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คำนำ 
 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.25545  มีจุดมุ่งหมาย มุ่ง
จัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคม  ได้อย่างเป็น
สุข  การดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  การวางแผนมีความสำคัญอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพราะแผนเป็นกรอบทิศทางและเครื่องมือในการ
บริหารจัดการการศึกษา  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมี  
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

   โรงเรียนแตลศิริวิทยา  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  4  ปี (2562 - 2565)  ขึ้น 
ภายใต้ใช้กรอบแนวคิด  ทิศทาง นโยบาย/กลยุทธ์ของต้นสังกัด  หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 

   ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ  บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ 
แผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้   จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนกลยุทธ์พัฒนาการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการผลักดันการนำกลยุทธ์ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นเครื่องมือใน
การบริหาร  และจัดการศึกษาของสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 
                                                                       คณะผู้จัดทำ 
                                                                   โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

   จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนแตลศิริวิทยา  เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนแตลศิริวิทยา  พบว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม ด้าน
เทคโนโลยี   ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมืองและกฎหมาย  มีสถานภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
   สภาพแวดล้อมภายใน  ซึ่งศึกษามาจาก ปัจจัยด้านโครงสร้าง  และนโยบายของโรงเรียนด้าน 
การบริการ และผลผลิต  ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์  และด้านการบริหารจัดการ  โดย
ภาพรวมมีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนา  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้ 
 

 “โรงเรียน แตลศิริวิทยา สิ่งแวดล้อมดี มีความพอเพียง คุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย” 
 

   ทั้งได้กำหนด  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  คือ  ปรับ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และน่าอยู่  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
หลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ครูเกิดความตระหนักในเรื่อง "คุณภาพของการสอน" มีฉันทะต่ออาชีพ   
มีความเมตตาต่อเด็ก และมีความเป็นกัลยาณมิตร  พัฒนานักเรียนให้มีนักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพ   โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความตระหนักในชุมชน  โดยเน้นความสำคัญ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา  ซึ่งเป้าประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน คือ  ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา  นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็น
สมาชิกท่ีดีของชุมชน  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   แผนพฒันาของโรงเรียนในอันที่จะนำโรงเรียนไปเป้าประสงค์ในทิศทางท่ีต้องการอยู่ในรูปของการขยาย  
ส่งเสริม การสนับสนุน  คือการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้   ปรับปรุง  พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สอดคล้อง  และบรรลุมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการและบริการด้านสื่อการเรียนการสอน  และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ  มีการนำมาใช้ในการวัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  และ
สิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานให้ผู้ปกครอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมและความเหมาะสมของบุคลากรกับภาระงาน  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระบบ
พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 



  

 

 
สภาพปัจจุบัน 
   โรงเรียนแตลศิริวิทยา   เป็นโรงเรียนประจำตำบลขยายโอกาส   ขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กรมสามัญศึกษาและสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ตั้งอยู่ ณ 
บริเวณทำเลเลี้ยงสัตว์  หนองแปต ในพื้นที่ หมู่ที่ 18 บ้านหนองขวาง  ตำบล แตล  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  
รหัสไปรษณีย์ 32110  ถนนหมายเลข 3224   สายศีขรภูมิ - จอมพระ  กิโลเมตรที่ 9    บ้านโนนจารย์  จากถนน
ปากทาง เข้าถึงโรงเรียน ระยะทาง  800  เมตร ก่อตั้งเมื่อวันที่  23  มีนาคม 2521 เนื้อที่  63  ไร่ 
   การจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีนักเรียนในปี พ.ศ. 2560  ทั้งหมด  552  คน  
ข้าราชการ 30   คน    ครูอัตราจ้าง  4 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม  1  คน  
นักการ 1  คน  ลูกจ้าง 2  คน  ครูจ้างต่างชาติ  1  คน 
   สภาพของชุมชนโดยรอบ เป็นหมู่บ้านในเขตตำบลแตล  22  หมู่บ้าน  ภาษาพ้ืนบ้านที่ใช้เป็นภาษาส่วย  
ภาษาลาวและภาษาเขมร  ประชากรมีอาชีพหลากหลายคือ ทำนา  ค้าขาย  รับจ้าง เพาะปลูก  ประชากรส่วนใหญ่
ฐานะปานกลาง  ถึงค่อนข้างดี 
 

ภารกิจของโรงเรียน 
   โรงเรียนแตลศิริวิทยา  มีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
   1. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาอิงหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็น
การเสริมสร้างพัฒนาและเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพ 
   2. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มี 2 ระดับคือ 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นปีที่  1 - 3 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 -6 
 
ผลการดำเนินงาน 
   1. ด้านปริมาณ 
    1.1 การรณรงค์เด็กเข้าเรียนโรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในพ้ืนที่บริการเข้าเรียนได้ร้อยละ 95 
นอกจากนี้  ได้มีนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการเข้ามาเรียนในอัตราเพิ่มข้ึนทุกปี 
    1.2 อัตราการออกลางคันไม่มี 
    1.3 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นปีที่ 3  เขา้ศึกษาต่อทุกคน เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติการศึกษา 2542  
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    1.4 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อและมี
ที่เรียน  ในอัตราที่สูงทุกปี 
 

   2. ด้านคุณภาพ 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ในระดับดี 
 

(จาก:สำนักงานทดสอบแห่งชาติ) 

ระดับคะแนนผลการทดสอบ 
 

X O-Net ม.3 
 

X O-Net ม.6 
ทางวิชาการศึกษาระดับชาติ O-Net ม.3 และ ม.6 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
ภาษาไทย 35.56 45.53 51.18 50.33 48.51 55.65 
สังคมศึกษา 47.48 47.53 49.50 36.28 40.49 37.16 
ภาษาอังกฤษ 26.82 28.26 29.84 20.76 20.53 24.73 
คณิตศาสตร์ 26.75 30.68 28.52 17.16 23.47 22.07 
วิทยาศาสตร์ 37.84 39.27 35.29 31.81 34.21 34.35 
สุขศึกษาและพละศึกษา 62.55 - - 52.45 - - 
ศิลปะ 41.39 - - 34.12 - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 48.74 - - 48.13 - - 

 
   2.2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  เรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติจริงและเรียนรู้ร่วมกัน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ส่วนที่  2 
วิเคราะห์บริบทโรงเรียนแตลศิริวิทยา 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
(SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน 
สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบ
การทำงานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) โรงเรียนแตลศิริวิทยา มีดังนี้ 
 

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
(SWOT) สภาพภายนอก 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 

 

1. ชุมชน  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ทำให้สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

1.ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์  การถ่ายทอด
วัฒนธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนเกิด
ค่านิยมใหม่  ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย  ทำงานไม่เป็น 
ไม่เคารพกฎระเบียบ   

 

