
ผู้เรียน ชุมชนและสังคม 

1. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความ 
ร่วมมือของโรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง 
และศิษย์เก่า   
2. นักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางด้าน
วิชาการท่ีตอบสนองต่อความถนัดความสนใจและศักยภาพ ของผู้เรียน  
3. นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลด เวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้  

7. สถานศึกษามีการจัดแหล่ง 
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา อย่าง
หลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. นักเรียน/ผู้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช้ 
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
2. นักเรียน/ผู้รับบริการห้อง ICT Resource Center มีความพึงพอใจ ใน
การใช้ห้อง  
3. นักเรียน/ผู้รับบริการห้องให้บริการสืบค้นซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT มี ความ
พึงพอใจในการดำเนินงาน  
4. นักเรียน/ผู้รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการ จัดการ
โสตทัศนูปกรณ์  
5. สถานศึกษามีจำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์  
คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
6. วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอน 
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8. สถานศึกษามีการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและ ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ท้ัง ภายในและ
ภายนอก สถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับ คุณภาพการศึกษา 

1. สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอ และเอื้อต่อ
การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน 
 2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก
นอกและสามารถนำประสบการณ์ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ใน การเรียนและการ
ดำรงชีวิตประจำวันได้  
3. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับมาก ข้ึนไป  

9. สถานศึกษามีระบบบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิต 
โดยใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
 2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร  
3. สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างภาวะความเป็นผู้นำ 
 4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
5. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการทางศาสนาภายใน และภายนอกโรงเรียน 

11. จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ สร้างครูและ ผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ เรียนรู้ และ
ก้าวสู่ความเป็น พลโลก  
 

1. ครูมีการบูรณาการใช้ส่ือ DLIT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
2. ครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน โดยใช้ส่ือ ICT และแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชนท่ี
สอดคล้องกับรายวิชาท่ีสอน  
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และ สามารถนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
4. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  รวมทั้ง ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเชิง บวกผ่านกระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
5. ครูได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและได้รับการ ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ  
6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการวิเคราะห์ตามหลักสูตร สถานศึกษาและใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี เหมาะสมกับเป้าหมาย และประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง  
7. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามมาตรฐานและ ตัวช้ีวัด  
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12. มีเครือข่ายทางการศึกษาท้ัง 
ภายในและนอกสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการ ดำเนินงานของ
โรงเรียนต่อชุมชนและสังคมภายนอกอย่าง สม่ำเสมอ  
2. โรงเรียนมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ  
จัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
3. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 

13.มีการประสานความร่วมมือ 
กับเครือข่ายเพื่อพัฒนา 
การศึกษาและพัฒนา บุคลากรให้
เป็นพลเมืองโลก 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิด รับชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน มีส่วนร่วม
รับผิดรับชอบต่อการวางแนวทางการจัด การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรมและ
สม่ำเสมอ  
4. คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการ วางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

14. นักเรียนมีจิตสำนึกและ 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเรียนรู้ประวติัศาสตร์ไทยอย่างถ่องแท้  
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลักศาสนา  
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเพณีวันสำคัญของชาติ , ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม  
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม  
6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ โรงเรียน   7. 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน  
8. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  
9. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านศาสนา/งานรัฐพิธี/ราชพิธี  
10. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
11. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ หลากหลาย  
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ตาราง 5 แสดงการวิเคราะห์โครงการกับกลยุทธ์ และตัวชี้ วัดความสำเร็จ 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(Objective) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
(Key Performance 

Indicator) 
หัวหน้าโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเปน็พลโลก 
1 โครงการพัฒนาวิชาการ 1, 2 1 (1-12) , 2 (3) นางรุสญา  พลพิทักษ์ 

2 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

1, 2 
1 (1,2,3,4,6,9,10,11,12),  

2 (1) 
นายประสิทธิ์  หะขุนทด 

3 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

1, 2 
1 (1,2,3,4,6,8,10,11,12,13), 

2 (2) 
นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสด์ิ 

4 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

1, 2 
1 (1,2,3,4,6,7,10,11,12,13), 

2 (1) 
นางสุดารัตน์  เจริญบุตร 

5 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 

1, 2 
1 (1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13), 

2 (2) 
นางนิรมล  บุญสีลา 

6 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 1 1 (3,5,8,10) นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์ 

