แผนกลยุทธ์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา
ระยะ ๔ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การพัฒนาคุ ณ ภาพของการศึกษาในสถานศึ กษาขัน้ พื้นฐานระยะที่มีสภาวการณ์ ของ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือ ง สังคม และเทคโนโลยี มีค วามซับ ซ้อ นมากขึ้น
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันกาหนดแนวทาง กระบวนการ
และเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มคี วามหลากหลาย การขับ เคลื่อนการพัฒนาโดย
ยุ ทธศาสตร์ (Strategy – focus Organization) จะก่ อให้ เกิ ด คุ ณ ค่ า (Value Creation) ตาม
เป้ าประสงค์ทก่ี าหนดไว้
แผนกลยุทธ์พฒ
ั นาคุณ ภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (๒๕๖๒- ๒๕๖๕) ของโรงเรียน
สวายจีกพิทยาคม ฉบับนี้ เป็ นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตใิ ห้บงั เกิดผล โดยใช้กล
ยุท ธ์ก ารบริห ารแบบใช้โรงเรียนเป็ นฐานและการบริหารจัด การคุ ณ ภาพโดยรวม จัดท าเป็ น
แผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ทีส่ ามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ บริบทของโรงเรียน
ส่วนที่ ๒ วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT)
ส่วนที่ ๓ การกาหนดแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาคุณภาพ โครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๕ แผนการควบคุมและกากับติดตาม
คณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า แผนกลยุทธ์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี
(๒๕๖๒- ๒๕๖๕) ฉบับนี้จะเป็ นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบตั งิ าน/โครงการ/กิจกรรม ให้
ประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมายทีโ่ รงเรียนกาหนดไว้

คณะผู้จัดทำ
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สารบัญ
หน้ า
คานา
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพืน้ ฐานสถานศึกษา
- ประวัตโิ รงเรียนสวายจีกพิทยาคม
- จานวนครูและบุคลากร
- จานวนครู และบุคลากร
- จานวนนักเรียน
- ผลประเมินระดับชาติ ม.๓
- ผลประเมินระดับชาติ ม.๖
- เกียรติประวัตขิ องโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓
ส่วนที่ ๒ วิเคราะห์องค์กรวิเคราะห์บริบทโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
- วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม (SWOT) สภาพภายนอก
- วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม (SWOT) สภาพภายใน
- ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
- แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT
ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์
- อุดมการณ์ หลักการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- มาตรฐานการศึกษาของชาติ
- นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ปี ๒๕๖๒ ของ สพฐ.
- นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ปี ๒๕๖๒ ของสพม.๓๒
ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี
- โครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๕ แผนการควบคุม กากับติดตาม
- แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ
- ปฏิทนิ การกากับติดตาม
ภาคผนวก
คาสัง่

๒
๓
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๕
๑๙
๔๖
๕๘
๖๑
๖๒
๖๓

๖๕
๖๖
๗๐
๗๕
๗๘
๗๙
๘๔
๘๖
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพืน้ ฐานสถานศึกษา
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสวายจีกพิ ทยาคม
ประวัติโรงเรียนสวายจีกพิ ทยาคม
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมเป็ นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ห่างจากตัวอาเภอเมือง ๑๓ กิโลเมตร เดิมเป็ นสาขาของโรงเรียน
ภัทรบพิตร โดยสภาตาบลสวายจีก มีการประชุมตกลงกันว่าให้ก่อสร้างอาคารชัวคราวขึ
่
น้ บริเวณทีด่ นิ
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี ๑๔ บ้านสวายจีกได้รบั การประกาศจัดตัง้ เป็ นโรงเรียนเอกเทศตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙
ในปี ๒๕๓๕ ได้เปิ ดรับนักเรียนครัง้ แรกสามารถรับนักเรียนได้ ๒ ห้องเรียน จานวน ๗๒ คน ในวันที่
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ ให้ นายมนต์ชยั แผ้วพลสง ดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
สวายจีกพิทยาคมคนแรก ในปี เดียวกันได้จดั การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ และในปี
๒๕๔๐ ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ นายมนต์ชยั แผ้วพลสง ดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม การ
จัดการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายให้นกั เรียนได้ศกึ ษาวิชาทีเ่ หมาะสมกับสภาพท้องถิน่
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นายประชัย พรสง่ากุล ผูอ้ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างบุรรี มั ย์และโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม โดยมีนายสุ
เธียร เชาวนกุล ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรรี มั ย์ในขณะนัน้
ปั จจุบนั โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมมีอาคารเรียน ๓ หลัง โรงฝึกงาน ๑ หลัง อาคารชัวคราว
่
๒ หลัง
ผูบ้ ริหารคนปั จจุบนั นายวรากร เสนามาตย์ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมบริหารจัดการ
โดยจัดการศึกษาเพือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีไ่ ด้เรียนอย่างทัวถึ
่ งทัง้ สายอาชีพ สาย
สามัญ ทัง้ รูปแบบในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
ตัง้ อยู่ทบ่ี า้ นเลขที่ ๑๐๙ หมู่ท่ี ๑๔ ตาบลสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ ๓๑๐๐๐
ขนาดของสถานศึกษา
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมเป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก
จานวน ๔๓ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา
ระดับชัน้ ทีเ่ ปิ ดสอน
โรงเรียนได้ทาการสอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ – ๖

วิ สยั ทัศน์
ผูเ้ รียนมีความรูค้ วบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา
“มุ่งพัฒ นาด้านวิช าชีพ ดารงไว้ซ่ึงความเป็ น ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อ ม น้ อ มน าหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจ
พอเพียง”
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พันธกิ จ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พัฒนาด้านพุทธิศกึ ษา จริยศึกษาให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พัฒนาด้านอาชีวะให้ผเู้ รียนก้าวสูอ่ าชีพ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพือ่ โอกาสและทางเลือกสาหรับทุกคน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ส่งเสริมการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าและดารงไว้ซง่ึ ความเป็ นไทย

เป้ าประสงค์ของโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูเ้ รียนมีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมดารงไว้ซง่ึ ความเป็ นไทย
ผูเ้ รียนมีทกั ษะด้านวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับทุกคน
ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนมีการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
โรงเรียนเป็ นสังคมแห่งการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
๑. พัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะด้านวิชาชีพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและดารงไว้ซง่ึ ความเป็ นไทย
ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
๕. จัดการศึก ษาเพื่อ โอกาสและทางเลือ กสาหรับ ทุ ก คน ทัง้ การศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
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อักษรย่อประจาโรงเรียน
ส.จ.พ.

ปรัชญาประจาโรงเรียน
“ปญฺญานรานรตน”
ปัญญาเป็ นสิ่ งประเสริ ฐของมนุษย์

คาขวัญของโรงเรียน
“ คุณธรรม นาความรู้ มุ่งสู่อาชีพ ”

อัตลักษณ์
“เรียนรู้สู่อาชีพ”

เอกลักษณ์
“โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ตราประจาโรงเรียน

สีประจาโรงเรียน สีแสดเทา
สีแสด
สีเทา
สีแสดเทา

หมายถึง
หมายถึง
จึงหมายถึง

แสงสว่าง
ความรู้
“ความรู้เป็ นแสงสว่างนาทางชีวิต
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แผนผังโรงเรียนสวายจีกพิ ทยาคม
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ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ทาเนี ยบผู้บริหาร
โรงเรียนสวายจีกพิ ทยาคม ตัง้ แต่ พ.ศ.๒๔๕๐ จนถึงปัจจุบนั
ที่
๑

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

ปี ที่ดารงตาแหน่ ง

ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ านวยการ

๒๕๔๐ - ๒๕๕๑

ผูอ้ านวยการ

๒๕๕๑- ๒๕๕๔

นายมนต์ชยั แผ้วพลสง
๒

นายประชัย พรสง่ากุล
๓

๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

ผูอ้ านวยการ
นายอุดม วัชรพงศ์ศริ ิ
๔

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
ผูอ้ านวยการ

นายกาญจนพงษ์ ตราชู
๕
ผูอ้ านวยการ

นายวรากร เสนามาตย์

๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ จนถึงปั จจุบนั
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนสวายจีกพิ ทยาคม
1. นางพิมลรัตน์ ฉันทไกรวัฒน์
2. นายสุระ การกระสัง
3. นางแม้น อาญาเมือง
4. นายตวง ยอดสวัสดิ ์
5. นายประโยชน์ สุระรัมย์
6. นายประสิทธิ ์ แดงชาติ
7. นายวิเชียร กึนรัมย์
8. พระอธิการถวิล อาจทวีกุล
9. พระแผน วสโก
10. นายชัยวัฒน์ กะเสมรัมย์
11. นายพนัส วิโสรัมย์
12. นายประเทือง กิจเอีย๋ มไพศาล
13. นายอินทร์ วิเชียรรัมย์
14. นางน้าฝน สมศรีนวล
15. นายวรากร เสนามาตย์

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์
ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
ผูแ้ ทนครู
ผูแ้ ทนศิษย์เก่า
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
ผูแ้ ทนองค์กรปกครองฯ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะผู้บริ หารโรงเรียนสวายจีกพิ ทยาคม
ปี การศึกษา ๒๕๖๒
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวรากร เสนามาตย์
นางสุภทั ร์ แสนกล้า
นายพนัส วิโสรัมย์
นางนิตยา โพธิเปี
์ ้ ยศรี
นายบุญช่วย สายลาม
นางสาวชญาดา ตะวันหะ
นายไพรวัลย์ โพธิเปี
์ ้ ยศรี

ผูอ้ านวยการโรงเรียน
รองผูอ้ านวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ ายบริหารทัวไป
่
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ ายกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ ายบริหารงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานบุคคล

ตารางแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสวายจีกพิ ทยาคม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ประเภทบุคลากร
ผูบ้ ริหาร
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครูผชู้ ่วย
ครูช่วยราชการ
พนักงานราชการ
ครูอตั ราจ้าง
ครูพเ่ี ลีย้ งเด็กพิการ
พนักงานธุรการ ส ๔
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัวคราว
่
รวมทัง้ หมด

จานวน (คน)
๒
๑๑
๘
๖
๑
๓
๑
๑
๑
๒
๑
๓๗
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ตารางแสดงจานวนนักเรียน ปี การศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนสวายจีกพิ ทยาคม
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๒
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
รวม
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๔
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๕
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖
รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี ๓
รวม
รวมทัง้ หมด