2. ชุมชนสามารถอนุรักษ์  สืบทอดวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  และวัฒนธรรมของชาติได้เป็นอย่างดี  
ส่งผลต่อการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรม  
และรักษาสืบทอดวิถีชีวิตที่ดีงามให้คงอยู่ได้
สืบไป 

 

2.จังหวัดไม่สามารถอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาติได้ ส่งผลต่อการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ของสังคมและวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ดีงาม 
 

 
3. ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนใกล้บ้าน  ส่งผลให้จำนวนนักเรียนต่อ
ห้องไม่เกินเกณฑ์ 

 
3.ประชาชนในจังหวัด/อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่
ดี ส่งผลต่อความพร้อมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

 
 
 



  

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

 

4.ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอยู่
สามารถนำไปสอดแทรกในหลักสูตร สร้างคน
ให้เป็นคนดี รักบ้านเกิดและสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 

 

4.ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอยู่
สามารถนำไปสอดแทรกในหลักสูตร สร้างคนให้
เป็นคนดี รักบ้านเกิดและสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 

 
5.ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนใกล้บ้าน ส่งผลให้จำนวนผู้เรียนต่อห้อง
ไม่เกินเกณฑ์ 

 
5. ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนใกล้บ้าน ส่งผลให้จำนวนผู้เรียนต่อห้อง
ไม่เกินเกณฑ์ 

 
6.ผู้ปกครองและชุมชนมีค่านิยมเลียนแบบ
วัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

 
6. ผู้ปกครองและชุมชนมีค่านิยมเลียนแบบ
วัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

 
7.ชุมชนมีการย้ายถิ่นฐานและอพยพแรงงาน
เข้ามาอยู่ในเมืองไทย ทำให้จำนวนผู้เรียนต่อ
ห้องในโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดไม่แออัด 

 
7. ชุมชนมีการย้ายถิ่นฐานและอพยพแรงงานเข้า
มาอยู่ในเมืองไทย ทำให้จำนวนผู้เรียนต่อห้องใน
โรงเรียนชั้นนำของจังหวัดไม่แออัด 

ด้านเทคโนโลยี  (T) 

 
8.ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทำให้การศึกษาเรียนรู้
กว้างขวางรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

 
8. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทำให้การศึกษาเรียนรู้กว้างขวาง
รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

 

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้ความรู้/เป็นแบบอย่าง
การดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความ
เป็นชาติไทย 

 

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้ความรู้/เป็นแบบอย่าง
การดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความ
เป็นชาติไทย 

 

10. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ 
สถานศึกษาสามารถนำมาใช้ในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 

10. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ สถานศึกษา
สามารถนำมาใช้ในการเพ่ิม ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

 
11. โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ ส่งผลต่อการสื่อสารและการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

 
11. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ ส่งผลต่อการสื่อสารและการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

 

12. การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสังคม/ชุมชน
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วย
ตนเองมากข้ึน 

 

12. การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสังคม/ชุมชน
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วย
ตนเองมากข้ึน 

 

13. การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้านเกมส์) ของ
สังคม/ชุมชน  ส่งผลคุณธรรม  จริยธรรม  และ
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

 

13. การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้านเกมส์) ของ
สังคม/ชุมชน  ส่งผลคุณธรรม  จริยธรรม  และ
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

ด้านเศรษฐกิจ  (E) 

 
14. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด/
อำเภอ มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
14. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด/
อำเภอ มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

15. น้ำมันราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำ
โครงงาน/กิจกรรมประหยัดพลังงาน/กิจกรรม
เชิงอนุรักษ์ 

 

15. น้ำมันราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำ
โครงงาน/กิจกรรมประหยัดพลังงาน/กิจกรรม
เชิงอนุรักษ์ 

 
16. ภาวะทางเศรษฐกิจดี อัตราการว่างงานมี
แนวโน้มลดลง ส่งผลให้ผู้ปกครองสามารถ
สนับสนุนการเรียนของนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี 

 
16. ภาวะทางเศรษฐกิจดี อัตราการว่างงานมี
แนวโน้มลดลง ส่งผลให้ผู้ปกครองสามารถ
สนับสนุนการเรียนของนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี 

 
17. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้อัตรา
ว่างงานเพ่ิมขึ้น  ประชาชนมีรายได้น้อย  ส่งผล
ต่อการสนับสนุนการศึกษา 

 
17. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้อัตราว่างงาน
เพ่ิมข้ึน  ประชาชนมีรายได้น้อย  ส่งผลต่อการ
สนับสนุนการศึกษา 

 

18. น้ำมันราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำ
โครงงาน/กิจกรรมประหยัดพลังงาน/กิจกรรม
เชิงอนุรักษ์ 

 

18. น้ำมันราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำ
โครงงาน/กิจกรรมประหยัดพลังงาน/กิจกรรม
เชิงอนุรักษ์ 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
ด้านการเมืองและกฎหมาย  (P) 

 

19. สพฐ.กำหนดโครงการ/กิจกรรมการ
ดำเนินงานพัฒนาแก่ สพม./สถานศึกษา ส่งผล
ให้การดำเนินงานตอบสนองความต้องการ
จำเป็นพัฒนาของ สพม. และสถานศึกษา 
 

 

19. สพฐ.กำหนดโครงการ/กิจกรรม การ
ดำเนินงานพัฒนาต่อ สพม./สถานศึกษา มาก
เกินไป ส่งผลให้ สพม./สถานศึกษา ไม่สามารถ
ดำเนินงานตอบสนองความต้องการจำเป็นของ สพ
ม./สถานศึกษา 

 
20. ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้
นโยบายเปลี่ยนบ่อย การดำเนินงานของสพม. 
และสถานศึกษามีความหลากหลาย 

 
20. ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้
นโยบายเปลี่ยนบ่อย การทำงานไม่ต่อเนื่องส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทำให้สถานศึกษา
มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส่งผลดีต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่เห็น
ความสำคัญของการศึกษา ส่งผลให้ไม่สนับสนุน
ทรัพยากรแก่สถานศึกษาหรือสนับสนุนน้อย 

 
22. นโยบายกระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาทำให้การบริหารจัดการเกิดความ
คล่องตัว 

 
22. นโยบายกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษายังไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง ส่งผลต่อ
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 
23. การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
ส่งผลให้โรงเรียนยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

 
23. การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ส่งผล
ให้โรงเรียนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

 

24. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย
ทางการศึกษา ทำให้การบริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
 

 

24. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย
ทางการศึกษา ทำให้การบริหารจัดการและการจัด
การศึกษาขาดความต่อเนื่อง 

 
25. รัฐบาลจัดสรรงบเงินอุดหนุนรายหัวที่
เทา่กันส่งผลให้ผู้เรียนมีความเท่าเทียมกันด้าน
การได้รับความสนับสนุน 