7 
โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาปฐมวัย 

3 3 (1-4) นางรุ่งเรือง  อินตรา 

8 
โครงการพัฒนาการอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 

1 1 (1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13) 
นางสาวภัทราวดี   

ปัญญาหาร 

9 
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

1, 3 
1 (6,10,11) 

3 (3) 
นายเกรียงไกร  วาปีเน 

นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 

10 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 3 3 (1-4) นางรุสญา  พลพิทักษ์ 

11 
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
เฟื่องฟ้าเกม 

1, 2, 3 1 (2) , 2 (3) , 3 (1-3) นางสาวพรพรรณ  ศรีทอง 

12 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด 1, 2, 3 1 (2) , 2 (3) , 3 (1-3) นายสนิท  ภูจอมขำ 

13 
โครงการส่งเสริมโภชนาการท่ีดี 
เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 3 (2) นางสาวศิริพร  นาคเนนัย 

14 โครงการยุวชนประกนัภัยในโรงเรียน 3 3 (2) นายสัมฤทธิ์  พาศรี 
15 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 4 (1-4) นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ 

16 
โครงการโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพ 

3 3 (2) นางสาวอิสรา  บุญเต็ม 
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(Objective) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
(Key Performance 

Indicator) 
หัวหน้าโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการ เรียนรู้ตามแนวทางการจัดการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
17 โครงการกิจกรรมชุมนุม 6 6 (2,3) นางศิริรัตน์  นิยะมานน ์
18  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 6 6 (2,3) นางรุสญา  พลพิทักษ์ 

19 
โครงการประกันโอกาสทาง 
การศึกษา 

5, 6 5 (1-7) , 6 (1-3) นางสุดารัตน์  เจริญบุตร 

20 โครงการประกันคุณภาพภายใน 5, 6 5 (1-7) , 6 (1-3) นายชำนาญ  โพธิ์เอม 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
21 โครงการโลกกว้างทางการศึกษา 8 , 9 , 10 8 (1-3) , 9 (1-2) , 10 (1-5) นายสหเทพ  พลพิทักษ์ 

22 
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

7 , 8 7 (2-6) , 8 (1-3) นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ 

23 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี 

7 , 8 7 (2-6) , 8 (1-3) นายสหเทพ  พลพิทักษ์ 

24 โครงการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตย 10 10 (3-4) นายบุญธรรม  เจียงพรม 
25 โครงการออมทรัพย์นับเงินล้าน 10 10 (1-2) นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสด์ิ 
26 โครงการสวัสดิการในโรงเรียน 9 , 10 9 (2) , 10 (2) นายรัฐเขตต์  หิรัญ 

27 
โครงการโรงเรียนสวยด้วยการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

8 , 9 , 10 8 (1-3) , 9 (1-2) , 10 (1-2) 
นางสาวกฤษฎารัตน์ บุญสีลา 

นางสาวพัฆวลัฐณ์  
กาญจนปาน 

28 
โครงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 

10 10 (1-5) นายเอกชัย  คำทอง 

29 
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- 
เนตรนารี 

8 , 10 8 (2-3) , 10 (3-5) นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสด์ิ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและ บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
30 โครงการพัฒนาบุคลากร 11 11 (1-7) นายชำนาญ  โพธิ์เอม 
31 โครงการนิเทศภายใน 11 11 (1-7) นายชำนาญ  โพธิ์เอม 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณา การของทุกภาคส่วนในการ สนับสนุนและการจัดการศึกษา 
32 โครงการวันแห่งความสำเร็จ 12 , 13 12 (1-3) , 13 (1-4) นางนิรมล  บุญสีลา 

33 
โครงการระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

12 , 13 12 (1-3) , 13 (1-4) นายเกรียงไกร  วาปีเน 
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(Objective) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
(Key Performance 

Indicator) 
หัวหน้าโครงการ 

34 โครงการส่ือสารเพื่อการศึกษา 12 12 (1) 
ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง 
นางสาวทิพย์วรรณ  คุณสุทธิ์ 

35 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 12 , 13  12 (1-3) , 13 (1-4) นางสาวณฐมน  กำลังมาก 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา บนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