จานวนห้อง
๓
๓
๓
๙
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๓
๑๖

เพศ
ชาย
๔๙
๔๕
๔๖
๑๔๐
๑๕
๑๔
๑๑
๔๐
๑๕
๔
๑๑
๓๐
๒๑๐

หญิ ง
๔๘
๔๓
๓๕
๑๒๖
๒๖
๑๓
๒๑
๖๐
๗
๑๑
๑๑
๒๙
๒๑๕

รวม
๙๗
๘๘
๘๑
๒๖๖
๔๑
๒๗
๓๒
๑๐๐
๒๒
๑๕
๒๒
๕๙
๔๒๕

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑)
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขนั ้ พื้นฐาน(O-NET)ปี การศึกษา๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขนั ้ พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ ๖
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
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๔) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๑) จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปี การศึกษา ๒๕๖๑

๒) จานวนนักเรียนทีใ่ ช้แหล่งเรียนรูน้ อกโรงเรียน ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ฐานทัพเรือสัตหีบ
100%
80%

60%
40%

๖๕
๙๐

๘๐

๗๕

๘๐

๙๕

๗๗
๗๕
๗๘

๗๐
๖๕
๗๕

๘๐
๙๖

๙๖
๘๕

20%

0%

๙๐
๗๐

ม๑

๗๘
๗๕
๘๐
๗๐

ม๒

๔๗
๖๐

๓๘

๔๖
๔๕
๔๘

อ่ างเก็บน้ าโคกตาสิงห์

๕๐
๕๒

๓๕
๓๒
๓๕

๗๓

๕๘

๓๘

๕๑

๗๓
๖๐
๗๐
๖๕

๕๘

๓๘

๕๑

วัดโพธิ ์ทอง

๕๕

๓๖
๓๕
๓๖

๔๕
๔๕
๔๒

ศุนย์เรียนรู้สมุนไพรชุมชน
ตาบลสวายจีก
วนอุ ทยานเขากระโดง

ม๓

๖๐
๔๕

ม๔

ม๕

๕๒

ม๖

วัดเทศนรสิงห์
วัดชุมพรวิสัย

สนามช้างอารีน่า
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เกียรติประวัติของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
ด้าน
๑. ผู้บริหาร

๒. ครู

รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร)
๑. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น จาก
สมาคมครูและผู้ปกครองแห่งประเทศไทย
๑.๑ นายวรากร เสนามาตย์
๑.๒ นางสุภัทร์ แสนกล้า
๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒.๑ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖
๒.๑.๑ นางสุภัทร์ แสนกล้า
๒.๒ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑ - ม.๓
๒.๑.๑ นางสุภัทร์ แสนกล้า
๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓.๑ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖
๓.๑.๑ นางสุภัทร์ แสนกล้า
๑. ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕ คน
๑.๑ นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
๑.๒ นางเกื้อกูล ดีรัมย์
๑.๓ นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
๑.๔ นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
๑.๕ นางสาวมินตรา เพชรเลิศ
๒. ครูผู้สอนนักเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๒.๑ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑ - ม.๓
๑. นางสาวมินตรา เพชรเลิศ
๒.๒ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔ - ม.๖
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ด้าน
๒. ครู (ต่อ)

รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร)
๑. นางสาวมินตรา เพชรเลิศ
๒.๓ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑ - ม.๓
๑. นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา
๒.๔ การแข่งขันเวทคณิต ม.๑ - ม.๓
๑. นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี
๒.๕ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑ - ม.๓
๑. นายรุ่งโรจน์ หวังชม
๒. นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
๒.๖ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑ - ม.๓
๑. นายรุ่งโรจน์ หวังชม
๒. นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
๒.๗ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวชญาดา ตะวันหะ
๒. นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์
๒.๘ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓
๑. นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
๒. นายปิยณัฐณ์ สัสดี
๒.๙ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓
๑. นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
๒. นายปิยณัฐณ์ สัสดี
๒.๑๐ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๑ - ม.๓
๑. นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
๒. นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
๒.๑๑ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓
๑. นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
๒.๑๒ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖
๑. นางมนิสตา แดงสี
๒.๑๓ การประกวดมารยาทไทย ม.๑ - ม.๓
๑ นางสาวลีลาวดี แท่นดี
๒. นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
๒.๑๔ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ - ม.๓
๑. นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
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ด้าน
๒. ครู (ต่อ)

รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร)
๒. นายธีระพงษ์ ธงศรี
๒.๑๕ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔ - ม.๖
๑. นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
๒. นายธีระพงษ์ ธงศรี
๒.๑๖ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔ - ม.๖
๑. นายสาละ ศรีรังกูร
๒.๑๗ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑ - ม.๓
๑. นางวารินทร์ แดงชาติ
๒.๑๘ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑ - ม.๓
๑. นายพนัส วิโสรัมย์
๒. นางอเทตยา แก้วศรีหา
๓. นางวารินทร์ แดงชาติ
๒.๑๙ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔ - ม.๖
๑. นางอเทตยา แก้วศรีหา
๒. นางวารินทร์ แดงชาติ
๒.๒๐ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑ - ม.๓
๑. นางสาวจรีพร เพประโคน
๒. นางเกิ้อกูล ดีรัมย์
๒.๒๑ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์
๒.๒๒ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑ - ม.๓
๑. นางสาวขวัญตา ผลแม่น
๒.๒๓ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓
๑. นางสาวคณิตตา มีเสียง
๒.๒๔ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓
๑. นางธนญา สุวรรณเหลา
๒.๒๕ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวคณิตตา มีเสียง

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๒.๒๖ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๔ - ม.๖
๑. นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา
๒.๒๗ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔ - ม.๖
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ด้าน
๒. ครู (ต่อ)

รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร)
๑. นายรุ่งโรจน์ หวังชม
๒. นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
๒.๒๘ การประกวดมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖
๑ นางสาวลีลาวดี แท่นดี
๒. นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
๒.๒๙ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔ - ม.๖
๑. นางอเทตยา แก้วศรีหา
๒. นางวารินทร์ แดงชาติ
๓. ครูผู้สอนนักเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๓.๑ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๓.๒ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑ - ม.๓
๑. นางธนญา สุวรรณเหลา

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
๓.๓ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวคณิตตา มีเสียง
๓. นักเรียน

๑. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๑.๑ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงฌัฌฎาภรณ์ กล้าณรงค์
๑.๒ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวศศิประภา วิจิรัมย์
๑.๓ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงวิสา โกรัมย์
๑.๔ การแข่งขันเวทคณิต ม.๑ - ม.๓
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ด้าน
๓. นักเรียน (ต่อ)

รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร)
๑. เด็กหญิงวิสาธินี สีหวัง
๑.๕ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงจิราวรรณ ชำนาญจันทร์
๒. เด็กชายณัฐพงษ์ วาสะรัมย์
๓. เด็กหญิงดาหวัน โกเทวิปู
๑.๖ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงปภัสสร การะเกตุ
๒. เด็กหญิงพนิดา จันทร์ประโคน
๑.๗ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวพรปวีณา กระชือรัมย์
๒. นางสาววนัสนันท์ อุสารัมย์
๑.๘ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กชายธนวัฒน์ พลรักษา
๒. เด็กชายสาธิต กริดรัมย์
๑.๙ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กชายบรรจง การเพียร
๒. เด็กชายอภิวัฒน์ วิโสรัมย์
๑.๑๐ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงทิพวรรณ การเพียร
๒. เด็กหญิงปาณิสรา กองแก้ว
๓. เด็กหญิงสุกัลยา ไทยมะเริง
๔. เด็กหญิงสุชาวดี วิลัยรัมย์
๕. เด็กหญิงสุปราณี กรีรัมย์
๑.๑๑ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงทิตย์อนันท์ โบราณรัตน์
๑.๑๒ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวณิชาภัทร สิริมา
๑.๑๓ การประกวดมารยาทไทย ม.๑ - ม.๓
๑ เด็กหญิงอรไท อาจทวีกุล
๒. เด็กชายเทิดทูล กิมรัมย์
๑.๑๔ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงศศิการต์ อุ่มภูธร
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ด้าน
๓. นักเรียน (ต่อ)

รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร)
๒. เด็กหญิงศิขรินทร์ สุรินสมบูรณ์
๑.๑๕ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔ - ม.๖
๑. นายพีรพัด โกรัมย์
๒. นางสาวสาริกา อาญาเมือง
๑.๑๖ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวสุทธิดา สุทธิ
๑.๑๗ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงสุธาสินี สุทาวรรณ์
๑.๑๘ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กชายคุณากร การรัมย์
๒. เด็กหญิงนฤมล องวารัมย์
๓. เด็กหญิงนิตยา คำวิชิต
๔. เด็กหญิงพรนภา เกรัมย์
๕. เด็กชายพัชรพล การเพียร
๖. เด็กหญิงวรัญญา กุลแก้ว
๗. เด็กหญิงสายชล อาญาเมือง
๘. เด็กชายอภิราม แก้วอรสาร
๑.๑๙ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔ - ม.๖
๑. นายกันต์ศักดิ์ ทองสะอาด
๒. นายนันทกร วงศ์กันหา
๓. นายอัมรินทร์ อินรัมย์
๑.๒๐ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงญาณิศา เกรัมย์
๒. เด็กหญิงลัลนา คะเลารัมย์
๓. เด็กชายสุริยา ลายทอง
๑.๒๑ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวจิรนันท์ หอมขจร
๒. นางสาวดวงฤทัย สุขจันทร์
๓. นายเอกราช จิรัมย์
๑.๒๒ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงสิริยากร กาศรัมย์
๒. เด็กหญิงอมรรัตน์ อุไร
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ด้าน
๓. นักเรียน (ต่อ)

รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร)
๓. เด็กชายเจษฎากร กลองรัมย์
๑.๒๓ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กชายอิสรา สบายตัว
๑.๒๔ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓
๑. เด็กหญิงสุธิดา นันตา
๑.๒๕ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็นม.๔ - ม.๖
๑. นายชนะภัย กะเสมรัมย์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๑.๒๖ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวพันพัสสา กระสุนรัมย์
๑.๒๗ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวฐิตะวัน ทองทำกิจ
๒. นางสาววรนุช ถือดียิ่ง
๓. นางสาวเยาวเนตร ทวีคูณ
๑.๒๘ การประกวดมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖
๑ นายดวงเด่น เห็นทั่ว
๒. นางสาวสุภามน กันวงษ์
๑.๒๙ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวขวัญตา วาสะรัมย์
๒. นางสาวหทัยรัตน์ เอี่ยมนอก
๓. นางสาวอรสา อาจทวีกุล
๒. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๒.๑ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวจิรนันท์ หอมขจร
๒. นางสาวดวงฤทัย สุขจันทร์
๓. นายเอกราช จิรัมย์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๒.๒ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓
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ด้าน
๔. โรงเรียน

รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร)
๑. เด็กหญิงสุธิดา นันตา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
๒.๓ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.๔ - ม.๖
๑. นายชนะภัย กะเสมรัมย์
๑. ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา ประเภทชายล้วน
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดธรรมธีราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา ประเภทหญิงล้วน
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดธรรมธีราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ผลการประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดั บ การศึกษาขัน้ พื้น ฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุ ณภาพของผู้เ รีย น
๑. ระดับคุณภาพ : ดี
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบกระบวนการกลุ่ม การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด จัดกิจกรรมการสอนซ่อม
เสริมสำหรับนักเรียนที่อ่าน – เขียนไม่คล่อง ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้
กิจกรรมเป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจำ
ห้องเรียนเพื่อสะดวกต่อการใช้สื่อเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตสัญญาณ แบบไร้
สายบริการให้แก่คณะครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
ครูใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดย
การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนทุกคน โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด โครงการอบรม
นักเรียนไม่ท้องก่อนวัยอันควร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนความความถนัดและ ความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม
เก็บก่อนกลับของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โครงการสร้างอาชีพ “ไม้กวาดทางมะพร้าว”
เพือ่ ให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
และมีจิตสาธารณะ มีระบบ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการ
จัดการเรียน การสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
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ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานจากการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ความสามารถในการอ่าน คิ ดวิ เคราะห์ และเขียน
ร้อยละของจานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับชัน้
ม.๑ - ม.๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
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๒. สมรรถนะของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
ร้อยละของจานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการประเมินด้านความสามารถในการสือ่ สาร ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
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๒) ความสามารถในการคิด
ร้อยละของจานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการประเมินด้านความสามารถในการคิด ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
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๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
จำแนกตามระดับคุณภาพ
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๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ
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๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ
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ส่ว นที่ ๒
ผลการประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขัน้ พื้น ฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุ ณภาพของผู้เ รีย น
๑. ระดับคุณภาพ : ดี
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบกระบวนการกลุ่ม การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด จัดกิจกรรมการสอนซ่อม
เสริมสำหรับนักเรียนที่อ่าน – เขียนไม่คล่อง ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้
กิจกรรมเป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจำ
ห้องเรียนเพื่อสะดวกต่อการใช้สื่อเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตสัญญาณ แบบไร้
สายบริการให้แก่คณะครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
ครูใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดย
การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนทุกคน โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด โครงการอบรม
นักเรียนไม่ท้องก่อนวัยอันควร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนความความถนัดและ ความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม
เก็บก่อนกลับของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โครงการสร้างอาชีพ “ไม้กวาดทางมะพร้าว”
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
และมีจิตสาธารณะ มีระบบ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการ
จัดการเรียน การสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา
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๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานจากการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
ผูเ้ รียนอ่านหนังสือออก และสามารถเขียน
เพือ่ การสือ่ สารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์
มีระเบียบวินยั เป็ นทีย่ อมรับของ
ชุมชน มีทศั นคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

จุดควรพัฒนา
ควรพั ฒ นาให้ ผู้ เ รีย นมี ผ ลการทดสอบทาง
การศึก ษาระดับ ชาติข นั ้ พื้น ฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น
การส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ดี ีต่อความเป็ นไทย ไม่
ห ล ง ให ล กั บ ค่ า นิ ย ม ต่ า ง ช า ติ จ น เกิ ด ก า ร
ลอกเลียนแบบ ทาให้ลมื วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
และพัฒนาด้านการแสดงออก การนาเสนอ การ
อภิปรายและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ อย่างสมเหตุสมผล
และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม

แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
๑) จัดโครงการ ค่ายวิชาการ เพือ่ พัฒนาส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ทีส่ งู ขึน้
๒) จัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมในด้านทัศนคติทด่ี ตี ่อความเป็ นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลมื วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๓) จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาด้านการแสดงออก
การนาเสนอ การอภิปรายและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ
โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
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๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นฐาน(SBM) และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และ
บริหารจัดการเป็นระบบ ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง ดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบการบริหารพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สนับสนุนให้ครูทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดทำ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี และมีการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการ
จัดทำคำสั่งพรรณนางานมอบหมายหน้าที่และขอบข่าย
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมิลผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง จัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
๑) มีสว่ นร่วม สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมของชุมชน
๒) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูข้ องชุมชน
๓) จัดกิจกรรมเพือ่ เสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๑. ระดับคุณภาพ : ดี
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ
โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตลักษณ์โรงเรียน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน รวมทั้งการจัด
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ค่ายวิชาการ ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ ตามสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง และ
ได้รับการนิเทศ ติดตามจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้
๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
๒) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓) จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
๔) โครงการค่ายวิชาการ
๕) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
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๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ นวัตกรรม และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหัวฝ่าย
จุดเด่น
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครูทุกคนได้รับ
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ครูทุกคนมีผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการการสอน

จุดควรพัฒนา
ครูควรจัดกิจกรรมทีเ่ น้นให้ผู้เรียนให้มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น มีการพัฒ นาสื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ
จุดควรพัฒนา
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม
และทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบจนลืมวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
๑) จัดกิจกรรมเรียนรูส้ อู่ าชีพ เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย
และมีทศั นคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต
๒) จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียนและชุมชน
๓) จัดกิจกรรมนาเสนอผลงาน/ชิน้ งาน ในรูปแบบ ๑ ห้อง ๑ ผลิตภัณฑ์
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สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม
๑. ระดับคุณภาพ : ดี
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบกระบวนการกลุ่ม การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด จัดกิจกรรมการสอนซ่อม
เสริมสำหรับนักเรียนที่อ่าน – เขียนไม่คล่อง ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้
กิจกรรมเป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจำ
ห้องเรียนเพื่อสะดวกต่อการใช้สื่อเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตสัญญาณแบบไร้สาย
บริการให้แก่คณะครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ครู
ใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดย
การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนทุกคน โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด โครงการอบรม
นักเรียนไม่ท้องก่อนวัยอันควร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนความความถนัดและ ความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม
เก็บก่อนกลับของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โครงการสร้างอาชีพไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ มีระบบ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการจัดการ
เรียน การสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา
โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน
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โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตลักษณ์โรงเรียน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน รวมทั้งการจัด
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ค่ายวิชาการ ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ ตามสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง และ
ได้รับการนิเทศ ติดตามจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย
สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
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สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
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๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
๑) ผูเ้ รียนอ่านหนังสือออก และสามารถ
เขียนเพือ่ การสือ่ สารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มรี ะเบียบวินยั เป็ นที่ยอมรับของชุมชนมี
ทัศนคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริตและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
๒) โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผล
ให้การบริหารจัดการเป็นระบบ ผู้บริหารมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบการบริหารพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สนับสนุนให้ครูทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดทำ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี และมีการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการ
จัดทำคำสั่งพรรณนางานมอบหมายหน้าที่และขอบข่าย
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมิลผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง จัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาการสอนโดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด
ได้ปฏิบตั ิจริง มีการให้วิธีการ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ

จุดควรพัฒนา
๑) ควรพัฒนาให้ผเู้ รียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ทีส่ งู ขึน้ การ
ส่งเสริมในด้านทัศนคติทด่ี ตี ่อความเป็ นไทย ไม่หลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลมื
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และพัฒนาด้านการ
แสดงออก การนาเสนอ การอภิปรายและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
และดียิ่งขึ้น
๓) ครูควรจัดกิจกรรมทีเ่ น้นให้ผู้เรียนให้มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ เข้ามา มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น ฝึก
ให้ นั กเรียนได้คิดวิเคราะห์ ห าความรู้จากแหล่ งเรียนรู้ สื่ อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น มีการพัฒ นาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ ภายใน
โรงเรี ย นให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี แ ละพร้ อ มใช้ ง านเสมอ จั ด
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมและ
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็ นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ
ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบจนลืมวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหัวฝ่าย หัวหน้างาน
หัวหน้ากลุ่มสาระ และในกลุม่ สาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ ครูทุกคนได้รับ การนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากผู้บริหารหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ครูทุกคนมีผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการการสอน

แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
๑) จัดโครงการ ค่ายวิชาการ เพือ่ พัฒนาส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน และผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ทีส่ งู ขึน้
๒) จัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมในด้านทัศนคติทด่ี ตี ่อความเป็ นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลมื วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๓) จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาด้านการแสดงออก
การนาเสนอ การอภิปรายและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
๔) มีสว่ นร่วม สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมของชุมชน
๕) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูข้ องชุมชน จัดกิจกรรมเพือ่ เสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
๖) จัดกิจกรรมเรียนรูส้ อู่ าชีพ เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลายและมีทศั นคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต
๗) จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียนและชุมชน
๘) จัดกิจกรรมนาเสนอผลงาน/ชิน้ งาน ในรูปแบบ ๑ ห้อง ๑ ผลิตภัณฑ์
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สรุ ป ผล แนวทางการพัฒ นา และความต้ อ งการการช่ ว ยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็ นข้อมูลสารสนเทศสาคัญทีส่ ถานศึกษาจะต้องนาไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพือ่ สรุปนาไปสูก่ ารเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓-๕ ปี ) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนัน้ จากผล
การดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทัง้ แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดงั นี้

สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
● ด้านคุณภาพผู้เรียน
● ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ ๑) ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง
ทุกคน
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่
๒) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
สูงขึ้น
ตนเอง
๒) การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
๔) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน และอยู่ใน ไทย
สังคมได้อย่างมีความสุข
๓) พัฒนาด้านการแสดงออก การนำเสนอ
● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สถานศึกษา
สมเหตุสมผล พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
๑) โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(SBM) และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การบริหารจัดการเป็น ● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ระบบ
ผู้บริหารสถานศึกษา
๒) ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบ ๑) หาวิธีการ/แนวทาง ให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
การบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
๓) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
๔) มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
เป้าหมายที่ชัดเจน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำ
ความเข้มแข็ง
๕) มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจำปีทสี่ อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
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จุดเด่น
๖) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และมีการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๗) มีการจัดทำคำสั่งพรรณนางานมอบหมายหน้าที่และ
ขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๘) มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิลผลอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง
๙) มีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา
๑๐) โรงเรียนใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา

ด้า นกระบวนการเรีย นการสอนที่เ น้ น
ผู้เ รีย นเป็ น ส าคัญ
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย
๒) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มาก
ขึ้น
๓) ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น
๔) มีการพัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
● ด้า นกระบวนการเรีย นการสอนที่เ น้ น ผู้เ รีย นเป็ น
ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ
ส าคัญ
๕) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนมี
๑) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรม
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทยไม่
ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ ทำให้เกิดการ
ได้ปฏิบัติจริง
ลอกเลียนแบบจนลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
๒) ครูมีการให้วิธีการ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่
ไทย
หลากหลาย
๖) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
๓) นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง
ต่อเนื่อง
๔) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
๕) มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหัวฝ่าย หัวหน้า
งาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๖) ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
๗) ครูทุกคนมีผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการการสอน
●
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แนวทางการพัฒ นาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นการพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลให้ชดั เจนขึน้
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญการจัดทาการวิจยั
ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูไ้ ด้เต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ติดตามผล
การนาไปใช้และผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูข้ องชุมชน
ความต้ อ งการและการช่ว ยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผสู้ อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาผูเ้ รียนในศตวรรษที่
๒๑
๒. การสร้างข้อสอบทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูต้ ามแนวทางของการประเมิน O-NET และ
PISA
๓. การจัดสรรครูผสู้ อนให้ตรงตามวิชาเอกทีโ่ รงเรียนมีความต้องการและจาเป็ น
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
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ผลการประเมิ นคุณภาพภายนอก รอบ ๓
สรุปผลการดาเดิ นงานตามข้อเสนอแนะการประเมิ นคุณภาพภายนอก รอบ ๓
ข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิ จกรรมดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงาน
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาควรแต่งตัง้ สารวัตร - มีการแต่งตัง้ บุคลากรโรงเรียน - สามารถลดจานวนนักเรียนที่
ทีเ่ ป็ นบุคคลในพืน้ ที่ เป็ น
หนีเรียน และช่วยลดปั ญหายา
นักเรียนประจาหมู่บา้ น โดยวางแผน
สารวัตรนักเรียน เพือ่ เฝ้ าระวัง เสพติดให้น้อยลง
ร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้องเป็ นผูป้ กครอง
พฤติกรรมของผูเ้ รียนขณะทีอ่ ยู่ท่ี - ผูเ้ รียนส่วนมากมีความอ่อน
คณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กร
บ้าน เกีย่ วกับพฤติกรรมจาก
น้อมถ่อมตน และมีคุณลักษณะ
บริหารส่วนตาบล เพือ่ เฝ้ าระวัง
ปั ญหาทางเพศ ยาเสพติดและ ผูเ้ รียนทีด่ ี ๘ ข้อ ผูเ้ รียนมี
พฤติกรรมของผูเ้ รียนขณะทีอ่ ยู่ทบ่ี า้ น
สิง่ มอมเมา
พฤติกรรมอันพึงประสงค์และมี
เกีย่ วกับพฤติกรรมจากปั ญหาทางเพศ
- มีการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
ความรับผิดชอบมากขึน้
ยาเสพติดและสิง่ มอมเมา
ต่างๆ จัดโครงการต้นกล้า
- ห้องสมุดมีมุม และโต๊ะเก้าอี้
๒) สถานศึกษาควรวางแผน
คุณธรรม จัดโครงการเยีย่ มบ้าน สาหรับนังอ่
่ านหนังสือ และมี
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
นักเรียนทุกภาคเรียน กิจกรรม คอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ในการ
ผูป้ กครอง และชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง
อบรมคุณธรรม จริยธรรมทุก
ค้นคว้าอินเตอร์เน็ต
ร่วมมือ อบรมสังสอน
่
เอาใจใส่
พฤติกรรมทาให้ผเู้ รียนเป็ นลูกทีด่ ขี องพ่อ เย็นวันศุกร์ จัดกิจกรรมบาเพ็ญ - ห้องเรียนมีมุมความรู้
แม่ เป็ นนักเรียนทีด่ ขี องโรงเรียน และมี ประโยชน์เนื่องในวันสาคัญต่างๆ บรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน
ั นาการด้าน
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ขณะที่ - มีโครงการและกิจกรรมพัฒนา - นักเรียนมีพฒ
ผูเ้ รียน โครงการรักการอ่าน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนสูงขึน้
ผูเ้ รียนอยู่ทบ่ี า้ นเพิม่ ขึน้
โครงการปรับปรุงบรรยากาศ
๓) สถานศึกษาควรจัดให้มที น่ี งั ่
โต๊ะเก้าอี้ จัดให้เพียงพอแก่ผเู้ รียน เพือ่ ห้องสมุด
- จัดโครงการห้องเรียนมีชวี ติ
ความสะดวก ต่อการศึกษาค้นคว้าใน
- จัดโครงการยกระดับ
ห้องสมุด
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน
๔) สถานศึกษาควรมีมุมหรือ
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
ตะกร้าความรูป้ ระจาห้องเรียนแต่ละ
อาคารเรียน เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้มี
การศึกษาค้นคว้าในเวลาว่าง ในเวลาพัก
เทีย่ ง อ่านค้นคว้าหาความรูท้ ุกเวลา
๕) สถานศึกษาควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิของผู
์ เ้ รียน ให้มคี ุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
๒. ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาควรมีระบบการ
นิเทศ กากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
๒) สถานศึกษาควรต่อยอดงานทที่
ได้ดาเนินการให้มคี วามก้าวหน้าอยู่ตลอด
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๑) สถานศึกษาควรเพิม่ ให้มกี าร
ทาวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้ รียน โดยการนาปั ญหา อุปสรรค
แนวทางมาแก้ไขและพัฒนาคุณภาพ
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
๑) สถานศึกษาควรจัดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
ความก้าวหน้า การพัฒนาคุณภาพทุก
ด้าน

โครงการ/กิ จกรรมดาเนิ นงาน ผลการดาเนิ นงาน
- ผูบ้ ริหาร นิเทศติดตามการ
- จัดกิจกรรมนิเทศห้องเรียน
จัดการเรียนการสอนของ
- จัดโครงการเรียนรูส้ อู่ าชีพ
ครูผสู้ อน
- นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ
ด้านต่างๆ

- โครงการวิจยั ในชัน้ เรียน

- ครูทุกคนมีวจิ ยั ในชัน้ เรียน
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพือ่
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน

- จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

- ผูบ้ ริหาร และครูทุกคนมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา
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ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานแนบท้ายประกาศโรงเรียนสวายจีก
พิ ทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการของผูเ้ รียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
๕) มีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทด่ี ตี ่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
๓) การยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้ าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
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๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................................................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
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ส่วนที่ ๒
วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
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วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
(SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารรู ้ จุดแข็ง จุดอ่อน
สภาพภายในของโรงเรี ยน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยงั บอกได้วา่ องค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรื อไม่ มัน่ ใจได้อย่างไรว่าระบบ
การทางานในองค์กรยังมีประสิ ทธิพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุ งอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT
Analysis) โรงเรี ยนขามแก่นนคร มีดงั นี้

วิเคราะห์ บริบทโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
(SWOT) สภาพภายนอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โอกาส (Opportunities)
โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก
ชุมชนและสังคม
ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจใน
ด้านการปฏิรูปการศึกษา
หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี
ในท้องถิน่
สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองทำให้การ
เดินทางมาค่อนข้างสะดวก
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความ
เชื่อมั่นในครูผู้สอน
มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่\

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

อุปสรรค (Threats)
บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้นำไปใช้ในทาง
ที่ไม่เหมาะสม
นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ทำให้
ขาดการดูแลบุตร
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน
มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุเช่น ร้านเกมส์ การ
ใช้โทรศัพท์มือถือ ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยง
ในการดารงชีวิตที่ดี
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขาด
วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน ส่งผลกระทบ
ต่อผลการเรียนของนักเรียน
นักเรียนบางส่วนนำสื่อเทคโนโลยีไปใช้
ในทางที่ผิด
ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์
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10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

โอกาส (Opportunities)
ใกล้โรงเรียน
การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และ
นักเรียนสะดวกสบาย
โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลเขตอุตสาหกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการดำรงชีวิต อย่าง
พอเพียง
โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ) ทำให้นักเรียน
มีความต้องการบริโภค ส่งผลทำให้นักเรียน
เกิดความรอบรู้ และสามารถแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการ
รับจ้างในภาคเกษตรกรรม
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กร
เอกชน ต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้
บริจาค ทุนทรัพย์ในด้านต่าง ๆ และวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลทำให้
การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อต่อการเรียน
การสอน
นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

อุปสรรค (Threats)
8. ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
9. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่า
เทียม มีผลกระทบต่อ การให้การสนับสนุน
การศึกษา
10. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ค่า
น้ำมัน ทำให้การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถ
รับ – ส่งนักเรียนค่อนข้างแพง
11. พ่อ – แม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ
ต่างจังหวัด เพื่อหารายได้ทำให้ไม่มีเวลาใน
การดูแลบุตรหลาน
12. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้
การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาล
จึงขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
13. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน
14. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้นำไปใช้ในทาง
ที่ไม่เหมาะสม
15. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ทำให้
ขาดการดูแลบุตร
16. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.

โอกาส (Opportunities)
โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก
ชุมชนและสังคม
ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจใน
ด้านการปฏิรูปการศึกษา
หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี
ในท้องถิ่น
สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองทำให้การ
เดินทางมาค่อนข้างสะดวก
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความ
เชื่อมั่นในครูผู้สอน
มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่
ใกล้โรงเรียน
การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และ
นักเรียนสะดวกสบาย
โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลเขตอุตสาหกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการดำรงชีวิต อย่าง
พอเพียง
โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

อุปสรรค (Threats)
17. นักเรียนบางส่วนนำสื่อเทคโนโลยีไปใช้
ในทางที่ผิด
18. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์
19. ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
20. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่า
เทียม มีผลกระทบต่อ การให้การสนับสนุน
การศึกษา
21. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ค่า
น้ำมัน ทำให้การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถ
รับ – ส่งนักเรียนค่อนข้างแพง
22. พ่อ – แม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ
ต่างจังหวัด เพื่อหารายได้ทำให้ไม่มีเวลาใน
การดูแลบุตรหลาน
23. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้
การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาล
จึงขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
24. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ
25. ภายในโรงเรียน
26. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้นำไปใช้ในทาง
ที่ไม่เหมาะสม
27. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ทำให้
ขาดการดูแลบุตร
28. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียน
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วิเคราะห์ บริบทโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
(SWOT) สภาพภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน
ชัดเจน
2. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ชัดเจน ทำให้ การทำงานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
หลากหลาย เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษา
4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ในการพัฒนาโรงเรียน
5. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มาก
ทั้งของโรงเรียนและเทศบาล ทำให้
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูลดลง
6. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่ม
รื่น เอื้อแก่การเรียนรู้
7. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ
สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
8. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหา
สาระเพิ่มเติมอย่างหลากหลายตามความ
ต้องการของผู้เรียน
9. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะ
ในโรงเรียน
10. นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตยและ สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริงได้
11. นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่าง