 
25. รัฐบาลจัดสรรงบเงินอุดหนุนรายหัวที่เท่ากัน
ส่งผลให้มีปัจจัยสนับสนุนผู้เรียนด้อยโอกาสไม่
เพียงพอ 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
ด้านโครงสร้างและนโยบายของ สถานศึกษา (S1) 

 

1. สถานศึกษา มีแผนกลยุทธ์ มีการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานและยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์/นโยบาย/ทิศทางการ
พัฒนาของ สถานศึกษา. ไม่ชัดเจน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำการพัฒนาจึงไม่ตรง
กับปัญหาและความต้องการจำเป็น 

 

2. สถานศึกษาดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่ม และระดับบุคลได้
อย่างทั่วถึง เนื่องจากใช้กระบวนการที่
หลากหลายวิธีและหลายช่องทาง 

 

2. สถานศึกษา ดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่ม และระดับบุคลไม่
ทั่วถึง 
 

 

3. สถานศึกษากำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ 
และมอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน 

 

3. สถานศึกษา กำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ 
และมอบหมายงานของบุคลากรภายใน โรงเรียน. 
ยังไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะของตำแหน่งหน้าที่ 

 
4. สถานศึกษาจัดโครงสร้าง/นโยบายการ
บริหารงานมีการมอบหมายภารกิจตาม
โครงสร้างชัดเจน 

 
4. สถานศึกษาจัดโครงสร้าง/นโยบายการ
บริหารงานใน โรงเรียน ยังไม่ชัดเจนการ
ปฏิบัติงานสับสน ซ้ำซ้อน 

ด้านคุณภาพผู้เรียนและการบริการการศึกษา/การบริการการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน  (S2) 

 
5. ประชากรวัยเรียน เข้ารับการศึกษาทั้งใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นในอัตรา
ที่สูง 

 
5. ประชากรวัยเรียน เข้ารับการศึกษาทั้งใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นในอัตราที่ต่ำ 

 
6.สถานศึกษามีคุณภาพตามาตรฐาน ได้รับการ
รับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. ในรอบสามทุกโรงเรียน 

 
6. มีสถานศึกษาที่ยังไม่ ได้รับการรับรองคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ในรอบสาม จำนวน...............
โรง คิดเป็นร้อยละ............... 

 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และทุกภาคส่วน มี
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้อย 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

 
8.โรงเรียนมีการให้บริการแบบ One Stop 
Service ผู้รับบริการได้รับการบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว 

 
8. โรงเรียน ยังไม่มีการให้บริการแบบ One Stop 
Service การบริการล่าช้า 

 
9.ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการบริการของ 
โรงเรียน ระดับ “มาก” มากกว่าร้อยละ 85 

 
9. ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการบริการของ 
โรงเรียนระดับ “มาก” น้อยกว่าร้อยละ 85 

 
10. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

 
10. หลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

 
11. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ส่งผลคุณภาพผู้เรียน 

 
11. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย 
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

 

12. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการและมีกิจกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อบรรลุมาตรฐาน 

 

12. สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการแต่ไม่มีกิจกรรมการดำเนินงานเพ่ือ
บรรลุมาตรฐาน 

 
13. ผู้เรียนชั้น ม.1 อ่านคล่อง เขียนคล่อง และ
คิดคำนวณเป็น ครบ 100%  

13. ผู้เรียนชั้น ม.1 อ่านไม่คล่อง ร้อยละ..........
เขียนไม่คล่อง ร้อยละ............. คิดคำนวณไม่เป็น 
ร้อยละ................. 

 
14. ผู้เรียนชั้น ม.4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง และ
คิดคำนวณเป็น ครบ 100%  

14. ผู้เรียนชั้น ม.4 อ่านไม่คล่อง ร้อยละ............
เขียนไม่คล่อง ร้อยละ.......... คิดคำนวณไม่เป็น 
ร้อยละ............. 

 
15. ผู้เรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

 
15. ผู้เรียนมีค่านิยมเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ
ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 
16. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ 

 
16. ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ 

 
17. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 

 
17. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

 
18. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิง
มาตรฐาน สืบเนื่องจากครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กำหนด 

 
18. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไม่อิง
มาตรฐาน สืบเนื่องจากครูยังขาดทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร 

 
19. อัตราไม่จบการศึกษาภาคบังคับภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดของผู้เรียนมีอัตรา
ค่อนข้างต่ำ 

 
19. อัตราไม่จบการศึกษาภาคบังคับภายในระยะเวลา
ที่หลักสูตรกำหนดของผู้เรียนมีอัตราค่อนข้างสูง 

 
20. สถานศึกษาจัดนักเรียนต่อห้องตามเกณฑ์   
ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
20. สถานศึกษาจัดนักเรียนต่อห้องตามเกณฑ์   
ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

ด้านครูและบุคลากรฯ  (M1) 

 
21. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจำนวน
เพียงพอส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

 
21. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจำนวนไม่
เพียงพอ มีภาระงานอ่ืนมาก ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 

22. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาสอนตรงวิชาเอก/ความรู้/
ความสามารถ ส่งผลให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

 

22. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสอน
ไม่ตรงวิชาเอก/ความรู้/ความสามารถ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 
23. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

 
23. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาบางส่วนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนน้อย 

 

24. ครูและบุคลากรมีอุดมการณ์ในความเป็น
ครูพัฒนาตนเอง และพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
 

 

24. ครูและบุคลากรบางส่วนขาดอุดมการณ์ในความ
เป็นครูไม่ปฏิรูปและไม่พัฒนาการเรียนการสอนส่งผล
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 
25. ครูและบุคลากรมีความรู้และทักษะในการ
ทำวิจัยในชั้นเรียน ทำให้การพัฒนาการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 

 
25. ครูและบุคลากรมีทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียน
น้อย ทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 
26. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 
26. ครูและบุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ในการจัดการเรียนการสอน 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

 

27. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากได้คิดค้น
นวัตกรรม และระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

 

27. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา. 
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่เต็มศักยภาพ 
ขาดการคิดค้นนวัตกรรม และระบบการทำงาน 

 

28. ครูและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา มี
วัฒนธรรม ในการทำงาน “เป็นทีม” เนื่องจาก
มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

28. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ยังไม่
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การทำงานเพ่ือมุ่ง 
“ผลสัมฤทธิ์” การทำงานเป็นทีมยัง ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 

 

29. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทำให้งบประมาณ/ทรัพยากรการ
บริหารเพียงพอ 

 

29. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อย ทำให้
งบประมาณ/ทรัพยากรการบริหารไม่เพียงพอ 

 

30. สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามความต้องการพ้ืนที่/
สถานศึกษา ทำให้สามารถพัฒนาและ
ดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 

 

30. สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ตามความต้องการน้อย    ไม่สามารถพัฒนา
และดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 

