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ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

ประวติัโรงเรียน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”    ที่ตั้ง เลขที่  60/10  หมู่ที่  2 ตำบล  หัวไผ่ .อำเภอ มหาราชจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  โทร 035-389131 .โทรสาร   035-389131 .    e-
mail…maharatprachanimit@hotmail.com      Website   www. maharat.ac.th  จัดการเรียนการสอนระดับชั้นถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   เขตพ้ืนที่บริการ  19  หมู่บ้าน  ได้แก่  ตำบลมหาราช  ตำบล
น้ำเต้า  ตำบลกะทุ่ม  และตำบลหัวไผ่ 
 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน             

     

 

 อักษร ม.ป.น. อยู่ใต้คบเพลิง หมายถึง โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” จัดการเรียนการสอนให้กับ 
นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เจริญรุ่งเรืองดังแสงของเปลวเพลิงที่สว่างโชติช่วง 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    หลวงพ่อจัน 

อักษรย่อ    ม.ป.น. 
คำขวัญ    ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน 
ปรัชญา    สุวิชาโน ภวํ โหติ   (ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ) 
สีประจำโรงเรียน   เขียว – แดง 
 

    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
             อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ    “ ม.ป.น.” 
  ความหมาย 

      มโน     ตั้งมั่นไว้ใฝ่ศึกษา        = รักการเรียน 
ป. ปัญญา  แสวงหาเป็นนิสัย       = เพียรสร้างปัญญา 
น.    น้ำใจ    สละได้เพ่ือส่วนรวม   = รู้ค่าคุณธรรม 

                       หรือ               “ รักการเรียน  เพียรสร้างปัญญา รู้ค่าคุณธรรม ” 
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 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
                   “ โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาคุณธรรม ” 
 
 ประวัติโรงเรียน  โรงเรียนมหาราช  “ประชานิมิต”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
จัดตั้งและดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2494  ณ  บริเวณวัดปากคลอง  ด้วยความร่วมมือของประชาชนชาวอำเภอ
มหาราช  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2514  ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดปากคลอง  ตำบลหัวไผ่  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มาอยู่ที่  หมู่ที่  2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในพ้ืนที่  49  ไร่  -  งาน  7  ตารางวา  ซึ่งเป็น
ที่ดินของวัดวังและประชาชนบริจาค  สร้างอาคารเรียนขึ้น  1  หลัง  เป็นอาคาร  214  และหอประชุม  1  หลัง  ต่อมาในปี  
พ.ศ.  2517  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เข้าอยู่ในโครงการ  ค.ม.ช.  รุ่น  11 จึงได้รับการช่วยเหลือด้าน
อุปกรณ์เป็นอย่างดี  และในปี  พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลัง เป็นอาคารเรียน  216 ก.  ครึ่ง
หลัง  พร้อมกับโรงฝึกงาน  2  หลัง  ในปี  พ.ศ.  2519  ได้รับงบประมาณจัดสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมอีก 1  หลัง  ในป ี 
พ.ศ.  2536 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน  216  ล.  (พิเศษ 12 ห้อง) จำนวน 1  หลัง  ในปี  พ.ศ.  2544  ได้รับ
งบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร  300  ที่นั่ง  1  หลัง  ในปี  พ.ศ.  2546  ได้รับงบประมาณสร้างถนน  คสล.  กว้าง  4  
เมตร  ยาว  340  เมตร  ปัจจุบันมีนักเรียน  138  คน  ครู  12  คน  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 
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แผนที่โรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
  1) ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  นายสมชาย  คำรักษ์  โทรศัพท์  087-  0792887  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  12 พฤศจิกายน  2559   จนถึงปัจจุบัน     
 
   2) ข้อมูลครูและบุคลากรประจำการ (ภาคเรียนที่ 1) 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/ 
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1 นางพรพิมล  สายันต์ 59 34 ครู คศ.3 คบ. เกษตร เกษตร ม.1-6 20 

2 นางบุปผา  พันธุ 51 26 ครู คศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.2,3,6 
20 

3 นางรุ่งนภา  ปราบแก้ว 33 8 คร ูคศ.2 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1,2,4 20 
4 นายวิชิต  มีศรีสรรค์ 33 8 คร ูคศ.2 ศษ.บ. ดนตรีสากล ดนตรี ม.1-6 20 

5 นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล 34 9 คร ูคศ.1 วท.บ. ฟิสิกส์ 
วิทย์ม.3 ,ฟิสิกส์ม.4-

6 
20 

6 นางสาวศุภรักษ์  จงรักษ์ 30 5 คร ูคศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิต ม.2,3,6 20 

7 นางวริษฐา  ศิรสิุวรรณ 31 3 คร ูคศ.1 วท.บ. 
เคมี

อุตสาหกรรม 
วิทย์ม.1,2 เคมีม.4-6 20 

8 น.ส.ชุตินันท์ ตระกูลชัยชนะ 26 3 คร ูคศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษม.1,4,5 20 
9 นายธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์ 26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1-6 20 
10 น.ส.ชนาภา ชัยสุวรรณรัตน์ 24 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3,5,6 20 
11 น.ส.รวีรัตน ์กอบกิจ 23 6 ด ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3,4,5 20 
12 น.ส.ณิชชา  พลเสน 28 6 ด ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.1,3,5 20 
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ภาคเรียนที่ 2 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/ 
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1 นางพรพิมล  สายันต์ 59 34 ครู คศ.3 คบ. เกษตร เกษตร ม.1-6 20 

2 นางบุปผา  พันธุ 51 26 ครู คศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.2,3,6 
20 

3 นางรุ่งนภา  ปราบแก้ว 33 8 คร ูคศ.2 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1,2,4 20 
4 นายวิชิต  มีศรีสรรค์ 33 8 คร ูคศ.2 ศษ.บ. ดนตรีสากล ดนตรี ม.1-6 20 