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป เป็นผล
ให้เวลาในการเตรียมการสอนน้อย
๒. ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ำเสมอ
๓. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น
ความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน
๔. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็น
ที่นา่ พอใจ
๖. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดการศึกษา
ไม่เพียงพอ
๗. นักเรียนไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน เพราะ
ส่วนมากบิดา – มารดา ไปทำงานต่างถิ่น
๘. ขาดบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ
๙. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว
๑๐. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาโรงเรียน
๑๑. การดำเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทัน
ต่อความต้องการ ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร ครู ต้อง
ใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายในการดำเนินการ
๑๒. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
๑๓. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตาม
ความต้องการ ทำให้ ไม่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้
งานงบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๑. ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (๒S๔M)
ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน
รายการปัจจัย
๑. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S)

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง
๐.๐๖

๒. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T )

๐.๐๘

๓. ด้านเศรษฐกิจ ( Economic = E )

๐.๑๒

๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P)

๐.๐๘

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M)

๐.๓๔

ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมภายใน ( ๒S๔M )/ผลการประเมิน
รายการปัจจัย
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S๑ )

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง
๐.๐๖

๒. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products = S๒ )

-๐.๐๖

๓. ด้านบุคลากร (Man = M๑)

๐.๐๓

๔. ด้านประสิทธิทางการเงิน (Money = M๒)

๐.๐๓

๕. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M๓ )

-๐.๐๑

๖. ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement = M๔ )

๐.๐๑

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M)

๐.๐๗
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT

กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
บนแกนความสัมพันธ์ SWOT

68

ส่วนที่ ๓
สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์
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ส่วนที่ ๓
สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์
อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดมการณ์
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสำหรับการใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้าง
รากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนใน
อนาคต
หลักการ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้
๑.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่
พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญ
ฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย
๒.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มี
ความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัย
และทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก
๓.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรม
๔.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เกี่ยวกับการ
กระจายอำนาจ
๕.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พุทธศักราช ๒๕๔๕ นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลง
ต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ ประเด็น
๑. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
๒. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
๓. การจัดการศึกษา
๔. แนวนำสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ ๑ อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อ
การศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม คุณธรรม
และวัฒนธรรม เพื่อคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณค่า เต็มตามศักยภาพ ตรงตามความ
ต้องการ แต่ต้นทุนต่ำ รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยทำงานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และตรวจสอบได้
อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติจริง
ตัวบ่งชี้
๑. อุดมการณ์
- ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดและรับการศึกษาเข้าใจและถือปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษา ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนามนุษย์และสังคม
๒. การศึกษาเต็มตามสิทธิ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง
- คนไทยส่วนใหญ่รู้ ใช้สิทธิ และได้รับสิทธิในการศึกษาทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๓. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม
- การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) มีคุณภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน
- ขอบข่ายและปริมาณความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งในด้าน
การจัด การกำกับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา
- ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไม่ด้อยกว่าประเทศที่มีงบประมาณทางการศึกษาใกล้เคียง
กัน และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
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มาตรฐานที่ ๒ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
เป้าหมายของการจัดการศึกษา อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น "คนเก่ง คนดี และมีความสุข" โดยมีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ปัญญา
ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสำนึกที่พึงประสงค์
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเบญจคุณ หรือ คุณ ๕ ประการ
๑. คุณลักษณ์ มีรูปลักษณ์ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ์ (พฤติกรรม ทักษะความสามารถ) ดี
๒. คุณค่า มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต
๓. คุณประโยชน์ มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ร่วมสร้างและให้สิ่งดีแก่สังคม
๔. คุณภาพ มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข พออยู่พอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลก ที่ดี
๕. คุณธรรม มีความดี เข้าถึงความงามและความจริง ดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
เบญจคุณ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยดังกล่าว จักเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ของครู และวิถี
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม "พรพระราชทาน ๓ ประการ คือ ขอจงมีความเพียรที่
บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์ " (จาก...การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อตอบ
คำถามว่า "เราจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้อะไร?" จากข้อมูลหลายแหล่ง และการบูรณาการตามแนวพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพระมหาชนก (สุมน อมรวิวัฒน์, ๒๕๔๖) ดังนี้
๑. ความเพียรที่บริสุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด้วย
๑) ความสามารถ (performance and skills) เป็นผู้รัก ใส่ใจในหน้าที่การงาน มีทักษะทางภาษา
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการค้นคว้าทดลองพิสูจน์
เหตุผล ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ
๒) คุณธรรมและจิตสำนึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระทำ ด้านความละอาย
ชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความปราถนาดีเอื้อเฟื้อต่อกัน ความจริงใจ และ
ความขยันหมั่นเพียร และมีจิตสำนึกในการกระทำ ด้านจิตสำนึกความรับผิดชอบ จิตสำนึกในคุณค่าของตนและผู้อื่น
จิตสำนึกความเป็นไทย จิตสำนึกประชาธิปไตย
๒. ปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด้วย
๓) ความฉลาดรู้ (knowledge and wisdom) เป็นผู้รู้จริง รู้ครบถ้วน รู้เหตผล รู้เท่าทัน รู้
เชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากล รู้จักตนเอง รู้จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้วิธีทำมาหากิน และสามารถนำความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต
๔) สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการทำงานเกิดการรับรู้
จดจำ และการคิดอย่างถูกต้องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ คิดต่อเนื่องเชื่อมโยง คิด
สุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคล่อง คิดละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสาร
แก่ผู้อื่นได้
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๓. กำลังกายที่สมบูรณ์ (completely physical health) ประกอบด้วย
๕) มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุขภาวะ (well
being) ทางกายและจิต มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิคุ้มกัน ภาวะโภชนาการดี บริหารกาย เล่นกีฬา ท่าทาง
คล่องแคล่วร่าเริง และมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีสุนทรียภาพ มีทักษะ
ทางดนตรี ศิลปะ และใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์
ตัวบ่งชี้
๑. กำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์
-คนไทยส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญา และด้านจิตใจ
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
๒. ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคม
-คนไทยส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
-คนไทยส่วนใหญ่มีงานทำ และนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม
-ชุมชนหรือสังคมส่วนใหญ่มีการใช้หรือสร้างภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
๓. ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
-คนไทยส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก และปรับตัวได้
๔. ทักษะทางสังคม
-คนไทยส่วนใหญ่มีทักษะและความสามารถ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
๕. คุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
-คนไทยส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน และการบริหารที่เน้นสถานศึกษาเป็นสำคัญ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิด และได้เรียนจาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ได้เรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคล ครู
เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย ครูจัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการพัฒนาความคิดผู้เรียนเป็นระบบที่สร้างสรรค์) ความสำเร็จของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้
๓.๑ ปัจจัยด้านบุคคล ผู้เรียนได้รับการเตรียมให้มีความพร้อมที่จะเรียน ครูเป็นปูชนียบุคคล และเป็น
กัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสังคม ผู้บริหารเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญ ผู้จัดการที่ถ่อมตน และปูชนียบุคคล
ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนมีสำนึก ใส่ใจ และเต็มใจให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมตรวจสอบในการพัฒนาผู้เรียน และ
การจัดการศึกษา
๓.๒ ปัจจัยด้านการบริหาร การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มี
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เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจลงสู่ระดับสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหาร
จัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส เป็นธรรม (good governance) ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ ๗ ประการ คือ หลักประสิทธิภาพ หลักความคุ้มค่า หลัก
ประสิทธิผล หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หลักคุณภาพ หลักการ มีส่วนร่วมของประชาชน และหลักนิติรัฐ/นิติ
ธรรม
ตัวบ่งชี้
๑. ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ผู้เรียนทุกกลุ่ม สำนึกคุณค่าการเรียนรู้ สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้ และได้เรียนรู้ตรงตามความ
ต้องการของตนเองและชุมชน อย่างเต็มตามศักยภาพ
- ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทำงาน และผูกพันกับ
งาน มีอตั ราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง
- หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ
มี
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ์
- มีการพัฒนาสื่อและการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรูปแบบเพิ่มขึ้น ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของคนไทยทุกคน
๒. ผลการบริหารที่สถานศึกษาเป็นสำคัญ
- ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ของ
ตน ส่งผลให้ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษา
- ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความปลอดภัย
ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
- มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตามการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา และหน่วยงาน ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย
มาตรฐานที่ ๔ แนวนำสู่การปฏิบัติ
การสร้างวิถีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง และการใช้มาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต้องมีแนวนำสู่การปฏิบัติ ๓ ประการ
ดังนี้
๔.๑ การสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เข้มแข็งในด้านต่อไปนี้ การสร้างสำนึก ให้คนไทยเห็นคุณค่าของ
การศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาสการเรียนรู้
โดยการจัดสรรแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้าง
ลักษณะชีวิต โดยการวางรากฐานนิสัยตั้งแต่เด็กให้รักการอ่าน รักการค้นคว้า ส่งเสริมให้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบ การ
สร้างกำไร ให้คนไทยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทำประโยชน์ต่อชีวิต และสังคมได้
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๔.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้แหล่งเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ในระบบครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพื่อนร่วมวัย
องค์กร/สถาบันทางศาสนา แหล่งอาชีพ สื่อมวลชน องค์กรความรู้ในสังคม ระบบสถานศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากการวิจัยปฏิบัติการเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นเครื่องมือสืบทอดและ
ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย และเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
องค์กรและสังคม
๔.๓ กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นผู้นำในการใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดลำดับความสำคัญ ติดตาม
กำกับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจ
บทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดทำมาตรฐานการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน พัฒนากลไกที่จะ
ช่วยพัฒนาให้กิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามที่กำหนด
ตัวบ่งชี้
- มีการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยทุกวิถีทาง
- มีการวิจัยศึกษาสร้างเสริม และมีการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท
- มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา
สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสังคม และเหมาะสมทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
โลก
- มีการจัดตั้ง และกำกับการดำเนินงาน ขององค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหว่างองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทั้งหมด เพื่อพัฒนาปรับปรุง ติดตามกำกับ
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
หัว ใจส าคัญ ของการจัด การศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน คือ การสร้า งและพัฒ นาคนไทยเพื่อ อนาคต
ของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็ นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็ น สามารถ สร้างวิสยั ทัศน์
และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของคนไทย และคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็ นหลัก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จึงกาหนด นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ระบบให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม
๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผเู้ รียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการและ
ด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กนั ไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด
เพือ่ ให้มคี วามพร้อมเขาสูก่ ารศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กบั เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ครู เป็ นผูท้ ม่ี ี
ความสามารถและทักษะทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความสามารถใน
การบริหารจัดการ และเป็ นผูน้ าทางวิชาการ ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผเู้ รียน
สร้างความมันใจและไว้
่
วางใจ ส่งเสริมให้รบั ผิดชอบต่อผลทีเ่ กิดกับนักเรียนทีส่ อดคล้องกับวิชาชีพ
๕. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็ นองค์กรคุณภาพทีแ่ ข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพเพือ่ การให้บริการทีด่ ี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี ุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็ นอย่างดี
๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็ นองค์กรทีม่ คี วามเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวสิ ยั ทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีช่ ดั เจน เป็ นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ทีส่ ามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาทีม่ ขี อ้ มูลสารสนเทศและ
ข่าวสาร เกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็ น
รูปธรรม
๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ การให้บริการทีด่ ี ทัง้ ส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ ุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ น
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็ นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีสว่ นร่วมและการประสานงานสามารถ ใช้
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เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็ นธรรม ปราศจาก
คอร์รปั ชัน่ ให้เป็ นปั จจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรง
บันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีทต่ี ่นื ตัวและอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้ และทาให้การศึกษา
นาการแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทัง้ ปั ญหาการคอร์รปั ชัน่
๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพือ่ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไม่ได้คุณภาพ เพือ่ ไม่ให้ผเู้ รียนต้องเสียโอกาสได้รบั การศึกษาทีม่ คี ุณภาพ