 
31. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวางแผนบริหาร
งบประมาณท่ีชัดเจน 

 
31. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาส่วน
หนึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  เนื่องจากขาด
การวางแผนบริหารงบประมาณ 

 
32. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 
32. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ายุ่งยากซับซ้อน 
เอกสารมาก ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 
33. สถานศึกษาบริหารงบเงินอุดหนุนรายหัว
ตามเกณฑ์แนวทางและวัตถุประสงค์การ
จัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่า 

 
33. สถานศึกษาบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การบริหารงบเงินอุดหนุนรายหัว การใช้จ่ายไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า 

 

34. สถานศึกษาบางส่วนขาดความรู้ ความ
เขา้ใจในการบริหารงบเงินอุดหนุนรายหัว การ
ใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า 

 

34. สถานศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณระบบ
บัญชี และการเงินการพสัดุ ที่ไมม่ีประสิทธิภาพ
เทา่ที่ควร  เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวฒุิด้าน
การเงิน การบัญชีและการพสัด ุ
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

 

34. สถานศึกษาบางส่วนขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงบเงินอุดหนุนรายหัว การ
ใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า  

34. สถานศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ
ระบบบัญชี และการเงินการพัสดุ ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชีและการ
พัสดุ 

ด้านวัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่  (M3) 

 

35. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์
การเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย ทำให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

35. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย   การ
จัดการเรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

 
36. การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
เพียงพอ บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
36. การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ยังไม่
เพียงพอ บรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
37. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพียงพอ  

37. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่เพียงพอและ
ชำรุดทรุดโทรม 

ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา  (M4) 

 
38. สถานศึกษามีการวางแผน การปฏิบัติตาม
แผนและการติดตามประเมินผลแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
38. สถานศึกษา มีการวางแผน การปฏิบัติตาม
แผนและการติดตามประเมินผลแผนยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 
39. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพและการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ภายใต้การเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

 
39. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพและการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ภายใต้การเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ไม่ชัดเจน 

 

40. สถานศึกษานำระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง มีแผนการ
ติดตามตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

40. สถานศึกษาไม่นำระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  การติดตาม
ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่
ต่อเนื่อง 

 
41. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 
41. สถานศึกษานิเทศ ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษายังไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง เนื่องจากระบบ
การจัดการยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

 

42. สถานศึกษามีการนำ ICT มาใช้ในการ
บริหารและการปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็ว 

 

42. สถานศึกษายังไม่สามารถนำระบบ ICT มาใช้
ในการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 

43. สถานศึกษาบริหารจัดการในรูปแบบ
เครือข่ายสถานศึกษา อย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

 

44. สถานศึกษาบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่าย
สถานศึกษา ยังไม่เข้มแข็ง การกำหนดบทบาท
ภารกิจของเครือข่ายไม่ชัดเจนและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 
45. สถานศึกษา บริหารจัดการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลและมุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก 

 
45. สถานศึกษา บริหารจัดการไม่ยึดหลักธรรมาภิ
บาลและไม่มุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก 

 
46. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษา 

 
46. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
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 ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
 

 1.  ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M)  
    

 ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน  

 รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง  

 1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.3 
 

 2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.4 
 

 3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.0 
 

 4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.1 
 

 สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  3.8   

 ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน  

 รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง  

 1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.2 
 

 2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.4 
 

 3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.3 
 

 4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.2 
 

 5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.2 
 

 6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.4 
 

 สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  1.5  
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ 

 

อุดมการณ ์หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 อุดมการณ์ 
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ังในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงสำหรับการใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือ
สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืนในอนาคต  

 

หลักการ 
          ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
          1.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่
พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญ
ฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 

          2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

  3.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่าง
ทางสังคมวัฒนธรรม 

4.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรี
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสัต มีความมุ่งมันเพ่ือความเป้
วนสม พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ 

5.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องสอดคล้องกับ
สาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อ
รัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 



  

                                        มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

           
     มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ประเด็น 
           1. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
           2. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
           3. การจัดการศึกษา 
           4. แนวนำสู่การปฏิบัติ 
 
มาตรฐานที ่1 อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน และทุกคนเพ่ือ
การศึกษา 
           การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม 
คุณธรรมและวัฒนธรรม เพ่ือคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณค่า เต็มตามศักยภาพ 
ตรงตามความต้องการ แต่ต้นทุนต่ำ รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยทำงานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ และตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติจริง 
ตัวบ่งชี้ 
1. อุดมการณ ์ 
           - ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดและรับการศึกษาเข้าใจและถือปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต
เพ่ือพัฒนามนุษย์และสังคม 
2. การศึกษาเต็มตามสิทธิ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
           - คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง  
           - คนไทยส่วนใหญ่รู้ ใช้สิทธิ และได้รับสิทธิในการศึกษาทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
3. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม 
           - การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)  มี
คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน 
           - ขอบข่ายและปริมาณความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน เพ่ิมมากข้ึนทุกปี    ทั้งใน
ด้านการจัด การกำกับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา 
           - ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไม่ด้อยกว่าประเทศที่มีงบประมาณทางการศึกษา
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 
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มาตรฐานที ่2 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
           เป้าหมายของการจัดการศึกษา อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น "คนเก่ง คนดี และมีความสุข" โดยมี
การพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
ปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสำนึกท่ีพึงประสงค ์ 
           