5 นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล 34 9 คร ูคศ.1 วท.บ. ฟิสิกส์ 
วิทย์ม.3 ,ฟิสิกส์ม.4-

6 
20 

6 นางสาวศุภรักษ์  จงรักษ์ 30 5 คร ูคศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิต ม.2,3,6 20 

7 นางวริษฐา  ศิรสิุวรรณ 31 3 คร ูคศ.1 วท.บ. 
เคมี

อุตสาหกรรม 
วิทย์ม.1,2 เคมีม.4-6 20 

8 น.ส.ชุตินันท์ ตระกูลชัยชนะ 26 3 คร ูคศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษม.1,4,5 20 
9 นายธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์ 26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1-6 20 
10 น.ส.ชนาภา ชัยสุวรรณรัตน์ 24 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3,5,6 20 
11 น.ส.รวีรัตน ์กอบกิจ 23 6 ด ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3,4,5 20 
12 น.ส.ณิชชา  พลเสน 28 6 ด ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.1,3,5 20 

 
 จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ...............12................ คน คิดเป็นร้อยละ ..100......  
 จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด ...........12................ คน คิดเป็นร้อยละ ..100...... 

 
                      3) อัตราจ้าง   มีจำนวนทั้งสิ้น  3  คน   
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จำนวน 
1 สุขศึกษาและพลศึกษา 32 1 
2 คอมพิวเตอร์ 30 1 
                       เฉลี่ย / รวม 31 2 
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.25563)  ดังนี้ 
1)  จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด      65     คน 

      2)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น                 106      คน 
           จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน    

  ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 1 20 5 25 สัดส่วน  ครู : นักเรียน 
1 : 12.15 
ห้องเรียน : นักเรียน 
1 : 19.75 
ครูที่ปรึกษาครบชั้น 
ชั่วโมงการสอนเฉลี่ย 

13.46ชม./สัปดาห์ 

ม.2 1 10 10 20 
ม.3 1 9 10 19 
รวม 3 39 25 64 

ม.4 2 7 7 14 
ม.5 2 15 10 25 

ม.6 1 4 8 12 

รวม 5 26 25 51  

รวมทั้งสิ้น 8 65 50 115  

  
(ข้อมูล  10  มิถุนายน  2562)  

               

 สภาพปัจจบุนัของโรงเรียน   
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา  จะต้อง 
นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถ สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ งแนวทาง 
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
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ด้านคุณภาพผู้เรียน   
    1) นักเรียนกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำห 
   2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความ รู้ได้ด้วยตนเอง 
   3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัยจนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความ มีวินัยเคารพกฎกติการะเบียบของสังคม เช่นการ
เข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะเป็นต้น 
จุดควรพัฒนา            
   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้สูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
   1) ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดี ในการบริหารงานสามารถเป็นแบบ 
อย่างที่ดีในการทำงานและคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม บทบาท 
  2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ อย่างเป็นระบบโรงเรียนได้ใช้เทคนิค การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น  การประชุม
แบบมีส่วนร่วมการประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจเป้าหมายที่ชัดเจนมีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ ผลการจัด
การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของ สถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการดำเนินการ นิเทศกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล  การดำเนินงานและจัดทำรายงานผล การจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้ กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้ 
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
จุดควรพัฒนา            
 1)  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา ผู้เรียนมาก
ขึ้น   
   2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการ จัดการศึกษาและการขับเคลื่อน คุณภาพการจัดการศึกษา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  
   1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ  
   2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   3) ครูให้นักเรยีนมีส่วนร่วมในการจัด บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การเรียนรู้  
   4)  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จาก การคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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   5) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินและคำแนะนำ จากคณะกรรมการวิจัย   
 จุดควรพัฒนา  
       1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและ ใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
      2)  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถ นำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี 
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 
      3) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีพฤติกรรม 
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืม วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
     4)  ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี การที่หลากหลาย สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตาม หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่ง
เรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติ การให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้ งานเสมอ    
     5) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตาม สภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้
และธรรมชาติวิชา  
    6) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ 
     7) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนา ตนเอง 
                                                                                 
 ภารกิจของโรงเรียน  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย 
ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 2. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 
      3.  งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอใน
การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้าน  ICT  ซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้าง
สูง 
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      4.  การขาดสื่อและอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ทันสมัยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีไม่มากพอในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน 
เพ่ือนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้                                           
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ส่วนที่  2  สถานภาพสถานศึกษา 

 ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
           โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา  การดำเนินงานประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยดำเนินการในรูปของ
คณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ 
            โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน และ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  โดยเน้นคุณภาพนักเรียนเป็น
สำคัญ  ทั้งด้านความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรม  จากการศึกษา  2553  โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ได้รับ
เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และ ได้ดำเนินโครงการตามรอยพ่อ                                                                                                                           
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไปได้แก่ 
ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
3 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
4 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
ดีมาก 

๕ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

6 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

7 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

8 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
9 ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดี 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  :  มธัยมศึกษา 
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10 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
11 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของสถานศึกษา 
ดี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี  ได้แก่ 

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 

(ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว) 

 
จุดเด่น 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1)  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุนทรียภาพด้าน
ดนตรี/นาฏศิลป์  และนันทนาการ 
  2)  ผู้เรียนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยเหลืองานบ้าน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ มีจิตอาสา 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
  3)  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่อง  จากการใช้เทคโนโลยีผ่านประสบการณ์ตรง และการดู ฟัง 
ปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืน 
  4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  และมีจินตนาการ  รู้จัก
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
  5)  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “รักการเรียน เพียรสร้างปัญญา รู้ค่าคุณธรรม”  และสถานศึกษามีเอกลักษณ์ 
“โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาคุณธรรม”  เป็นไปตามสถานศึกษากำหนด 
 