วิ สยั ทัศน์
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ ฐานของความเป็ นไทย

พันธกิ จ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
่ ง และมี
คุณภาพ
๒. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วม เพือ่ เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้ าประสงค์
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคน มีพฒ
ั นาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั โอกาสในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัวถึ
่ ง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ ์
๔. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็ นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูค่ ุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเน้นการทางานแบบบูรณากา การมีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบสูส่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา
๖. พืน้ ทีพ่ เิ ศษ ได้รบั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสมตาม
บริบทของพืน้ ที่
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กลยุทธ์
จากวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงกาหนด
กลยุทธ์ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ทวถึ
ั ่ งครอบคลุม
ผูเ้ รียนให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผลผลิ ต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีการดาเนิ นงาน ๖ ผลผลิ ต คือ
๑. ผูจ้ บการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๒. ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
๓. ผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔. เด็กพิการได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
๕. เด็กด้อยโอกาสได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๖. ผูท้ ม่ี คี วามสามารถพิเศษได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
จุดเน้ นการดาเนิ นงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้กาหนด ๖ จุดเน้นการดาเนินงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ทีส่ อดคล้องกับ ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. จุดเน้ นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูม้ กี ารปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
๑.๒ โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
๑.๓ สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแต่ละช่วงชัน้
๑.๔ สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
๒. ผูเ้ รียนมีสมรรถนะทีส่ าคัญ สูม่ าตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
๒.๑ ผูเ้ รียนระดับก่อนประถมศึกษามีพฒ
ั นาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาทีส่ มดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
๒.๒ ผูเ้ รียนตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ อ่านออก เขียนได้
๒.๓ ผูเ้ รียนตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๒ ขึน้ ไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
๒.๔ ผูเ้ รียนตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๓ มีความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้าน
เหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดเพิม่ ขึน้
๒.๕ ผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖ มี
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ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนจากการทดสอบระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิม่ ขึน้
๒.๖ ผูเ้ รียนในระดับมัธยมศึกษาได้รบั การส่งเสริมให้มแี รงจูงใจสูอ่ าชีพ ด้านการแนะแนวและ
ได้รบั การพัฒนาความรูท้ กั ษะทีเ่ หมาะสมเพือ่ การมีงานทาในอนาคต
๒.๗ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการสือ่ สาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวติ และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี ทีเ่ หมาะสมตามช่วงวัย
๒.๘ ผูเ้ รียนได้รบั การวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็ นรายบุคคล
๓. ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทัง้ มีจติ สานึกในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
๓.๑ ผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา ใฝ่ เรียนรู้ ใฝ่ ดี และอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
๓.๒ ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทกั ษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
๓.๓ ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมังมั
่ นในการศึ
่
กษาและการทางาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวฒ
ั นธรรม บนพืน้ ฐานวัฒนธรรมทีด่ งี ามของไทย
๔. ผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษได้รบั การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็ น
รายบุคคล ได้แก่
๔.๑ ผูพ้ กิ าร
๔.๒ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูเ้ รียนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
๔.๓ ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
๔.๔ ผูเ้ รียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
๔.๕ ผูเ้ รียนทีต่ อ้ งการความคุม้ ครองและช่วยเหลือเป็ นกรณีพเิ ศษ
๒. จุดเน้ นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั การพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา
๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั การพัฒนาวิธจี ดั การเรียนรู้ ทีใ่ ช้ทกั ษะกระบวนการคิด
รวมทัง้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารทีท่ นั สมัย
๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั การนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู ทัง้ ในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน
๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียน การมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
๑.๕ ครูจดั การเรียนรูส้ ปู่ ระคมอาเซียน
๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจติ วิญญาณของความเป็ นครู การเป็ นครูมอื อาชีพและยึด
มันในจรรยาบรรณวิ
่
ชาชีพ
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๒. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มปี ระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบตั งิ านเชิงประจักษ์
๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุค ลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
๓. จุดเน้ นด้านการทดสอบ การประเมิ น การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๑. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเ้ รียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเ้ รียน
๒. ระบบทดสอบเพือ่ ประเมินผ่าน หรือซ้าซ้อน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖
๓. ผูป้ ระเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูป้ ระเมิน
๔. จุดเน้ นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิ จยั ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
๑. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพือ่ ลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
๒. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
๕. จุดเน้ นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
๑. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพือ่ การศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเ้ รียน
๒. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็ นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ขอ้ มูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLI T ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเ้ รียน
๔. ผูเ้ รียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
๖. จุดเน้ นด้านบริ หารจัดการ
๑. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อ
ผลการดาเนินงาน
๑.๑ สถานศึกษาทีไ่ ม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามทีก่ าหนดได้รบั การแก้ไข ช่วยเหลือ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๑.๒ สถานศึกษาขนาดเล็กได้รบั การพัฒนาให้มคี ุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๓ สถานศึกษาทีม่ คี วามพร้อมรับการกระจายอานาจมีรปู แบบการบริหาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล
(Educational Maps)
๑.๕ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑.๖ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
๑.๗ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
๑.๘ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผล เพือ่ การบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
๑.๙ หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาร และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มคี วามเหมาะสมและเพียงพอ
๑.๑๐ หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรทีม่ ผี ลงาน
เชิงประจักษ์
๑.๑๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั เพือ่ พัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา
๑.๑๒ หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
จัดการศึกษา
๒.๒ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
๒.๓ หน่วยงานทุกระดับ รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผูม้ สี ่วนได้สว่ น
เสีย เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
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ทิ ศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
วิ สยั ทัศน์
“องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผูเ้ รียนอย่างยังยื
่ น”

พันธกิ จ
๑. พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ และ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผเู้ รียนทุกคนได้รบั บริการทางการศึกษาอย่าง
ทัวถึ
่ ง ตามแนวคิด No Child left Behind (NCLB)
๔. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นมืออาชีพ
๕. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

เป้ าประสงค์
๑. ผูเ้ รียนทุกคนได้รบั การพัฒนาให้เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริม่ และสร้างสรรค์นวัตกรรม มี
ความรู้ มีทกั ษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะทีเ่ หมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึง่ ตนเองและปรับตัวต่อการเป็ นพลเมืองและพลโลกทีด่ ี
๒. ผูเ้ รียนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในการดารงชีวติ
๓. ผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึงเท่าเทียม
และมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ครูเป็ นผูเ้ รียนรู้ มีจติ วิญญาณของความเป็ นครู น้อมนาพระราชดารัสให้ครูรกั เด็ก เด็กรักครู มี
ความรู้ และทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB) เป็ น
ผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
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๕. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ มีสานึก
ความรับผิดชอบ (Accountability) มีวฒ
ั นธรรมการทางานทีม่ ุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์
๖. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพร่วมกับชุมชน ภาคเอกชน
และผูเ้ กีย่ วข้องในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการเรียนรูใ้ นทุกมิตเิ ป็ นโรงเรียน
นวัตกรรม
๗. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายุคใหม่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศและการวิจยั ในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
อย่างเป็ นระบบ สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมการทางานอย่างมีสว่ นร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
กลยุทธ์ ๒ การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ ๓ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพตามแนวคิด
“No Child Left Behind” (NCLB)
กลยุทธ์ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงปรสงค์
ยิม้ รับ ฉับไว ใส่ใจบริการ
จุดเน้ นการดาเนิ นงาน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด“ไม่มเี ด็กคนใด ถูกทอดทิง้ ไว้ขา้ งหลัง” No Child Left Behind (NCLB)
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ส่ วนที่ ๔
กาหนดแผนยุทธศาสตร์
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ส่ วนที่ ๔
กาหนดแผนยุทธศาสตร์
นโยบายโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ดังนี้

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ผูเ้ รียนมีความรูค้ วบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐาน
การศึกษา มุ่งพัฒนาด้านวิชาชีพ ดารงไว้ซง่ึ ความเป็ นไทย ฝักใฝ่ เทคโนโลยี มีใจรักษ์สงิ่ แวดล้อม น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิ จ - Mission
ด้านพุทธิศกึ ษา จริยศึกษา ให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒. พัฒนาด้านอาชีวศึกษา ให้ผเู้ รียนก้าวสูอ่ าชีพ
๓. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพือ่ โอกาสและทางเลือกสาหรับทุกคน
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. ส่งเสริมการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
๖. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าและดารงไว้ซง่ึ ความเป็ นไทย