 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเบญจคุณ หรือ คุณ 5 ประการ 
           1. คุณลักษณ์ มีรูปลักษณ์ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ์ (พฤติกรรม ทักษะความสามารถ) ดี 
           2. คุณค่า มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต  
           3. คุณประโยชน์ มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ร่วมสร้างและให้สิ่งดีแก่สังคม 
           4. คุณภาพ มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข พออยู่พอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลก ที่ดี 
           5. คุณธรรม มีความดี เข้าถึงความงามและความจริง ดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
           เบญจคุณ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยดังกล่าว จักเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ของครู 
และวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม "พรพระราชทาน 3 ประการ คือ ขอจงมีความ
เพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์ " (จาก...การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคน
ไทย เพื่อตอบคำถามว่า "เราจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้อะไร?" จากข้อมูลหลายแหล่ง และการบูรณาการตาม
แนวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพระมหาชนก (สุมน อมรวิวัฒน์, 2546) ดังนี้ 
           1. ความเพียรที่บริสุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด้วย  
                     1) ความสามารถ (performance and skills) เป็นผู้รัก ใส่ใจในหน้าที่การงาน มีทักษะทางภาษา 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการค้นคว้าทดลอง
พิสูจน์เหตุผล ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ  
                     2) คุณธรรมและจิตสำนึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระทำ ด้านความ
ละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความปราถนาดีเอื้อเฟ้ือต่อกัน ความ
จริงใจ และความขยันหมั่นเพียร และมีจิตสำนึกในการกระทำ ด้านจิตสำนึกความรับผิดชอบ จิตสำนึกในคุณค่าของ
ตนและผู้อื่น จิตสำนึกความเป็นไทย จิตสำนึกประชาธิปไตย 
           2. ปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด้วย  
                     3) ความฉลาดรู้ (knowledge and wisdom) เป็นผู้รู้จริง รู้ครบถ้วน รู้เหตผล รู้เท่าทัน      รู้
เชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากล รู้จักตนเอง รู้จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้วิธีทำมาหากิน และสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต  
                     4) สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการทำงานเกิดการรับรู้ 
จดจำ และการคิดอย่างถูกต้องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ คิดต่อเนื่องเชื่อมโยง 
คิดสุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคล่อง คิดละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
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สื่อสารแก่ผู้อื่นได้ 
           3. กำลังกายที่สมบูรณ ์(completely physical health) ประกอบด้วย  
                     5) มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุขภาวะ (well 
being) ทางกายและจิต มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิคุ้มกัน ภาวะโภชนาการดี บริหารกาย เล่นกีฬา 
ท่าทางคล่องแคล่วร่าเริง และมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ มี
สุนทรียภาพ มีทักษะทางดนตรี ศิลปะ และใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ 
1. กำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์ 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญา และด้านจิตใจ 
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 
2. ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคม  
           -คนไทยส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีงานทำ และนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม 
           -ชุมชนหรือสังคมส่วนใหญ่มีการใช้หรือสร้างภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 
           -คนไทยส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก และปรับตัวได้ 
4. ทักษะทางสังคม 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีทักษะและความสามารถ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
5. คุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
           -คนไทยส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
 

มาตรฐานที ่3 การจัดการศึกษา 
           การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน และการบริหารที่เน้นสถานศึกษาเป็นสำคัญ 
           การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิด และได้เรียน
จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ได้เรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นราย
บุคล ครูเตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย ครูจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการพัฒนาความคิดผู้เรียนเป็นระบบที่สร้างสรรค์) ความสำเร็จของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้ 
           3.1 ปัจจัยด้านบุคคล ผู้เรียนได้รับการเตรียมให้มีความพร้อมที่จะเรียน ครูเป็นปูชนียบุคคล และเป็น
กัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสังคม ผู้บริหารเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญ ผู้จัดการที่ถ่อมตน และปูชนียบุคคล 
ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนมีสำนึก ใส่ใจ และเต็มใจให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมตรวจสอบในการพัฒนาผู้เรียน 
และการจัดการศึกษา 
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           3.2 ปัจจัยด้านการบริหาร การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา    มี
เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจลงสู่ระดับสถานศึกษา โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หลักธรร
มาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม (good governance) ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ 7 ประการ คือ หลักประสิทธิภาพ หลัก
ความคุ้มค่า หลักประสิทธิผล หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หลักคุณภาพ หลักการ  มีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหลักนิติรัฐ/นิติธรรม  
ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           - ผู้เรียนทุกกลุ่ม สำนึกคุณค่าการเรียนรู้ สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้ และได้เรียนรู้ตรงตาม
ความต้องการของตนเองและชุมชน อย่างเต็มตามศักยภาพ 
           - ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทำงาน และผูกพัน
กับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง  
           - หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ          มี
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ์ 
           - มีการพัฒนาสื่อและการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองของคนไทยทุกคน 
2. ผลการบริหารที่สถานศึกษาเป็นสำคัญ 
           - ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่
ของตน ส่งผลให้ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษา  
           - ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
           - มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตามการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา และหน่วยงาน ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
 
มาตรฐานที ่4 แนวนำสู่การปฏิบัติ 
           การสร้างวิถีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง และการใช้มาตรฐานการศึกษา 
          เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต้องมีแนวนำสู่การ
ปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
          4.1 การสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เข้มแข็งในด้านต่อไปนี้ การสร้างสำนึก ให้คนไทยเห็นคุณค่าของ
การศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ โดยการจัดสรรแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ด้วย
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ตนเอง การสร้างลักษณะชีวิต โดยการวางรากฐานนิสัยตั้งแต่เด็กให้รักการอ่าน รักการค้นคว้า ส่งเสริมให้เรียนรู้ใน
สิ่งที่ตนเองชอบ การสร้างกำไร ให้คนไทยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทำประโยชน์ต่อชีวิต และสังคมได้ 
          4.2 การสร้างความเข้มแข็งให้แหล่งเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ในระบบครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพื่อนร่วม
วัย องค์กร/สถาบันทางศาสนา แหล่งอาชีพ สื่อมวลชน องค์กรความรู้ในสังคม ระบบสถานศึกษา โดยให้
ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากการวิจัยปฏิบัติการเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ใหม่ เป็น
เครื่องมือสืบทอดและผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย และเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา องค์กรและสังคม 
          4.3 กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นผู้นำในการใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดลำดับความสำคัญ ติดตาม
กำกับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรู้และ
เข้าใจบทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดทำมาตรฐานการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน พัฒนา
กลไกที่จะช่วยพัฒนาให้กิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามที่กำหนด 
ตัวบ่งชี้ 
           - มีการดำเนินงานเพ่ือเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยทุกวิถีทาง 
           - มีการวิจัยศึกษาสร้างเสริม และมีการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท 
           - มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสังคม และเหมาะสมทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
           - มีการจัดตั้ง และกำกับการดำเนินงาน ขององค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหว่างองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทั้งหมด เพื่อพัฒนาปรับปรุง ติดตามกำกับ  
 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทย เพื ่ออนาคต              

ของประเทศ  สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้  คิดวิเคราะห์เป็น สามารถ สร้างวิสัยทศัน์
และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และคำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนด นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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  2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการและ
ด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเขาสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทำงาน 
  3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครู เป็นผู้ที่มี 
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถใน
การบริหารจัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
  5. เร่งสร้างระบบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
  7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศและ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
  8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ การมีส่วนร่วมและการประสานงานสามารถ ใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ   กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
  9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกำลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรง
บันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่ 
  10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทำให้การศึกษา
นำการแก้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
  11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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วิสัยทัศน ์  
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
          3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
          4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
          5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
          6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

เป้าประสงค ์
1.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี 
  2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
          3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มจีิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
          4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
          5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
          6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
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          7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

1. นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  

2. เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ ์
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนด 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม 

          ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ผลผลิต 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนด 6 จุดเน้นการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560   ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
  1.4 สถานศึกษาใช้ STEM  Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีสำคัญ สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  2.2 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
  2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2.4 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพ่ิมข้ึน 