36 
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

14 14 (1-11) ว่าท่ีร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง 

37 โครงการวันสำคัญ 14 14 (1-11) นางสาวนฤมล  ลาภประสพ 
 



74 

ส่วนที่ 5  
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ฉบับที่ 3  (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2562-2564  

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงศกึษาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ    
เขต 2 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 
1. การบริหารแผน    

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ใช้หลักธรรมาภิบาล (G00d G0vernance) ในการบริหาร แผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศกึษาโรงเรียนวดัเสาธงกลาง  ฉบับที่ 3  (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2562 - 2564  ซึ่งมีองค์ประกอบที่
สำคัญ 6 ประการดังนี้     

1. หลักนิติธรรม  คือ  การดำเนินการจะต้องถูกตอ้งตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นหลักในการดำเนินการในทกุขั้นตอน     

2. หลักคุณธรรม  คอื  การดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ทำ ให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน     

3. หลักความโปร่งใส คอื การดำเนินการจะตอ้งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน    
         4. หลักความมีสว่นร่วม  คือ  การดำเนินการจะต้องเปิดโอกาสใหผู้้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี ส่วนได ้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ     

5. หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการจะมผีู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความ รับผิดชอบ พรอ้มที่จะ
ปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป     

6. หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัดดังนั้นในการ บริหาร
จัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
2. การกำกับติดตาม    

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  กำหนดแนวทางการการกับติดตามการดำเนินงานในการบริหาร  
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวดัเสาธงกลาง  ฉบับที่ 3  ปี พ.ศ. 2562 -2564  ยดึวงจรคุณภาพ 
(PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้   

1 . P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ  
 - วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่   
 - มกีารกำหนดผูร้ับผิดชอบหรือไม่  
 - ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรอืไม่  
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 - งบประมาณทีก่ำหนดเหมาะสมหรือไม่   
 - มกีารเสนอเพื่อขออนมุัติก่อนดำเนินการหรือไม่   

2 . D : D0 การกำกับตดิตามการปฏิบัติงานตามโครงการ   
 - มกีารกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรอืไม่   
 - มีผูร้ับผิดชอบดำเนินการไดต้ามทีก่ำหนดไว้หรอืไม่  
 - มกีารประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพยีงไร  
 - สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรอืไม่   
 - สามารถดำเนินการไดต้ามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่    

3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน   
 - ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่   
 - มรีูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่   
 -  ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่   
 -  ปัญหา/จุดอ่อนทีพ่บในการดำเนินการมีหรือไม่   
 -  ข้อดี/จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม ่  

           4 . A : ACTI0N นำข้อมูลที่ไดจ้ากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป   
                      -  มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ   

            -  มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มข้ึน   
        - มกีารนำผลที่ไดจ้ากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพจิารณาสำหรับใช้วางแผนจดัทำ     

                         โครงการในครั้งต่อไป   
            - กำหนดกลยทุธ์ในการจดัทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป     

3. กรอบการประเมินผล    โรงเรียนวดัเสาธงกลาง  ได้กำหนดให้มีระบบการตดิตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการ แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ฉบับที่ 3  ปี พ.ศ. 2562 -2564 โดยกำหนด
กรอบการประเมินผลตามกลยุทธ์ทั้ง 6 ดา้น โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก   
ประเมินจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และกระบวนการ 
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยคิดจากการสรุปผลของแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 3 ปี 
เปรียบเทียบ ดังตาราง 
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ตาราง 6 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที ่1   

 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจำนวนตวัชี วดัที่บรรล ุ 80 90 100 

  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
      - โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด รอ้ยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 70– 79   อยูใ่นระดับ  ด ี
    - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ตำ่กวา่ร้อยละ 60  อยูใ่นระดบั  กำลังพัฒนา   
 

กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21    
ประเมินจากการการบรหิารจัดการการจัดการเรยีนรู้ของสถานศึกษา ไดแ้ก่ การวางแผนพัฒนา คุณภาพ

สถานศึกษา การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ นิเทศติดตาม
ประเมินผล เปรียบเทียบ ดังตาราง ตาราง 7 แสดงการคา่เป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 2  

 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจำนวนตวัชี วดัที่บรรล ุ 80 90 100 

 
  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  

      - โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด รอ้ยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 70– 79   อยูใ่นระดับ  ด ี
    - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลวุัตถปุระสงค์ตามตัวชีว้ัด ตำ่กวา่ร้อยละ 60  อยูใ่นระดบั  กำลังพัฒนา   
 