กลยุทธ์
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีทกั ษะด้านวิ ชาชีพและมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. จัดกิ จกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้ นให้ผ้เู รียนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและดารงไว้ซึ่งความเป็ นไทย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
๓. ส่งเสริ มให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตามมาตรฐานวิ ชาชีพ
๔. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๕. จัดการศึกษาเพื่อโอกาสและทางเลือกสาหรับทุกคน ทัง้ การศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
๖. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลและเน้ นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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เอกลักษณ์
โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์
เรียนรู้สู่อาชีพ
โครงการและเป้าหมายความสำเร็จ จำแนกตามกลยุทธ์
การดาเนิ นงานตามกรอบแผนกลยุทธ์โรงเรียนสวายจีกพิ ทยาคม
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
กลยุทธ์ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีทกั ษะด้านวิ ชาชีพและมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สนอง
ตัวชี้วดั
มาตรฐาน
โครงการ/กิ จกรรม
เป้ าหมาย
ความสาเร็จ
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการสู่ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี ร้อยละของนักเรียน
มฐ. ๑-๔
มาตรฐานสากล
ทักษะด้านวิชาชีพและ ทักษะด้านวิชาชีพ
- โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสูค่ วาม มีคุณภาพตามเกณฑ์ และมีคุณภาพตาม
เป็ นเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน ของชาติ
การศึกษาของชาติ
- โครงการเรารัก ส.จ.พ.
- โครงการห้องสมุดมีชวี ติ สร้างความคิด
สร้างปั ญญา
- โครงการองค์กรเข้มแข็งด้วยระบบ
สารสนเทศ
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่ม
สาระ
- นิเทศภายในเข้มแข็ง
- พัฒนาระบบงานการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม
)
- ทวิศกึ ษา พัฒนาชาติ
- ส.จ.พ.สานฝันปั นโอกาส
- โครงการงานประชาสัมพันธ์
- โครงการยาเสพติด และเพศวิถี
- โครงการกิจกรรมวันสาคัญ
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- โครงการงานกิจการนักเรียน งานสภา
นักเรียน
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- โครงการค่ายวิชาการ "ต่อยอดความรู้ สู่
ความเป็ นพลโลก"
- โครงการค่ายวิชาการ โครงงานบูรณาการ
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาทักษะ ICT สูก่ ารเรียนรู้
ศตวรรษที่ ๒๑
- โครงการเสริมสร้างทักษะการดารงชีวติ
- โครงการโรงเรียนวิถพี ุทธ
- โครงการส่งเสริมความเป็ นเลิศด้านกีฬา
- โครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
กลยุทธ์ ๒ จัดกิ จกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้ นให้ผ้เู รียนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและดารงไว้ซึ่งความเป็ น
ไทย
สนอง
มาตรฐาน
โครงการ/กิ จกรรม
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
การศึกษา
ความสาเร็จ
ของ
สถานศึกษา
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน นักเรียนร้อยละ ๙๐
ร้อยละของนักเรียน
มฐ. ๑-๓
- โครงการงานประชาสัมพันธ์
มีคุณธรรม จริยธรรม ที่
- โครงการยาเสพติด และเพศวิถี
และดารงไว้ซง่ึ ความ
มีคุณธรรม
- โครงการกิจกรรมวันสาคัญ
เป็ นไทย
จริยธรรมและดารง
- โครงการงานกิจการนักเรียน งานสภา
ไว้ซง่ึ ความเป็ นไทย
นักเรียน
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- โครงการค่ายวิชาการ โครงงานบูรณาการ
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
- โครงการเสริมสร้างทักษะการดารงชีวติ
- โครงการโรงเรียนวิถพี ุทธ
- โครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
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กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริ มให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตามมาตรฐาน
วิ ชาชีพ
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิ จกรรม
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
- โครงการยกระดับ
ครูและบุคลากรทางการ
ร้อยละของครูและ
มฐ. ๒
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน ศึกษาร้อยละ ๙๐ มีการ
บุคลากรทางการศึกษา
- โครงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาตนเอง
- โครงการสร้างขวัญและ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องตาม
กาลังใจ
มาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู้
- โครงการงานธุรการสาร
บรรณ
กลยุทธ์ ๔ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิ จกรรม
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
- โครงการงานอาคาร
ร้อยละ ๙๐ มีการปรับปรุง ร้อยละ มีการปรับปรุง
มฐ. ๒
สถานที่
สภาพแวดล้อมทัง้ ภายใน
สภาพแวดล้อมทัง้
- งานอนามัย
และภายนอกห้องเรียนของ ภายในและภายนอก
- - โครงการมาตรการ
โรงเรียนให้เอือ้ ต่อการ
ห้องเรียนของโรงเรียน
ประหยัดพลังงาน
เรียนรู้
ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
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กลยุทธ์ ๕ จัดการศึกษาเพื่อโอกาสและทางเลือกสาหรับทุกคน ทัง้ การศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิ จกรรม
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบ
ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่ ร้อยละของนักเรียน
มฐ. ๒,๓
บริหารงานวิชาการสู่
ได้รบั การโอกาสและ
ได้รบั โอกาสและ
มาตรฐานสากล
ทางเลือกในการศึกษาทัง้
ทางเลือกในการศึกษา
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การศึกษาในระบบ นอก
ทัง้ การศึกษาในระบบ
นักเรียนสู่ความเป็ นเลิศ
ระบบและตามอัธยาศัย
นอกระบบและตาม
- โครงการระบบงานแนะแนว
อัธยาศัย
เข้มแข็ง
- โครงการห้องสมุดมีชวี ติ สร้าง
ความคิด สร้างปัญญา

- โครงการองค์กรเข้มแข็ง
ด้วยระบบสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน ๘ กลุ่มสาระ
- นิเทศภายในเข้มแข็ง
- พัฒนาระบบงานการศึกษา
พิเศษ(เรียนรวม )
- ทวิศกึ ษา พัฒนาชาติ
- ส.จ.พ.สานฝั นปั นโอกาส
- โครงการยานพาหนะ
- โครงการงานโสตทัศนศึกษา
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- โครงการค่ายวิชาการ "ต่อ
ยอดความรู้ สู่ความเป็ นพล
โลก"
- โครงการค่ายวิชาการ
โครงงานบูรณาการ ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
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กลยุทธ์ ๖ พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลและเน้ นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
สนองมาตรฐาน
โครงการ/กิ จกรรม
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบ
ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนมีการ ร้อยละของโรงเรียนมี
บริหารงานวิชาการสู่
พัฒนาประสิทธิภาพการ
การพัฒนา
มาตรฐานสากล
บริหารจัดการตามหลักธรร ประสิทธิภาพการ
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ มาภิบาลและเน้นการมีสว่ น บริหารจัดการตามหลัก
นักเรียนสูค่ วามเป็ นเลิศ
ร่วมจากทุกภาคส่วน
ธรรมาภิบาลและเน้น
- โครงการระบบงานแนะ
การมีสว่ นร่วมจากทุก
แนวเข้มแข็ง
ภาคส่วน
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ส่วนที่ ๕
แผนการควบคุม กำกับติดตาม
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แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์ สู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนาแผนสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
๑. การนาแผนสู่ การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาโรงเรี ยนไปสู่ การปฏิบัติ นับ เป็ นขั้น ตอนที่ ส าคัญ มาก เพราะเป็ นความสามารถที่ จะ
ผลักดันการทางานของกลไกที่สาคัญทั้งหมด ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้ งั เป้าหมายไว้ การดาเนินงานจะเกิดผล
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องผลัก ดัน ให้ มี การปรับเปลี่ ยนแนวคิด ค่านิ ยม เป้ ามาย รวมถึ งวิธี และ
กระบวนการทางาน การนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิจะต้องทาให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น และพร้อม
ที่นาแนวทางนั้นไปดาเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบตั ิงานของตน ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมี
การระดมกาลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิและสร้างความเป็ นปึ กแผ่นให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
มี ความรู ้ สึก เป็ นเจ้าของและมี ส่วนร่ วม ดังนั้น เพื่ อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายของการพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาจึงกาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยสังเขป ดังนี้
๑)
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนผลักดันให้มีการดาเนินงานตามแผนอย่างมีประสิ ทธิภาพ และสม่าเสมอ
๒)
โรงเรี ยนจั ด ท าแผนระยะกลางและจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร และด าเนิ นการตามแผน มี
การกากับติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้
๓)
เร่ ง รั ด ให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น งาน เพื่ อ เผยแพร่ แ ละเสริ ม สร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ
สาระสาคัญของแผนให้ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การ
นาแผนสู่การปฏิบตั ิ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพเกิดความเป็ นปึ กแผ่นต่อเนื่อง
๔)
มีการกาหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน และแผน
อัตรากาลัง และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน
๕)
วางแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผูป้ ฏิ บตั ิและผูเ้ กี่ ยวข้อง รวมทั้งลด
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
๖)
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยาและเป็ นปัจจุบนั และสามารถ
ให้บริ การได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๗)
พัฒนาระบบการกากับติ ดตาม และการประเมิ นผล ที่ มุ่งเน้นประเมินเพื่ อการพัฒนาและ
ปรับปรุ งการดาเนินงาน โดยมีการพัฒนาตัวชี้วดั ผลสาเร็ จการดาเนินงานทั้งในด้านปริ มาณ คุณภาพระยะเวลาในการ
ประเมิน ผูป้ ระเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๒. การติดตามและประเมินผล
หลังจากที่ โรงเรี ยนได้ปฏิ บ ัติด าเนิ นการตามแผนยุทธศาสตร์ น้ ี แล้ว จาเป็ นต้องมี การก ากับติ ด ตาม และ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน ว่าจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดในเวลาที่
กาหนดไว้หรื อไม่ โดยการติดตามประเมินผล จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก โดยสรุ ปได้ดงั นี้
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๑)
มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมีบุคลิกภาพที่เป็ นผูน้ า มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มีทกั ษะ
ในการเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาการ รับผิดชอบต่อสังคม มีสานึกในความเป็ นไทย รู ้จกั ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพที่ ดี
๒)
มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ ายบริ หารให้เป็ นมืออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสังคม
ทางวิชาการ โดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผเู ้ รี ยนและให้บุคลากรทุก
คนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดารงไว้ซ่ ึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๓)
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ และคล่องตัวในการบริ หารจัดการ เพื่อให้สามารถสร้าง
มาตรฐานการบริ การให้เป็ นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่ าวๆ ดังนี้
(๑) โรงเรี ยนสร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครื อข่าย
เชื่อมโยงเป็ นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ใน
ทุกหน่วยงาน โดยจัดทาเกณฑ์ช้ ีวดั ความสาเร็ จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ให้เป็ นรู ปธรรม
(๒) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
(๓) มีการปรับปรุ งแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(๔) สร้างมาตรการเร่ งรัด หากมีโครงการที่ดาเนินกรช้ากว่าที่กาหนด และตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิด
และสม่าเสมอ
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ปฏิทินการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
วัน เดือน ปี
เมษายน
กรกฎาคม
กันยายน
ตุลาคม
ธันวาคม
มีนาคม