2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน 

 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะแนวและ
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานทำในอนาคต 

 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
   3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้   
   3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
   3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมั่งม่ันในการศึกษาและการทำงาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
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 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ได้แก่ 
   4.1 ผู้พิการ 
   4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ 
   4.3  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   4.4  ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
   4.5  ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียน การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประคมอาเซียน 
  1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 4. องค์กร  องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 

 3. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ำซ้อน มกีารพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
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 4. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1. สถานศึกษาสร้างคา่นิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา  DLTV  DLI T   ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
 
 6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ 
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อ
ผลการดำเนินงาน 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอำนาจมีรูปแบบการบริหาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตำบล 
(Educational Maps) 
  1.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
  1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาร และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนคา่ใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
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  1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์ 
  1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
  2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

วิสัยทัศน ์
 

“เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
  

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะ  
   ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมี 
   วัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 
4. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียง  
5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร 
    จัดการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล 
7. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา 
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เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา  มีทักษะชีวิต  ที่   
    จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรม            
    การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 
4. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ        
    พอเพียง 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ใช้นวัตกรรม  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนตาม  
    ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 
6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  
    มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมโอกาสผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   กลยุทธ์ที่ 1   เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 2   สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   กลยุทธ์ที่ 3   เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 4   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
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ผลผลิต 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการดำเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

จุดเน้นการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต   ได้กำหนด 6 จุดเน้นการดำเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ที่สอดคล้องกับ 6  จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 
ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
  1.4 สถานศึกษาใช้ STEM  Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีสำคัญ สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญา
ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  2.2 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
  2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2.4 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพ่ิมข้ึน 

2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน 

 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะแนวและ
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานทำในอนาคต 

 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
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 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
   3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้   
   3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
   3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมั่งม่ันในการศึกษาและการทำงาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ได้แก่ 
   4.1 ผู้พิการ 
   4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ 
   4.3  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   4.4  ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
   4.5  ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 2. จุดเน้นด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 
  1.3 ครูและบคุลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียน การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประคมอาเซียน 
  1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
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 4. องค์กร  องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
  

3. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ำซ้อน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
 
 4. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา  DLTV  DLI T   ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
 
 6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ 
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อ
ผลการดำเนินงาน 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอำนาจมีรูปแบบการบริหาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตำบล 
(Educational Maps) 
  1.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  1.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
  1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
  1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์ 
  1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
  2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  4 
กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 

 
 

นโยบายโรงเรียนแตลศิวิทยา เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ดังนี้ 
 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี  2565  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เทียบเคียงมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ 
 

พันธกิจ - Mission 
1. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้เอ้ือต่อนักเรียนและชุมชน 
2. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม12ประการ 
4. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

 
 

เป้าประสงค์ – Goals 
1.โรงเรียน ปลอดขยะ สะอาด ร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
2.โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
3. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์    และค่านิยม12ประการ  
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น มืออาชีพ  
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือบริหารจัดการศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  
 
 
 
 



  

                                            กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 จดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 

 
ค่านิยมของโรงเรียน 

ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่ความสำเร็จ 
วัฒนธรรมของโรงเรียน 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (จุดเด่นของโรงเรียน) 

                      “มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้” 
  

    ปณิธาน 
“บริหารจัดการศึกษา  มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล” 
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (ความสามารถที่โดดเด่น) 
                      1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์  

  2. การบริการที่ดี 
  3. การพัฒนาตนเอง 
  4. การทำงานเป็นทีม 
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ตารางแสดง กรอบการดำเนินงาน กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดและกรอบเวลา 
 
กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ปี กลยุทธ์ 
มาตรฐานการศึกษา  2562 2563 2564 2565  

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                                            

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

94 94 94 94  

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

94 94 94 94  

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 60 60 60 60  
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
100 100 100 100  

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดี ดี ดี ดี  

 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 

99 99 99 99  
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กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ปี กลยุทธ์ 
มาตรฐานการศึกษา  2562 2563 2564 2565  
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                                                 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

98.50 98.50 98.50 98.50  

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

98.50 98.50 98.50 98.50  

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

98.50 98.50 98.50 98.50  

 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 98 98 98 98  
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ปี กลยุทธ์ 
มาตรฐานการศึกษา  2562 2563 2564 2565  
มาตรฐานที่ 2  
 กระบวนการบริหารและการจัดการ          

2.1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

 

 2.2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา   

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

 

 2.3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

 

 2.4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

 

 2.5) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

 

 2.6) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีอย่างมีคุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

 

 2.7) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ปี กลยุทธ์ 
มาตรฐานการศึกษา  2562 2563 2564 2565  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ             

3.1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

100 100 100 100  

 3.2) ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

100 100 100 100  

 3.3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100 100 100 100  
 3.4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
100 100 100 100  

 3.5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

100 100 100 100  
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กลยุทธ์การพัฒนาโครงการและกิจกรรม ( แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ) 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารที่
รับผิดชอบ 

 2562 2563 2564 2565 รวม 4 ปี   
การพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ        

1.จัดซื้อและซ่อมแซม สื่อวัสดุ อุปกรณ์ งาน
วิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระฯ 

285,500 285,500 285,500 285,500  นายดิเรก บุญเชิดและ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

บริหารงวิชาการ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4,000 4,000 4,000 4,000  นายดิเรก บุญเชิด 
ดร.วัน  หยิบล้ำ 

และ ดร.ภูษิต ผาสุก 

บริหารงวิชาการ 

3. การนิเทศภายใน 1,500 1,500 1,500 1,500  นางสำรวย  กองกาญจน ์ บริหารงวิชาการ 
4. ปรับปรุงระบบสำนักงานวิชาการ 40,638 40,638 40,638 40,638  นางอาภากร แก้วหล่อ บริหารงวิชาการ 
5. การอบรมพัฒนาครูด้านการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผล 

3,000 3,000 3,000 3,000  นายสุรยิา  เอี่ยมสะอาด บริหารงวิชาการ 

6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การสอบ O-Net 

40,000 40,000 40,000 40,000  นายทวีชัย  เสนาบูรณ์ บริหารงวิชาการ 

7. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000  นางเสาวนีย์  หยิบล้ำ บริหารงวิชาการ 
8. การแข่งขันทักษะวิชาการ 101,080 101,080 101,080 101,080  นางอาภากร แก้วหล่อ 

และหัวหน้ากลุ่มสาระ 
บริหารงวิชาการ 
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กลยุทธ์การพัฒนาโครงการและกิจกรรม ( แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ) 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารที่
รับผิดชอบ 

 2562 2563 2564 2565 รวม 4 ปี   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        

1. โครงการอบรมโปรแกรม The  
Geometer’s Sketchpad (GSP) 