กลยุทธ์ที่ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง     

ประเมินจากระบบการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา การจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้ แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งการจดักจิกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำและส่งเสริมหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
เปรียบเทียบ ดังตาราง  
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ตาราง 8 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที ่3   

 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจำนวนตวัชี วดัที่บรรล ุ 80 90 100 

  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
      - โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด รอ้ยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 70– 79   อยูใ่นระดับ  ด ี
    - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ตำ่กวา่ร้อยละ 60  อยูใ่นระดบั  กำลังพัฒนา   
 

กลยุทธ์ที่ 4) ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ     
ประเมินจากการระบบการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน การใช้สื่อ การวางแผนการจดัการ 

เรียนรู้ ตรงตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง หลากหลายสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ของผู้เรียน โดยมีการประเมินผลจากหลายๆส่วนให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนผ่านกระบวนการวจิัยในชั้น
เรียน รวมทั้งการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน และกระบวนการนิเทศ กำกบัติดตามของสถานศึกษาอย่างสม่ำ เสมอ 
เปรียบเทียบ ดังตาราง  
 
ตาราง 9 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที ่4 

 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจำนวนตวัชี วดัที่บรรล ุ 80 90 100 

  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  
      - โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด รอ้ยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม   

           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 70– 79   อยูใ่นระดับ  ด ี
    - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ตำ่กวา่ร้อยละ 60  อยูใ่นระดบั  กำลังพัฒนา   
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กลยุทธ์ที่ 5) ส่งเสริมการมีส่วนรว่มแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจดั

การศึกษา  
  ประเมินจากการมีสว่นร่วมของเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก อาทิเช่น คณะกรรมการ

สถานศึกษา สมาคมคร ูผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการดำเนินการวางแผนทิศ ทางการขับเคลื่อนของ
สถานศึกษา เช่น วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี วิสัยทัศน ์พันธกิจและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา เปรียบเทียบ ดังตาราง 
ตาราง 10 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธท์ี่ 5   

  ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจำนวนตวัชี วดัที่บรรล ุ 80 90 100 

 
  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  

      - โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด รอ้ยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 70– 79   อยูใ่นระดับ  ด ี
    - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ตำ่กวา่ร้อยละ 60  อยูใ่นระดบั  กำลังพัฒนา  
 

กลยุทธ์ที่ 6) ส่งเสริมอตัลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย  
 ประเมินจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกทาง ความเป็น

ไทยการรักษาอตัลักษณข์องสถานศึกษาและความเป็นไทยให้กับผู้เรียน เปรียบเทียบ ดังตาราง  
ตาราง 10  แสดงการคา่เป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 6   

 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจำนวนตวัชี วดัที่บรรล ุ 80 90 100 

 
  เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  

      - โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด รอ้ยละ 90 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 80-90   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
           - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ดั ร้อยละ 70– 79   อยูใ่นระดับ  ด ี
    - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ร้อยละ 60– 69   อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  - โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ตำ่กวา่ร้อยละ 60  อยูใ่นระดบั  กำลังพัฒนา   
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  4. ระบบการติดตามประเมินผล   

 โรงเรียนวดัเสาธงกลาง  ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศกึษาโรงเรียนวดัเสาธงกลาง  ฉบับที่ 3  ปี พ.ศ. 2562 -2564 ดังนี้    

1. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ   
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผูร้บัผิดชอบ   
3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล    
4. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการตดิตามประเมินผล    
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการตดิตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ   

                 5.1 ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ    
      5.2 ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว    
6. นำข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศกึษาวิเคราะห์ เพื่อนำผลการศกึษาวิเคราะห์ ดังกล่าว ไป

พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป   
 
5. การรายงานผล     

1. รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมทีก่ำหนดให้ โดยผู้รบัผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม    
2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานตอ่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงาน 
    ต้นสังกดั นำผลจากการสรุปการไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานในปี 
    การศึกษาต่อไป   

 

ตัวชี้วัด และภาพแหง่ความสำเร็จของโรงเรียน 
 

  โรงเรียนวัดเสาธงกลางได้กำหนดผลผลติตัวชี้วดัความสำเรจ็เมื่อสิ้นการดำเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษา ดังนี้  
 