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1)  สถานศึกษาไม่มีรองผู้อำนวยการ  และได้แบ่งงานไว้  ๔  ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ  บุคลากร  
งบประมาณ  และบริหารทั่วไป  ได้มีการแต่งตั้งครูเป็นการภายใน  ให้หัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบงานแต่ละด้านด้วยความเรียบร้อย 
  2)  ได้บริหารจัดการเรื่องการรับ – ส่งผู้เรียนไป- กลับ  ได้รับความสะดวก ปลอดภัย  ผู้เรียนมาทันเวลา  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง กลับบ้านตรงเวลา 
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3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1)  การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาในวิชาที่สอนได้ไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมงทุกคน  มีการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัด  แบบทดสอบของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ 
  2)  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู  มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนทุกคน  การจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  มีระบบดูแลนักเรียน  มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน  มีการวิเคราะห์ผลการประเมินมาซ่อมเสริมและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยดำเนินการครบถ้วนครอบคลุม  ตาม
หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ  และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.93 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น 10.00 8.93 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.000 4.93 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น        
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  
                สถานศึกษา 

5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
                สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.66 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์      
                พันธกิจ  และวตัถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
                  บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
                  มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความ 
                  เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป   
                  การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 78.22 ดี 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                               ใช่      ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้  จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้               ใช่      ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน            ใช ่      ไม่ใช่ 

 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     

 
บทสรุปสถานศึกษา 

  
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระหว่างวันที่ 11 เดือน ธันวาคม  

พ.ศ.2555  ถึง วันที ่ 13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการคือ  
1. ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการควรจัดสอนซ่อมเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ตลอดเวลาเพ่ือกระตุ้นการเรียนของผู้เรียนในระดับเดียวกัน ควรเสริมกิจกรรมที่เด่นให้ผู้เรียนมีความถนัด 
เพ่ือสร้างจุดเด่นให้แก่สถานศึกษา เช่น กีฬา ดนตรี เป็นต้น  

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1) สถานศึกษาควรนำผลการประเมินไปพัฒนา การตรวจแผนการเรียนรู้ การประเมินการจัดการเรียนรู้ การ

ประเมินแบบวัดแบบประเมินมาพัฒนาครูเป็นรายบุคคล (ID Plan) และจัดนิเทศ กำกับ สร้างขวัญโดยเทคนิค
เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) อย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 

2) ครูทุกคนต้องทำแผนจัดการเรียนรู้ ใช้สอนโดยกำหนดเป้าหมายในการสอนทุกครั้ง ให้สอดคล้องกับเวลา  ใน
ตารางสอนที่กำหนด  โดยครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิธีปฏิบัติจริง  นำผลการ
บันทึกหลังสอนมาพัฒนาผู้เรียนทุกคน  
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ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนความได้รับการพัฒนา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย

สถานศึกษาร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นำข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์ กำหนด
แนวทางปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการ
พัฒนาทางสมอง ครูต้องมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา เทคโนโลยีในท้องถิ่นมาจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ได้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระหว่างวันที่ 11 เดือน ธันวาคม  
พ.ศ.2555  ถึง วันที ่ 13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา และได้จัดส่งผลการพัฒนาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 3 เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2557 และได้รับการ
รับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินซ้ำ 
โดยตัวบ่งชี้ที่ 5 ได้คะแนน 9.84 อยู่ระดับพอใช้ ผลคะแนนรวม 83.33 ระดับคุณภาพดี  

และในวันที่  6  กรกฎาคม 2558  หน่วยงานต้นสังกัดได้ส่งคณะกรรมการมาประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา  2558  ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา  4.50  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

วิเคราะหอ์งคก์ร 

วิเคราะหบ์ริบทโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”  (SWOT Analysis) 
 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมอืในการวเิคราะหส์ถานการณ์ เพือ่ใหผู้บ้ริหารรู ้  จดุแขง็ จดุอ่อน สภาพภายในของ

โรงเรียน โอกาส และอุปสรรคของสภาพภายนอก ซึง่จะช่วยใหท้ราบว่าองคก์รไดเ้ดนิทางมาถูกทศิทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยงับอก

ไดว้่าองคก์รมแีรงขบัไปยงัเป้าหมายไดด้ีหรือไม่ ม ัน่ใจไดอ้ย่างไรว่าระบบการท างานในองคก์รยงัมปีระสทิธิภาพอยู่ มจีดุอ่อนทีจ่ะตอ้ง

ปรบัปรุงอย่างไร ซึง่การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) มหาราช “ประชานิมติ”  มดีงันี้ 
วิเคราะหบ์ริบทมหาราช “ประชานิมิต”   

(SWOT) สภาพภายนอก 
โอกาส  (Opportunities)  อปุสรรค  (Threats)  

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1. สภาพสังคมอยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
2. ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น เทศบาล 
ตำบลมหาราช ,อบจ , พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอำเภอมหาราช,วิทยาลัยการอาชีพ
มหาราช 
3. ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง 
4. ได้รับการสนับสนุนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจาก
เขตพ้ืนที่ฯ 
5. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่  วัด, โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล, อาชีพทำนา,ปลูกผัก,สานกระเป๋า
จากผักตบชวา,ผูกผ้าตามเทศกาลต่าง ๆ , แปรรูปปลา 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาให้ 
บุตรหลานขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความประพฤติและ 
เรื่องการเรียน 
2. นักเรียนหลายราย มีสภาพครอบครัวแตกแยกซ่ึงส่งผล 
ถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 
3. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอน 
4. ผู้ปกครองย้ายบ่อย 
5. ผู้ปกครองส่งเสริมการมรคู่ให้กับนักเรียน 
6. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนยังไม่ตอบสนองการเรียนรู้ 
 ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ด้านเทคโนโลยี 
1. ความเจริญทางสื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย มีแหล่ง
เรียนรู้มากข้ึน ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สะดวกต่อ
การปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร 
2. เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อสะดวกรวดเร็วทันสมัย 
 