 
15,000 

 
15,000 

 
15,000 

 
15,000 

 นายชินวัฒน์  มะสันเทียะ บริหารงวิชาการ 

2. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 20,000 20,000 20,000 20,000  นายสุริยา  เอี่ยมสะอาด บริหารงวิชาการ 
3.จัดซื้อสื่อ ซ่อมครุภัณฑ์การสอนคณิตฯ 5,000 5,000 5,000 5,000  นางสุภาพร  เจือจันทร์ บริหารงวิชาการ 

 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์        
1.กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10,000 10,000 10,000 10,000  นางสุภาพร  เจือจันทร์ บริหารงวิชาการ 
2.กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000 10,000 10,000 10,000  นางสุภาพร  เจือจันทร์ บริหารงวิชาการ 
3.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 30,000 30,000 30,000 30,000  นางสุภาพร  เจือจันทร์ บริหารงวิชาการ 
4.จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ 40,000 40,000 40,000 40,000  นางสุภาพร  เจือจันทร์ บริหารงวิชาการ 
5.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 75,000 75,000 75,000 75,000  นางอุรา  กันพานิชย์ บริหารงวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 40,000 40,000 40,000 40,000  นางจิราวรรณ บุญยงค์ บริหารงวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ       บริหารงวิชาการ 

1.พัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 15,000 15,000 15,000 15,000  นางจิรัฐวรรณ  เจือจันทร์ บริหารงวิชาการ 
2.ค่ายภาษาต่างประเทศ 20,000 20,000 20,000 20,000  นางจิรัฐวรรณ  เจือจันทร์ บริหารงวิชาการ 
3.ปรับปรุงบริบทห้อง 5,000 5,000 5,000 5,000  นางจิรัฐวรรณ  เจือจันทร์ บริหารงวิชาการ 
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กลยุทธ์การพัฒนาโครงการและกิจกรรม ( แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ) 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารที่
รับผิดชอบ 

 2562 2563 2564 2565 รวม 4 ปี   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      นายวัน หยิบล้ำ บริหารงวิชาการ 

1.ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมรู้ทันปัญหา
ยาเสพติด 

10,000 10,000 10,000 10,000  นายวัน หยิบล้ำ บริหารงวิชาการ 

2.ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระ 20,000 20,000 20,000 20,000  นายวัน หยิบล้ำ บริหารงวิชาการ 
3.การวิจัยในชั้นเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000  นายวัน หยิบล้ำ บริหารงวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        
1.ส่งเสริมการเรียนดนตรีไทย 15,000 15,000 15,000 15,000  นายมนัส คงปรีเปรม บริหารงวิชาการ 
2. ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 15,000 15,000 15,000 15,000  นายภานุ ลักโกษา บริหารงวิชาการ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ 40,000 40,000 40,000 40,000  นายสิทธิชัย  นิมิตรัตน์ บริหารงวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน        
1.จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 20,000 20,000 20,000 20,000  นายบุญส่ง  งามสะอาด บริหารงวิชาการ 
2. ส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000  นายบุญส่ง  งามสะอาด บริหารงวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 50,000 50,000 50,000 50,000  นายบุญส่ง  งามสะอาด บริหารงวิชาการ 
ห้องสมุดมีชีวิต 30,000 30,000 30,000 30,000  นางจิราวรรณ  บุญยงค์  
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กลยุทธ์การพัฒนาโครงการและกิจกรรม ( แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารที่
รับผิดชอบ 

 2562 2563 2564 2565 รวม 4 ปี   
        

1.งานปกครอง 50,000 50,000 50,000 50,000  นางวัชรี  ยวงทอง บริหารงานทั่วไป 
2. รับสมัคร-มอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นม.1,4 10,000 10,000 10,000 10,000  นางวัชรี  ยวงทอง   
3. งานประชาสัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000  นางสาวนัยญนา  อุส่าห์ด ี  

4.อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 131,080 131,080 131,080 131,080  นางอุรา  กันพานิชย์  
5.ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

250,000 250,000 250,000 250,000  นายบุญส่ง  งามสะอาด  

6.การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000  นายสุวพันธ์  อุส่าห์ดี  
7.งานธุรการ 15,000 15,000 15,000 15,000  นางสุภริน  บุญพั่ว  
8.น้ำมันเชื้อเพลิง 100,000 100,000 100,000 100,000  นางสุภริน  บุญพั่ว  
9.ซ่อมรถยนต์ราชการและครุภัณฑ์ 30,000 30,000 30,000 30,000  นางสุภริน  บุญพั่ว  
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กลยุทธ์การพัฒนาโครงการและกิจกรรม ( แผนงาน/โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารที่
รับผิดชอบ 

 2562 2563 2564 2565 รวม 4 ปี   
        

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
และเงินนอกงบ 558,600 

270,000 270,000 270,000 270,000  นางสำรวย  กองกาญจน์ งานบุคคล 

โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 

969,020 969,020 969,020 969,020  นางหทัยภัทร บุราคร งานงบประมาณ 

งานสาธาณูปโภค 250,000 250,000 250,000 250,000  นางหทัยภัทร บุราคร งานงบประมาณ 
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ส่วนที่  5 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นงานของบุคคลทุกระดับภายในสถานศึกษา  โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ  ดังนั้นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต่อ
ความสำเร็จของการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ได้แก่  การติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา  ถ้าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ   เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแผนกลยุทธ์  ผู้บริหารจะต้องนำเสนอให้บุคลากรรับทราบอย่าง
ชัดเจน  รวมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้บุคลากรเห็นพ้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดข้ึน  เมื่อองค์กร
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายในทุก ๆ ด้าน  จึงจะถือว่าการประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาประสบ
ความสำเร็จ 
 และการบริหาร  เพ่ือการแปลงแผนพัฒนาการศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น  จำเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานอย่างจริงจังจากการคิดแยก  
ส่วนมากเป็นบูรณาการ  จากต่างคนต่างทำตามหน้าที่เป็นมุ่งภารกิจร่วมกัน  และต้องระดมพลังร่วมจากฝ่าย
มาร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยเริ่มจากกระบวนการสร้างความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ไปพร้อมกับการสร้างองค์ความรู้และสร้างสภาวะผู้นำในการบริหาร   ขณะเดียวกันต้อง
มีการบริหารกลยุทธ์  พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ  ที่เชื่อมโยงกันและเชื่อมกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนหลักและ
แผนปฏิบัติการในทุกระดับ  และจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกลไกและบทบาทของหน่วยงานให้มีการประสาน
ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติ  ที่สำคัญที่สุดต้องมีการปรับระบบการจัดสรร
งบประมาณท่ีเน้นผลสัมฤทธิ์กระจายสู่ฝ่ายหรือกลุ่มในโรงเรียนอย่างทั่วถึง  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ  
ลดความขัดแย้งในโรงเรียนและพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประมวลผล สร้างตัวชี้วดัโครงการต่าง ๆ  
โดยโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ได้นำแนวทางดำเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติมาใช้และปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 