การจัดการศึกษา 
  ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
    : จำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
  ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ 
    : ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลระดบัชาติ 
    : ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    : ร้อยละของผู้ปกครองที่มคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียน 
    : ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสำนัก      
       ประเมินภายนอก  
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ภาพแห่งความสำเร็จ 
  นักเรียน  :  มีนิสัยใฝรู่้ใฝ่เรียน รักการอา่นและศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เป็น
คนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รูจ้ักคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ มีทักษะการสรา้งงาน สร้างอาชพี และสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย มีการดำรงชวีิตในสังคมอย่างเป็น
สุข 
  ผู้ปกครองนักเรียน  :  เป็นเจ้าของโรงเรียน ยอมรับ และพึงพอใจ รว่มมือ ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษา ให้นักเรียน ประสบผลสำเร็จจนจบหลักสูตรการศึกษา 
  ครู : มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังสามารถและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพี 
  ผู้บริหารโรงเรียน :  เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ด ี มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาวิชาชพี หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศยัการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีสมรรถนะการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของผู้บริหารมอือาชีพ 
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ประกาศโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
เรื่อง  กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

  โด ยท่ี มี ป ระก าศใช้ ก ฎ ก ระ ท รวง ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า พ .ศ . 2561   น โยบ าย 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของ
ทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันท่ี  6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 9 
(3)  ได้กำหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ  มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา  48  ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกั นคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงาน ประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  
ในการประชุม ครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนวัดเสาธงกลางจึงประกาศกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สำหรับการส่งเสริมและกำกับ
ดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล  และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ให้บรรลุ
ความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้    

 
ประกาศ ณ วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 
 
 

 
                                 (นายชำนาญ  โพธิ์เอม)                                                      (นายสุวรรณ  ด้วงสุข) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
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เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรยีนวัดเสาธงกลาง 

เรื่อง การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

..................................................................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน  3  มาตรฐาน ได้แก่ 

 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ด ี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั ดีเลิศ 
 

โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่านและ 
การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป         

1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่านและ 
การเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป        

1.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 มีความสามารถในการแนะนำตนเอง 
ครอบครวั สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษา      

1.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดคำนวณ 
วิชาคณิตศาสตร์ระดับ ดี ขึ้นไป          
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา  

2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินสมรรถนะและผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 3.1 นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 
ต่อภาคเรียน 
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       4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 นักเรียนทุกคน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบคน้ข้อมูล และนำเสนอผลงานของ

ตนเองได้ 
       5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.2 นักเรียนร้อยละ 55 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.6 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
5.7 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
5.8 นักเรียนร้อยละ 75 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาศิลปะ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
5.9 นักเรียนร้อยละ 75 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียในภาพรวม ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

       6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ตี่องานอาชีพอื่น ๆ   
6.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่ออาชีพ อย่างน้อย  1  อาชีพ 
6.2 นักเรียนจำนวน  167  คน มีความรู้และได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพทหาร 
6.3 นักเรียนจำนวน  78  คน มีความรู้และความสามารถพิเศษในดา้นศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
6.4 นักเรียนจำนวน  82 คน มีความรู้และความสามารถพิเศษในดา้นกีฬา 

     * 7)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) 
            โรงเรียนวัดเสาธงกลางมีผลการทดสอบระดับชาติ (0-NET) เฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  7.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลกาการทดสอบคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 
อยู่ในระดับด ี

  7.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีผลกาการทดสอบคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 
อยู่ในระดับด ี
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1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
            1.1  ค่านิยมของสถานศึกษา “CTS”  คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทมี  มุ่งม่ันบริการ   
            1.2นักเรียนร้อยละ 80   มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดี 
       2)  ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเปน็ไทย 
            2.1  นักเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสุนทรภู่  วันสำคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถ่ิน 
       3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            3.1 นักเรียนทุกคนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสมัพันธ์อันดี ที่อยู่ในระดบั ดีเลิศ 
       4)  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
            4.1 นักเรียนร้อยละ  85  มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ของกรมพลศึกษา 
            4.2 นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.1.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบคุณภาพ TS Model 
 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้บริหารจดัการโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2.2.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตรและ PLC  