ด้านเทคโนโลยี 
1. สื่อเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ 
ค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เด็กจะติดอยู่กับการใช้ 
โทรศัพท์ไม่สนใจคนอ่ืนหรือสิ่งอื่น 
2. สื่อที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการของจำนวน
นักเรียน 

3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงสนต้นสังกัด ,
ชุมชน 

3. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
4. คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย 
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5. การใช้โทรศัพท์ไม่ถูกที่ถูกเวลา 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(งบประมาณ)จาก 
สพฐ. 
2.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของจากบริษัท 
ห้างร้านรอบๆบริเวณโรงเรียน 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ค่าครองชีพสูงทำให้บุคลากรและผู้ปกครองมีค่าใช้จ่าย 
สูงมีรายได้ไม่แน่นอน มีปัญหาเรื่องการเงิน 
2. ส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน 
 

โอกาส  (Opportunities)  อปุสรรค  (Threats)  

3.ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้นำชุมชน ชุมชน และ 

ผู้ปกครอง 

 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
1. มีระเบียบ กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน 
3. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของ
ระเบียบเงื่อนไข แนวทางท่ีถูกกำหนดไว้ 
4. นโยบายต้นสังกัด มีการกำหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
1. มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อยทำให้นโยบาย 
เปลี่ยนบ่อย 
2.คนในชุมชนสนใจ ความรู้เรื่องกฎหมายและการเมือง
น้อย 
3. เปลี่ยนและเพ่ิมแนวนโยบายบ่อย 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
1. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนคือ แบ่งโครงสร้าง
การบริหารงานเป็น 4 ด้าน ยึด หลักการบริหารงานแบบ 
PDCA ซึ่งมีการตรวจสอบได้ 
2. มีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ 
3. โครงสร้างการบริหารระดับสูง ปับเปลี่ยนบ่อยและ
โครงสร้างหลายส่วนที่ทำให้บางอย่างล่าช้า 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
1. การดำเนินงานตามนโยบายบางเรื่องยังไม่เป็นไปตาม 
ที่คาดหวัง ได้แก่ผลการสอบระดับชาติ 
2. นโยบายชาติ กระทรวงศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 จังหวัด โรงเรียน มีหลายส่วนมากทำงานยากไม่เป็นไปใน 
แนวทางเดียวกัน 
 

ด้านผลผลิตและการบริการ 
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

ด้านผลผลิตและการบริการ 
1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของโรงเรียน 
ยังต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ด้านบุคลากร ด้านบุคลากร 
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1. มีบุคลากรเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
2. บุคลากรส่วนใหญ่ตรงตามสาขาวิชาเอก 
3. บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรส่วนใหญ่ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง 

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญในด้าน ICT 
2. บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากจนมีเวลาให้กับ 
การจัดการเรียนการสอนน้อยลง 
3. ขาดแคลนบุคลากรวิชาเอกคอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์ 
ศิลปะ 
 

   โอกาส  (Opportunities)      อุปสรรค  (Threats)  
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 
1. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบราชการ 
3. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 
4. ได้รับความสนับสนุนในด้านงบประมาณจากหน่วยง
สานต้นสังกัด องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ผู้นนำท้องถิ่น ผู้ปกครอง และประชาชน 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 
1. งบประมาณจัดสรรมากระชั้นชิด ต้องรีบเร่งในการ 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจ 
2. อาจต้องมีการสำรองจ่ายบางงานที่จำเป็นเร่งด่วน 
3. งานการเงินและพัสดุ กำหนดระเบียบและเงื่อนไข
ตายตัว  
ซึ่งในสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานคือครู ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง 
คือการสอน ครูจึงต้องใช้เวลาในการทำงานการเงิน 
และพัสดุมาก จึงไปเบียดบังเวลาการสอนของครู 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
1. มีวัสดุอุปกรณเ์พียงพอต่อการดำเนินงานและการ
จัดการเรียนการสอน 
 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
1. ขาดการดูแลเอาใจใส่ เก็บและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
2. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ขาดแคลนอุปกรณ์ ใช้
งบประมาณ 
ค่อนข้างสูง  ของเก่าที่มีอยู่ชำรุด 

ด้านบริหารจัดการ 
1. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานชัดเจน 
2. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาโรงเรียน 
3. มีการมอบหมายหน้าในการปฏิบัติงานชัดเจนเนไป
ตามโครงสร้าง 

ด้านบริหารจัดการ 
1. มีนโยบายงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกับ 
การจัดการเรียนการสอน 
2. การติดตามและประเมนผลยังไม่ต่อเนื่อง 
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วิเคราะห์บริบทโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”(SWOT) สภาพภายใน 
 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
2. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน ทำให้การ
ทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถหลากหลาย เป็นผลดี
ต่อการจัดการศึกษา 
4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาโรงเรียน 
5. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มาก ทำให้
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูลดลง 
6. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือแก่
การเรียนรู้ 
7. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพและ
อนามัยนักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
8. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสาระเพ่ิมเติม
อย่างหลากหลายตามความต้องกาของผู้เรียน 
9. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 
10. นักเรยีนมีควาเข้าใจในหลักประชาธิปไตยและสามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ 
11. นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังได้อย่างมีความสุข 