รายการปฏิบัติ
- ตรวจสอบ ทบทวน การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี (ปีงบประมาณ)
- นิเทศ ติดตาม
- สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ครั้งที่ ๑)
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
(ปีงบประมาณ)
- นิเทศ ติดตาม
- สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ครั้งที่ ๒)
- นำเสนอผลงานดีเด่น
- จัดทำรายงาน SAR

-

ผู้รับผิดชอบ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
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ภาคผนวก
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คาสังโรงเรี
่
ยนสวายจีกพิทยาคาคม
ที๑่ ๗๙/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
--------------------------เนื่องด้วยโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนานักเรียน ให้
เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒ
ั นธรรมและความพอเพียงในการ
ดารงชีวติ มีจติ อาสาในการบริการและช่วยเหลือสังคม มีความรอบรูม้ ที กั ษะการคิด ทักษะการทางาน ทักษะทาง
สังคม และดารงชีวติ อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข
ดังนัน้ เพือ่ ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวโรงเรียนจึงได้
จัดทาแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เพือ่ เป็ นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสูเ่ ป้ าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ ายที่
เกีย่ วข้อง
เพือ่ ให้การจัดทาแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ าย โรงเรียนจึงแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทา ดังนี้
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๑.๑ นางพิมลรัตน์ ฉันทไกรวัฒน์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๒ นายสุระ การกระสัง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๓ นางแม้น อาญาเมือง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๔ นายตวง ยอดสวัสดิ ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๕ นายประโยชน์ สุระรัมย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๖ นายประสิทธิ ์ แดงชาติ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๗ นายวิเชียร กึนรัมย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๘ พระอธิการถวิล อาจทวีกุล
ผูแ้ ทนองค์กรศาสนา
๑.๙ พระแผน วสโก
ผูแ้ ทนองค์กรศาสนา
๑.๑๐ นายพนัส วิโสรัมย์
ผูแ้ ทนครู
๑.๑๑ นายประเทือง กิจเอีย่ มไพศาล ผูแ้ ทนศิษย์เก่า
๑.๑๒ นายชัยวัฒน์ กะเสมรัมย์
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
๑.๑๓ นางน้าฝน สมศรีนวล
ผูแ้ ทนองค์กรปกครองฯ
๑.๑๔ นายอินทร์ วิเชียรรัมย์
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน

ประธานกรรมการสถานศึกษา
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑.๑๕ นายวรากร เสนามาตย์
ผูอ้ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๖ นางสุภทั ร์ แสนกล้า
รองผูอ้ านวยการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑.๑๗ นายบุญช่วย สายลาม
ครู คศ.๓
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา และลงความเห็นชอบในการจัดทาแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการอานวยการ
๒.๑ นายวรากร เสนามาตย์
ผูอ้ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสุภทั ร์ แสนกล้า
รองผูอ้ านวยการ
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายจาเนียร เชียรประโคน
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๔ นางพิมพ์สุธี เชียรประโคน
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๕ นายบุญช่วย สายลาม
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๖ นายพนัส วิโสรัมย์
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๗ นางนิตยา โพธิเปี
์ ้ ยศรี
ครู คศ.๓
กรรมการ.
๒.๘ นางสาวปาริฉตั ร ปะโสทะกัง
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
ครู คศ.๒
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน กาหนดรูปแบบการดาเนินงาน แนะนาและให้คาปรึกษาคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ และแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยให้งานดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๓. คณะกรรมการดาเนินการ
๓.๑ นางสุภทั ร์ แสนกล้า
๓.๒ นางพิมพ์สุธี เชียรประโคน
๓.๓ นายจาเนียร เชียรประโคน
๓.๔ นายบุญช่วย สายลาม
๓.๕ นายพนัส วิโสรัมย์
๓.๖ นางนิตยา โพธิเปี
์ ้ ยศรี
๓.๗ นายสาละ ศรีรงั กูร
๓.๘ นางอเทตยา แก้วศรีหา
๓.๙ นางสาวภัทราวดี สวัสดิ ์รัมย์
๓.๑๐ นางมนิสตา แดงสี
๓.๑๑ นายไพรวัลย์ โพธิเปี
์ ้ ยศรี
๓.๑๒ นางวารินทร์ แดงชาติ
๓.๑๓ นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
๓.๑๔ นายรุ่งโรจน์ หวังชม
๓.๑๕ นางสาวคณิตตา มีเสียง
๓.๑๖ นายอาทิตย์ สงวนรัมย์

รองผูอ้ านวยการ
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๓.๑๗ นางสาวชญาดา ตะวันหะ
๓.๑๘ นางเกือ้ กูล ดีรมั ย์
๓.๑๙ นางสาวลีลาวดี แท่นดี
๓.๒๐ นางพัชราภรณ์ ตัง้ บวรธรรมา
๓.๒๑ นายปิ ยณัฐณ์ สัสดี
๓.๒๒ นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์
๓.๒๓ นางสาวกุสุมา กลิง้ รัมย์
๓.๒๔ นายเสริมศักดิ ์ ทองนา
๓.๒๕ นายชาตรี อุทาน
๓.๒๖ นายธีระพงษ์ ธงศรี
๓.๒๗ นางสาวขวัญตา ผลแม่น
๓.๒๘ นางสาวมินตรา เพชรเลิศ
๓.๒๙ นางสาวจรีพร เพประโคน
๓.๓๐ นางธนญา สุวรรณเหลา
๓.๓๑ นางสาวปาริฉตั ร ปะโสทะกัง
๓.๓๒ นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย

ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอตั ราจ้าง
ครูพเ่ี ลีย้ งฯ
ครู คศ.๑
ครู คศ.๒

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน
๒. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน
๓. จัดทาแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับ
ร่าง)
๔. จัดประชุม ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชนและสถานประกอบการ เพือ่ พิจารณา
และให้ขอ้ เสนอแนะแผนกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับความต้องการ
๕. จัดทาแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
(ฉบับสมบูรณ์)
๖. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงเรียน พิจารณาเห็นชอบจัดทาแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาระยะ
๕ ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
๗. จัดทาแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ให้
ผูอ้ านวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ลงนามอนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการ
๘. ประชาสัมพันธ์จดั ทาแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๒ ของโรงเรียนให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายทราบและนาไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง
๙. จัดทาโครงการสนองแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาระยะ ๕ ปี แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๒ และสนองกลยุทธ์ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ตัวบ่งชีข้ องสานักงานประเมินคุณภาพการศึกษา
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๔. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
๔.๑ นายจาเนียร เชียรประโคน
ครู คศ.๓
๔.๒ นายสาละ ศรีรงั กูร
ครู คศ.๓
๔.๓ นางอเทตยา แก้วศรีหา
ครู คศ.๓
๔.๔ นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู คศ.๒
๔.๕ นายชาตรี อุทาน
ครู คศ.๑
๔.๖ นายธีระพงษ์ ธงศรี
พนักงานราชการ
๔.๗ นายอภิชาต น้อยมะโน
พนักงานธุรการ ส๔
๔.๘ นายเจน จันทร์ประโคน
ลูกจ้างชัวคราว
่
๔.๙ นายปิ ยณัฐณ์ สัสดี
ครู คศ.๒
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานทีส่ าหรับประชุมแต่ละครัง้ ตามแผนงาน ในวันที่
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
พุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. คณะกรรมการฝ่ ายปฎิคม
๕.๑ นางพิมพ์สุธี เชียรประโคน
ครู คศ.๓
๕.๒ นางเกือ้ กูล ดีรมั ย์
ครู คศ.๑
๕.๓ นางมนิสตา แดงสี
ครู คศ.๒
๕.๔ นางสาวปาริฉตั ร ปะโสทะกัง
ครู คศ.๑
๕.๕ นางสาวขวัญตา ผลแม่น
พนักงานราชการ
๕.๖ นางสาวจรีพร เพประโคน
ครูอตั ราจ้าง
๕.๗ นางธนญา สุวรรณเหลา
ครูพเ่ี ลีย้ งฯ
๕.๘ นางสาวภัทราวดี สวัสดิ ์รัมย์
ครู คศ.๓
มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารเทีย่ งสาหรับการประชุม ในวันที่
ห้องประชุมโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
พุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ

๖. คณะกรรมการฝ่ ายบันทึกภาพ
๖.๑ นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู คศ.๒
กรรมการ
๖.๓ นายชาตรี อุทาน
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมการอบรมสัมนาการจัดทาแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ พุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
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๗. คณะกรรมการฝ่ ายพิธกี าร พิธกี ร และประชาสัมพันธ์
๗.๑ นายพนัส วิโสรัมย์
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพรวัล โพธิเปี
์ ้ ยศรี
ครู คศ.๒
รองประธานกรรมการ
๗.๓ นางวารินทร์ แดงชาติ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๗.๔ นางสาวลีลาวดี แท่นดี
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ เป็ นพิธกี รและประสานงานกับวิทยากรในลาดับขัน้ ตอนและรายละเอียดกิจกรรม
๘. คณะกรรมการฝ่ ายการเงินและพัสดุ
๘.๑ นางพิมพ์สุธี เชียรประโคน
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวชญาดา ตะวันหะ
ครู คศ.๒
รองประธานกรรมการ
๘.๓ นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
ครู คศ.๒
กรรมการ
๘.๔ นางสาวปาริฉตั ร ปะโสทะกัง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๘.๕ นางมนิสตา แดงสี
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ บริหารงบประมาณ จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
๙. คณะกรรมการจัดทารูปเล่ม
๙.๑ นางสาวชญาดา ตะวันหะ
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางมนิสตา แดงสี
ครู คศ.๒
รองประธานกรรมการ
๙.๓ นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
ครู คศ.๒
กรรมการ
๙.๔ นางสาวปาริฉตั ร ปะโสทะกัง
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. รวบรวมข้อมูล
๒. จัดพิมพ์แผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
๑๐. คณะกรรมการฝ่ ายวัดผลและประเมินผล
๑๐.๑ นางมนิสตา แดงสี
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวชญาดา ตะวันหะ
ครู คศ.๒
รองประธานกรรมการ
๑๐.๓ นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวปาริฉตั ร ปะโสทะกัง
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาแบบสอบถามเพือ่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปผลการประเมินและจัดทารูปเล่ม
ขอให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์กบั ทางราชการ
หากมีปัญหา อุปสรรค ขอให้แจ้งผูบ้ ริหารสถานศึกษาทราบ เพือ่ ประสานงานและแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
สัง่ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรากร เสนามาตย์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