2.2.3 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.3.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.4.1  โรงเรียนสนับสนุนค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากงบประมาณคูปองครูให้ครูทุกคนมีแผนการพฒันา
ตนเองและพัฒนาวิชาชพี (ID – plan) อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
        2.4.2  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี   
ไม่ต่ำกว่าคนละ  12 - 20  ชั่วโมงต่อปี โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องที่ครูสนใจ และศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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        2.4.3  โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ครูทุกคนจดัทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.5.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสำหรับนักเรียน 
 2.5.2 โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และมีลานกิจกรรมให้แก่นักเรียนทุกคนได้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 2.5.3 โรงเรียนมีห้องเรียนที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม (ลานกิจกรรม  หอประชุม  สนามกีฬา และโรงอาหารที่ถูก 
สุขลักษณะ) 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 2.6.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการ 
 2.6.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
 3.1.1 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.2.1 ครูทุกคนมีการใช้ และพัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.3.1 ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.3.2 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 
3.4  ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.4.1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชาที่สอน 
 3.4.2 ครูทุกคนมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัด และประเมินผลที่มีคุณภาพ และ
หลากหลาย 
 3.4.3 ครูทุกคนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 3.5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน (PLC) ไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
 3.5.2 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ค ำส่ังโรงเรียนวัดเสำธงกลำง 

ท่ี 109/2561 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 3 ปี (2562-2564) 

.................................. 
 ด้วยโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  จะจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 3 ปี (2562 -2564)  
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังผู้มีรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 3 ปี (2562-2564) ดังนี้ 
คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. นำยสุวรรณ  ด้วงสุข  ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ            ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยพิสิษฐ์   อนันต์  ประธำนกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน       รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยปลอด   รอดสวำท  ประธำนกรรมกำรท่ีปรึกษำ            กรรมกำร 
 4. นำยจ ำนง   พรเจริญ  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี 9             กรรมกำร 
 5. นำยช ำนำญ  โพธิ์เอม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2562 
ที่ปรึกษา 
 นำยช ำนำญ  โพธิ์เอม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเสำธงกลำง 
 นำยบุญธรรม  เจียงพรม   หัวหน้ำงำนบุคคล 
  นำยสหเทพ  พลพิทักษ์   หัวหน้ำงำนท่ัวไป 
 นำงรุสญำ  พลพิทักษ์   หัวหน้ำงำนวิชำกำร 
 นำงสำวมณีรัตน์  มหำสวัสด์ิ  หัวหน้ำกำรเงินและงำนงบประมำณ 
คณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
 1. นำยช ำนำญ  โพธิ์เอม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงนิรมล    บุญสีลำ  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง            กรรมกำร 
 3. นำยบุญธรรม   เจียงพรม ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง            กรรมกำร 
 4. นำยสหเทพ  พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 5. นำงสำวมณีรัตน์  มหำสวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง            กรรมกำร  
 6. นำงรุสญำ   พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  ก ำหนดจุดแข็ง  จุดอ่อนและสภำพแวดล้อม
ภำยนอก  พิจำรณำโอกำสและอุปสรรค์   โดยน ำรำยงำนโครงกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรมในปีงบประมำณ 
2561 ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  คณะกรรมกำรเครือข่ำย  ผู้ปกครอง ควำม
ต้องกำร  ควำมจ ำเป็นมำพิจำรณำ  โดยให้คณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำรทุกคนร่วมพิจำรณำด้วย 
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คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ปี (2562-2564)   
 1. นำยช ำนำญ  โพธิ์เอม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงนิรมล    บุญสีลำ   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 3. นำงสำวพรพรรณ   ศรีทอง  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 4. นำยบุญธรรม   เจียงพรม  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 5. นำงสำวภัทรำวดี   ปัญญำหำร  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร  
 6. นำยสัมฤทธิ์   พำศรี   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 7. นำงสำวมณีรัตน์   มหำสวัสด์ิ  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 8. นำยสหเทพ   พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 9. นำงสำวสุดำรัตน์   เจริญบุตร  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 10. นำยเอกชัย  ค ำทอง   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 11. นำงสำวทิพวรรณ์  คุณสุทธิ์  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 