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป เป็นผลให้เวลาใน
การเตรียมการสอนน้อย 
2. ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ำเสมอ 
3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความ
รับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
6. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดการศึกษาไม่เพียงพอ 
7. นักเรียนไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน เพราะส่วนมาก บิดา-
มารดา ไปทำงานต่างถิ่น 
8. ขาดบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ 
9. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว 
10. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียน 
11. การดำเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการ ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร ครู ต้องใช้เงินส่วนตัว
สำรองจ่ายในการดำเนินงาน 
12. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
โสตทัศนูปกรณ์ 
13. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ดนตรี กีฬา 
14. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 
งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ 
15. โรงเรียนมีบริเวณพ้ืนที่มาก แต่มีนักการภารโรงเพียง
คนเดียวทำให้การดูแลทำความสะอาดอาคารเรียน      
ตัดหญ้าไม่ทั่วถึง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal analysis) 
เปนการวิเคราะหที่ไมยุงยากซับซอนมากนักโดยเนนที่สถานศึกษาเปนหลักตามแบบการจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ.2553  ที่มุ
งเนน 5 ดาน  ประกอบดวย  1) ดานผูเรียน  2) ด้านการจัดการศึกษา  3) ดานมาตรการสงเสริมการจัดการศึกษา  4) ดานอัต
ลักษณ  และ 5) ดานการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 

1) ดานผูเรียน   
    1)  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุนทรียภาพด้าน

ดนตรี/นาฏศิลป์  และนันทนาการ 
     2)  ผู้เรียนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยเหลืองานบ้าน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ มีจิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน 
     3)  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่อง  จากการใช้เทคโนโลยีผ่านประสบการณ์ตรง และการดู ฟัง ปฏิบัติ
ร่วมกับผู้อ่ืน 
              4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  และมีจินตนาการ  รู้จักปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ 
     5)  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “รักการเรียน  เพียรสร้างปัญญา  รู้ค่าคุณธรรม”  และสถานศึกษามีเอกลักษณ์ “โรงเรียน
ส่งเสริมภูมิปัญญา  พัฒนาคุณธรรม”  เป็นไปตามสถานศึกษากำหนด 

2) ด้านการจัดการศึกษา   
       1) สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการ 
 พัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ  ชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ 
 แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
       2) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   แผนปฏิบัติการประจำปี  สอดคล้องกับ   การพัฒนาผู้เรียน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ    ตามมาตรฐาน 
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้  ดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  
       3) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 3) ดานมาตรการสงเสริมการจัดการศึกษา 
     1) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
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      2) สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ จัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็ น ระบบ
และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา 
       3) สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลและ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
       4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามี
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

4) ดานอัตลักษณ  
     สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการ 
 พัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ  ชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ 
 แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยจัดกิจกรรม โครงการต่างๆสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
         “ รักการเรียน  เพียรสร้างปัญญา รู้ค่าคุณธรรม ” 

5) ดานการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
               สถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน
และการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตรวจสอบ   ผลการดำเนินงานและ
การปรับปรุง  แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง    ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้  ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล
 และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกข้ันตอน                                                 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External analysis) 
  

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 
ปัจจัยภายนอก 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”นั้น ปรากฏว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีอุปสรรค มากกว่า โอกาส ดังนี้  คือ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขตบริการ ได้รับการศึกษาน้อย ผู้ปกครองส่วนใหญ่
มีอาชีพรับจ้างรายวันทำให้มีรายได้ท่ีต่ำส่งผลให้ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัด ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ทิ้งภาระไว้ให้ปู่ย่าตายายฯ 
เลี้ยงดู นอกจากนี้ยังนิยมให้บุตรหลาน ได้เรียนจบเพียงระดับการศึกษาภาคบังคับและยังไม่สนับสนุนให้เรียนในระดับที่สูงขึ้น 
ผู้ปกครองที่มีความพร้อมจึงมักจะ      ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและส่วนใหญ่จะส่งพี่น้องเข้าเรียนใน
สถานศึกษาเดียวกัน        ในด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน(เช่น ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต)ในชุมชนขาดการควบคุมดูแลจาก
เจ้าหน้าที่ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้การเปลี่ยนระบบบริหารจัดการและการรับนักเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการสอบประเมินผลระดับชาติ ยังส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้นโยบาย/กลยุทธ์เปลี่ยนบ่อยทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่อง ความล่าช้าจากการประสานงานของ
หน่วยงานต้นสังกัด (สพม.3) แต่ในด้านการคมนาคมขนส่งสะดวกสบายในการเดินทางชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
การจัดการศึกษาความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีกระจายเข้าสู่แหล่งชุมชนอย่างทั่วถึง อัตราการว่างงานต่ำอัตรารายได้ของ
ประชากรในพ้ืนที่ค่อนข้างต่ำ ค่าครองชีพสูง ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้านเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้
ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษานโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ฯทำให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาทั่วถึงมากข้ึน 
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ส่วนที่ 3  ทิศทางของโรงเรียน 
จากวิสัยทัศน์ที่ว่า ภายในปี 2562 โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” บรรยากาศน่าอยู่ ผู้เรียน   มีคุณธรรมและ

คุณภาพ โดยครูมืออาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วม ” โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 3 
ยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จำนวน 5 เป้าประสงค์ฯ  จัดทำแผนกลยุทธ์ กำหนดกลยุทธ์ จำนวน 6 กลยุทธ์  
และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการ ได้โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  รวม  17 โครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา  
ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
               เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ  (Mission)           

1.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานสากล และ ทักษะอาชีพ  
 3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถของผู้เรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ และการอยู่ร่วมกันในพหุ
วัฒนธรรม 
 5.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะอาชีพ ตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน 
 6.ส่งเสริม พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 7.กระจายอำนาจการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์
รางวัลคุณภาพของสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(OBEC QA) 
                                                                               
 เป้าประสงค์ (Goal)  

1.สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานสากล มีทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21  และทักษะอาชีพ  
 3.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะชีวิต ยอมรับ
ความแตกต่างทางความคิด และสามารถอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม  

4.ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพของผู้เรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ และสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 5.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะอาชีพ ตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน 
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 6.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ เครือข่ายระบบสารสนเทศ เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 8.สถานศึกษาบริหารงานแบบกระจายอำนาจการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(OBEC QA) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ส่วนที่  4  กรอบกลยุทธ์และกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน(Strategy) 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
1.การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทาง วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานสากล 

และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะชีวิต ยอมรับความแตกต่างทาง
ความคิด และสามารถอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม 
 3.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เชิงบูรณาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะอาชีพ ตามมาตรฐานสากล  
 4.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ เครือข่ายระบบสารสนเทศ เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 5.การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
 6.พัฒนาการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(OBEC QA) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 กำหนดยุทธศาสตร์การบริหาร มากำหนดกลยุทธ์ โครงการ นำสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดกับแนวทางการบริหารที่แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มการบริหารงานวิชาการ กลุ่มการบริหารงานบุคคล กลุ่มการบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มการ
บริหารงานทั่วไป 
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ส่วนที่ ๕ โครงการและกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ 
1.การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพทาง วิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นาฏศิลป์ ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
มาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

1.1โรงเรียน ผู้เรียนมี
พัฒนาการเชิง
คุณภาพ มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ  

1.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับดี 
2.ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET)สูงกว่าระดับชาติ 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่รับเหรียญรางวัล
จากการแข่งขันระดับจังหวัดสู่ระดับภาค 
4.จำนวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ 

- โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
สาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์งานอาชีพ
และผู้ประกอบการ 

 1.2 โรงเรียน ผู้เรียน
มีพัฒนาการเชิง
คุณภาพผู้เรียนทาง
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

1.ร้อยละของผู้เรียนทีมีสุนทรียภาพ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ 
3.โรงเรียน มีนักกีฬา ทีมกีฬา มีคุณภาพ
ในระดับ ดี 

-โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
-โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนทางด้านกีฬา 

2.การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ทักษะ
ชีวิต ยอมรับความ
แตกต่างทางความคิด 
และสามารถอยู่ร่วมกัน
ในพหุวัฒนธรรม 

2.1โรงเรียน พัฒนา
คุณภาพ ปลูกฝัง
ผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ในระดับดี 

1.ร้อยละผู้เรียนทีม่ีคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนในระดับดี 
2. ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ใน 
ระดับดี 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดี 
ปลอดสารเสพติด 
4.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
-โครงการผู้ปกครองอุ่นใจ 

2.การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ทักษะ 

2.2ผู้เรียนมีการนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้พัฒนาทักษะชีวิต  

1.จำนวนผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต 
2.จำนวนผู้เรียนที่ยอมรับความแตกต่าง 

-โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-โครงการพัฒนาการจัด
กิจกรรมอยู่ร่วมกันในความ 
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ชีวิต ยอมรับความ

แตกต่างทางความคิด 
และสามารถอยู่ร่วมกัน

ในพหุวัฒนธรรม 

ยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิด และ

สามารถอยู่ร่วมกันใน
พหุวัฒนธรรม 

ทางความคิด และสามารถอยู่ร่วมกันใน
พหุวัฒนธรรม 

เป็นพลเมืองและพหุ
วัฒนธรรม 

3.การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
มาตรฐานสากลเชิง
บูรณาการ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ทักษะอาชีพ  

3.1 โรงเรียนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานสากลเชิง
บูรณาการ ความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
3.2โรงเรียนพัฒนา  
ผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ทักษะ
อาชีพ 

1.จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากลเชิง
บูรณาการ 
2.จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเชิง
บูรณาการเพ่ืองานอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
3.จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรทวิวุฒิ 
4.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานสากลเชิงบูรณา
การเพ่ืองานอาชีพ และการ
เป็นผู้ประกอบการ 
-โครงการพัฒนาหลักสูตร
ทวิวุฒิโดยความร่วมมือกับ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
- โครงการหนึ่งคนหนึ่งงาน 
อาชีพ 

4.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการ เครือข่าย
ระบบสารสนเทศ 
เครือข่ายองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ นำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

4.1การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียน
สาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อม ของ
สถานศึกษา 

1.จำนวน แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน สนาม
กีฬาห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ใน
สภาพพร้อมใช้ 
2.ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

-โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ 
สาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อม 
-โครงการสร้างสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 4.2 พัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและ
เครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้ 

1.โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ ที่เอื้อต่อ
การบริหารจัดการ 
2.ร้อยละของความพึงพอใจในการบริการ 
เครือข่ายสารสนเทศ 

-โครงการพัฒนาเครือข่าย
ระบบดิจิทัล  และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือแห่ง
การเรียนรู้ 
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5.การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นครูมือ
อาชีพ 

5.1ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นครู
มืออาชีพ 

1.จำนวนครู และและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตนเอง 
2.จำนวนครูที่ได้รับการนิเทศการศึกษา 
 
 

-โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เป็นครูมืออาชีพ 
 

6.พัฒนาการ
บริหารงานแบบ
กระจายอำนาจ ตาม
หลักธรรมาภิบาล ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัล
คุณภาพของ
สำนักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(OBEC QA) 
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

 