12. นำยประสิทธิ์  หะขุนทด  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
13. นำงสำวณฐมน  ก ำลังมำก  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
14. นำงศิริรัตน์  นิยะมำนนท์  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
15. นำงสำวศิริพร  นำคเนนัย  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
16. นำงสำวกัลย์ชญำ ผำรัตน์  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
17. นำงสำวอิสรำ บุญเต็ม   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
18. นำยเกรียงไกร  วำปีเน  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
19. นำยรัฐเขตต์  หิรัญ   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 

 20. นำยด ำรงศักดิ์    ยืนยง  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
21. นำยสนิท   ภูจอมข ำ   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 

 22. นำงรุ่งเรือง   แสงสกุล  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 23. นำงสำวนฤมล   ลำภประสพ  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 

24. นำงสำวกฤษฎำรัตน์  บุญสีลำ  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
25. นำงสำวกัญณ์ชนก  จตุพรชัยมงคล ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
26. นำงสำวพัฆวลัฐณ์  กำญจนปำน ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
27. นำยธนำกร  โชคเจริญนพคุณ  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 

 28. นำงรุสญำ   พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำท่ีพิจำรณำผลจำกกำรวิเครำะห์ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  ควำมต้องกำร  ควำมจ ำเป็น   
มำด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 3 ปี (2562-2564)   
คณะจัดพิมพ์เนื้อหาและจัดรูปเล่ม 
 1. นำยธนำกร  โชคเจริญนพคุณ  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงรุสญำ   พลพิทักษ์   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 3. นำยประสิทธิ์  หะขุนทด  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 4. นำงกัญญำ  พลลำภ   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 5. นำยเกรียงไกร  วำปีเน   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำท่ีพิมพ์แผนปฏิบัติกำรให้ถูกต้อง และจัดท ำรูปเล่ม 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. นำยรัฐเขต  หิรัญ   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยธนำกร  โชคเจริญนพคุณ  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 3. นำงศิริรัตน์  นิยะมำนนท์  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 4. นำงสำวกัลย์ชญำ ผำรัตน์  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำท่ีตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำและกำรพิมพ์ 
คณะกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพ 
 1. นำยธนำกร  โชคเจริญนพคุณ  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวกันญำ  พลลำภ  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 3. นำยธนำกร   โชคเจริญนพคุณ  ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง  กรรมกำร 
 4. นำยด ำรงศักดิ์   ยืนยง   ครูโรงเรียนวัดเสำธงกลำง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำท่ีเผยแพร่ประชำสัมพันธ์  พร้อมท้ังลงในเว็บไซด์ของโรงเรียน 
 
  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีแก่
ทำงรำชกำรต่อไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี    1   เดือนพฤศจิกำยน      พ.ศ. 2561 
 
 
 
       ลงช่ือ................................................. 
                 (นำยช ำนำญ  โพธิ์เอม) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเสำธงกลำง 
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ข้อตกลงร่วมกัน 
 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 3 ปี (2562 -2564) ของโรงเรียนวัดเสำธงกลำง ได้จัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ท่ีมุ่งเน้น
พัฒนำผู้เรียน ท้ังด้ำนวิชำกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เรียนท่ี เป็นทรัพยำกรอันมีค่ำส ำคัญของประเทศ มีกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้อ ำนำยกำรโรงเรียน ขอสัญญำร่วมกันว่ำ จะให้ควำมร่วมมือ                
ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละเวลำ ก ำลังกำย ก ำลังใจ และก ำลังสติปัญญำ รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียน 
วัดเสำธงกลำง สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำได้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ให้จงได้ 

 
 
 

                                                                          ลงช่ือ...................................................... 
                                                                                          (นำยสุวรรณ  ด้วงสุข) 
                      ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำช้ันพื้นฐำน 
                                                                                           โรงเรียนวัดเสำธงกลำง 
 
 

                                                                          ลงช่ือ...................................................... 
                                                                                          (นำยช ำนำญ  โพธิ์เอม) 
                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเสำธงกลำง 
 
 

                                                                          ลงช่ือ...................................................... 
                                                                                           (นำยพิสิษฐ์ อนันต์) 
                                    ตัวแทนผู้ปกครอง 
 
 

                                                                          ลงช่ือ...................................................... 
                                                                                         (ผญ. จ ำนงค์ พรเจริญ) 
                                      ตัวแทนชุมชน 
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