6.1 โรงเรียนมีการ
บริหารงานแบบ
กระจายอำนาจ 
ตามหลักธรรมาภิ
บาล ตามแบบ
OBEC QA 

6.2 โรงเรียนเน้น
การมีส่วนร่วม มี
การใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการบริหาร 

1.ระดับคุณภาพของความร่วมมือ และ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง หน่วยงานรัฐ 
เอกชน และชุมชน 
2.ความพึงพอใจกลุ่มการบริหาร
สถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 
3.โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

-โครงการส่ือสัมพันธ์
ชุมชนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
การศึกษาและบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

-โครงการพัฒนากลุ่ม
การบริหารงาน
สถานศึกษา 

-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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ส่วนที่ ๖ แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการบริหารแผน 
          ตารางแสดง กรอบการดำเนินงาน กลยุทธ์โรงเรยีน กลยุทธ์ระดับแผนงาน  เป้าหมายและตัวชี้วัดและกรอบเวลา 

 
โครงการ/เป้าหมายความสำเร็จ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทาง วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายความสำเร็จ(ร้อยละ) 
ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

• กิจกรรมการแข่งขันงานแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม 

• กิจกรรมนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ 

• กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

• กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

• กิจกรรมส่งเสริมทักษะดิจิทัล (Coding) 

• กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ STEM ศึกษา 

• กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

• กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 

70 75 80 85 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

• กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มพัฒนาผู้เรียน) 

• กิจกรรมแนะแนว  

• กิจกรรมจิตอาสา 

70 75 80 85 

3.โครงการส่งเสริมประสบการณ์งานอาชีพและผู้ประกอบการ(หนึ่งคน
หนึ่งงานอาชีพ) 

70 75 80 85 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายความสำเร็จ(ร้อยละ) 
ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 

4.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

• กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทางด้านศิลปะ 

• กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทางด้านดนตรี 

• กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ 
 

70 75 80 85 

5.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทางด้านกีฬา 
 

70 75 80 85 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะชีวิต ยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิด และสามารถอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายความสำเร็จ(ร้อยละ) 
ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 

6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• กิจกรรมตักบาตรพระประจำสัปดาห์ 

• กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ 

• ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

• กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

• กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

70 75 80 85 

7.โครงการผู้ปกครองอุ่นใจ 

• กิจกรรมประกันชีวิต 

• กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ(ตรวจสุขภาพ สารเสพติด) 

• กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

• กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 

• กิจกรรมจิตอาสา 

70 75 80 85 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายความสำเร็จ(ร้อยละ) 
ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 

8.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และการร่วมกันในพหุวัฒนธรรม 

• กิจกรรมสภานักเรียน 

• กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลมหาราช 

70 75 80 85 

 
กลยุทธ์ที่ 3.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากลเชิงบูรณาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะอาชีพ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายความสำเร็จ(ร้อยละ) 
ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 

9.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลเชิงบูรณาการ
เพ่ืองานอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ 

• กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพ่ืองานอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

• กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

70 75 80 85 

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิโดยความร่วมมือกับวิทยาลัยการ
อาชีพมหาราช 

• กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ 

• กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ
มหาราช 

70 75 80 85 
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ เครือข่ายระบบสารสนเทศ เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายความสำเร็จ(ร้อยละ) 
ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 

11.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สาธารณูปโภค 
และสิ่งแวดล้อม 

• กิจกรรมพัฒนาห้องเกียรติภูมิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
กลุ่มการบริหารงาน 

• กิจกรรมพัฒนา ห้องประชุม ห้องมรกต  

• พัฒนาสนามกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง  

• กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม สระน้ำ แปลงเกษตร  การปรับ
ปลูกต้นไม้ 

• กิจกรรมพัฒนาห้องน้ำ   นักเรียน 

• กิจกรรมพัฒนา ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภค  

• กิจกรรมพัฒนาระบบป้องกัน รักษาความปลอดภัย 

70 75 80 85 

12.โครงการสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

• กิจกรรมสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม 

• กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือรักษ์สิ่งแวดล้อม 

• กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

70 75 80 85 

13. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบดิจิทัล  และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือแห่งการเรียนรู้ 

• กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระบบดิจิทัล 

• กิจกรรมชุมชนแห่งการจัดการเรียนรู้ 

• กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือแห่งการเรียนรู้ 
 

70 75 80 85 

 
 



31 
 
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายความสำเร็จ(ร้อยละ) 

ปี2563 ปี2563 ปี2563 ปี2563 

14. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 

• กิจกรรมการอบรมพัฒนาครู 
(ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน)  

• กิจกรรมประเมินพัฒนาครูเพ่ือให้มี เลื่อนตำแหน่ง วิทยฐานะ 

• กิจกรรมนิเทศการศึกษา 

70 75 80 85 

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC QA) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายความสำเร็จ(ร้อยละ) 

ปี2563 ปี2563 ปี2563 ปี2563 

15. โครงการส่ือสัมพันธ์ชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาและบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

• กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 

• กิจกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

70 75 80 85 

16. โครงการพัฒนากลุ่มการบริหารงานสถานศึกษา 

• กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างกลุ่มการบริหารงาน 

• กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารงาน 

70 75 80 85 

17.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

• กิจกรรมการจัดการจัดซื้อหนังสือเรียน ทัศนศึกษา อุปกรณ์การ

เรียน  

70 75 80 85 
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การกำกับติดตาม 
ระบบการติดตามประเมินผล 

การน าแผนสูก่ารปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 
 

 1.  การน าแผนสูก่ารปฏบิติั 
  การน าแผนพฒันาโรงเรียนไปสู่การปฏิบตัินบัเป็นข ัน้ตอนที่ส  าคญัมาก  เพราะเป็นความสามารถที่จะผลกัดนัการท างานของ

กลไกที่ส  าคญัทัง้หมด  ใหส้ามารถบรรลุผลลพัธต์ามที่ต ัง้เป้าหมายไว ้ การด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะตอ้งผลกัดนัใหม้ีการปรบัเปลี่ยนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  รวมถึงวธีิและกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบตัิจะตอ้งท าให ้

หน่วยงานยอมรบัแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนัน้  และพรอ้มที่น าแนวทางนัน้ไปด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  และวธีิการ

ปฏิบตัิงานของตน  ดงันัน้  จึงจ าเป็นตอ้งมกีารระดมก าลงั  แสวงหาการสนบัสนุน  เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิและสรา้งความเป็นปึกแผ่นให ้

เกิดขึ้นเพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของและมสี่วนร่วม  ดงันัน้  เพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงค ์ และเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาจงึก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏบิตั ิ โดยสงัเขป  ดงันี้  
  1)  ผูบ้ริหารโรงเรียนผลกัดนัใหม้กีารด าเนินงานตามแผนอย่างมปีระสทิธิภาพ  และสม า่เสมอ 
  2)  โรงเรียนจดัท าแผนระยะกลางและจดัท าแผนปฏบิตัิการ  และด าเนินการตามแผน  ม ี

การก ากบัตดิตาม  ประเมนิคุณภาพ  ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  เพือ่ใหป้ระสบผลส าเร็จตามทีมุ่่งหวงัไว ้ 
  3)  เร่งรดัใหห้น่วยงานด าเนินงาน  เพื่อเผยแพร่และเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสาระส าคญัของแผนใหค้รูและ

บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งไดท้ราบ  มสี่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนอย่างกวา้งขวาง  เพื่อใหก้ารน าแผนสู่การปฏิบตัิ  เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ

เกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  
  4)  มกีารก าหนดภารกิจความรบัผิดชอบใหช้ดัเจนเพื่อความสอดคลอ้งกบัแผนงาน  และแผนอตัราก าลงั  และขจดัความ

ซ า้ซอ้นของงาน  
  5)  วางแนวปฏิบตัิ  เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและชดัเจนแก่ผูป้ฏิบตัิและผูเ้กี่ยวขอ้ง  รวมทัง้ลดข ัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน

เพือ่ใหม้ปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  6)  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาใหม้คีวามแม่นย าและเป็นปจัจุบนั  และสามารถใหบ้ริการไดต้รงกบัความ

ตอ้งการและทนัต่อการเปลีย่นแปลง 
  7)  พฒันาระบบการก ากบัตดิตาม  และการประเมนิผล  ทีมุ่่งเนน้ประเมนิเพื่อการพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงาน  โดยมี

การพฒันาตวัชี้วดัผลส าเร็จการด าเนินงานทัง้ในดา้นปริมาณ  คุณภาพระยะเวลาในการประเมนิ  ผูป้ระเมิน  และแนวทางในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู  
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 2.  การติดตามและประเมินผล  
  หลงัจากที่โรงเรียนไดป้ฏิบตัิด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรน์ี้แลว้  จ าเป็นตอ้งมีการก ากบัติดตาม  และประเมินผล  เพื่อให ้

ทราบผลและความกา้วหนา้ในการปฏิบตัิงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดในเวลาที่ก าหนดไวห้รือไม่  โดยการติดตาม

ประเมนิผล  จะวดัจากจดุมุ่งหมายหลกั  โดยสรุปไดด้งันี้  
  1)  มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผูน้ า  มีคุณธรรม  สงัคมยกย่องและใหก้ารยอมรบั  มีทกัษะในการเรียนรูด้า้น

วชิาการ  รบัผดิชอบต่อสงัคม  มสี านึกในความเป็นไทย  รูจ้กัด ารงชวีติอย่างมคีุณค่ามสีุขภาพทีด่ ี  
  2)  มุ่งพฒันาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารใหเ้ป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความตอ้งการของสงัคมทางวิชาการ  โดยเนน้

คุณภาพระดบัสากล  และสามารถปลูกฝงัคุณลกัษณะที่พึงประสงคแ์ก่ผู เ้รียนและใหบุ้คลากรทุกคนไดร้บัการพฒันาความสามารถอย่าง

ต่อเนื่อง  โดยสามารถด ารงไวซ้ึง่จรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 
  3)  มุ่งเนน้การจดัการศึกษาที่มอีิสระ  และคล่องตวัในการบริหารจดัการ  เพื่อใหส้ามารถสรา้งมาตรฐานการบริการใหเ้ป็นที่

พงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  โดยการประเมนิผลมกีระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดงันี้ 
    (1) โรงเรียนสรา้งกระบวนการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง  และสรา้งเครือข่ายเชื่อมโยงเป็น

ระบบเดียวกนั  เพือ่สามารถเอื้อประโยชนร่์วมกนัไดใ้น 

ทกุหน่วยงาน  โดยจดัท าเกณฑช์ี้วดัความส าเร็จของแผนตามวตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดไวใ้หเ้ป็นรูปธรรม  
    (2) ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลงานใหบ้คุลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
    (3) มกีารปรบัปรุงแผนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
    (4) สรา้งมาตรการเร่งรดั  หากมโีครงการทีด่  าเนินกรชา้กว่าที่ก าหนด  และตรวจสอบคุณภาพอย่างใกลช้ดิและสม า่เสมอ  
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ปฏิทินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
โรงเรียน  มหาราช “ประชานิมิต”  

 

วนั  เดือน  ปี รายการปฏิบติั ผูร้บัผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี  
(ปีงบประมาณ) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่ 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
(ปีงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่  2) 
-  นำเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดทำรายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