 1. ศึกษาแผนแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้  เพ่ือจัดทำ
แผนที่กลยุทธ์และรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 
 2. ทบทวน / ปรับกลยุทธ์  ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้  เพ่ือพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร   ซึ่งอาจมีกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์  จากเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
  - นโยบายหน่วยเหนือ  หรือนโยบายสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน 



  

  - สังคมภายในประเทศ  หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
  - กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการปัจจุบัน 
 

 3. จัดทำแผนปฏิบัติการ  ในขัน้นี้สถานศึกษาจะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ  
( Action Plan ) โดยจัดทำโครงการ / กิจกรรมที่จะดำเนินงาน  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายตัวชี้วัด
ความสำเร็จ  และกำหนดงบประมาณ  จากการทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์หลัก  ประเด็นกล
ยุทธ์และกลยุทธ์  และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
ดำเนินงานตามภารกิจ 
 4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน  ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สถานศึกษา
พร้อมที่จะนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้สำเร็จ   ได้แก่  การปรับโครงสร้างการทำงานระบบงาน  บุคลากร
ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร  การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ( Blue  print for Change ) 
 5. ควบคุมกำกับติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการดำเนินการดังนี้ 
  - ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
  - กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
  - การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
 

การควบคุมและประเมินแผนกลยุทธ์ 
 

 ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้แก่  การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์  ซึ่งหมายถึง 
การที่ผู้บริหารคอยติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรค  ตลอดจนความสำเร็จและความ
ล้มเหลวของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งประกอบขึ้นเป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา  วิธีการในการติดตาม
ประเมินผลนั้นก็คือ  การคอยติดตามข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศโดยเฉพาะที่เก่ียวกับตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้  และคอยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น  ตลอดจนถึงการคอยติดตาม 
ให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน  ให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  การติดตามประเมินผลนอกจากจะช่วยให้ทราบถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าของงานแล้ว  
ยังเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานรับเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วยความมั่นใจ  นอกจากนี้การได้เรียนรู้  
ถึงผลสำเร็จหรือล้มเหลวตลอดจนข้อผิดพลาดต่าง ๆ   ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา   ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน  อันจะนำไปสู่การ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหารจึงต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ให้
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ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ  ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด   การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กัน 
 การติดตาม ( Monitoring ) หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กำหนดไว้   เพื่อตัดสินใจว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการ  นั้นหรือไม่เพียงใด 
 การประเมินผล ( Evaluation ) หมายถึง  การตรวจความก้าวหน้าของแผนงาน / โครงการ
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน / โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กำหนดขึ้น  จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน / โครงการ 
 ดังนั้น  การติดตามเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน / โครงการ  ส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินได้ในช่วงของแผนงาน / โครงการ  นับตั้งแต่ก่อน
ตัดสินใจทำแผนงาน / โครงการ  ขณะดำเนินงานในจุดต่าง ๆ  และเมื่อสิ้นสุดแผน  สิ้นปีงบประมาณ หรือ
แผนงาน / โครงการแล้วเสร็จ 
 การติดตามผลการดำเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานมีลักษณะดังนี้ 
 1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลาง 
( 3 - 5 ปี ) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุด
แผน   และติดตามความก้าวหน้าของโครงการสำคัญที่กำหนดไว้ในกรอบแผนโครงการ ( Initiative ) เพ่ือให้
สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น  นโยบาย  รัฐบาล  กระทรวง  กรม
และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (Action  Plan) ซึ่งเป็นแผนใช้เงิน  
เป็นการติดตามแผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนซึ่งอาจกำหนดเป็นจุดเน้นการดำเนินงาน
ประจำปี   โดยติดตามความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน  รวมทั้งผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาส  เพื่อให้สามารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  
ทั้งนี้เครื่องมือการติดตามผลการดำเนินงานอาจใช้แบบสำรวจ  สัมภาษณ์  โปรแกรม On  Web และ
การศึกษาวิจัย  รวมทั้งผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหรือ  ผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ได้รายงานความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค์  และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล  
เนื่องจากข้อมูลมาจากการรายงานบุคคลอาจไม่ครบถ้วน  เมื่อนำเสนอคณะกรรมการฯของสถานศึกษาได้
พิจารณาร่วมกันจะได้เพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันมากข้ึน 
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ตัวอย่างการจัดทำเคร่ืองมือการประเมิน 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  1.1 ผู้เรียนมีสุภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1. ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนสิัยในการดูแลสขุภาพและออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ 
2. น้ำหนกั  0.5 คะแนน 
3. คำอธิบาย ผู้เรยีนรู้จกัดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง  รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว  โดยปฏิบัติตามสุขบัญญตั ิ

 10  ประการ  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  เลอืกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตอ่ร่างกาย  พกัผ่อนอย่างเพยีงพอ 
4. ประเดน็การพัฒนา 
และการตรวจสอบ 

1) รู้จักดแูลตนเองให้มีสขุภาพแข็งแรง 
2) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
3) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
4) พักผ่อนอยา่งเพยีงพอ 

5. ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จำนวนผู้เรียนที่ไดร้ะดับ  3  ขึ้นไป น้อยกว่า ร้อยละ  50 
 พอใช ้ จำนวนผู้เรียนที่ไดร้ะดับ  3  ขึ้นไป ตั้งแต่รอ้ยละ 50 - 59 
 ดี จำนวนผู้เรียนที่ไดร้ะดับ  3  ขึ้นไป ตั้งแต่รอ้ยละ 60 - 74 
 ดีมาก จำนวนผู้เรียนที่ไดร้ะดับ  3  ขึ้นไป ตั้งแต่รอ้ยละ 75 - 89 
 ดีเยีย่ม จำนวนผู้เรียนที่ไดร้ะดับ  3  ขึ้นไป ตั้งแต่รอ้ยละ 90 ขึ้นไป 
6. เกณฑ์การให้ 
คะแนน 

5 หมายถึง  ผู้เรยีนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบรอ้ย เครื่องใช้สว่นตวัสะอาด  ปฏิบัติตนตามสขุ  
              บัญญตัิ 10 ประการครบถ้วน  เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายมากกว่า 3 รายการ และปฏิบัต ิ
               ตนจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดี  มสี่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกีย่วกับการดูแลรักษา 
                 สุขภาพกับหน่วยงานภายนอกมากกว่า 3 ครั้ง 

 4 หมายถึง    ผู้เรียนมีสขุภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย เครือ่งใช้ส่วนตัวสะอาดปฏิบัติตนตามสุข 
                บัญญัติ 10 ประการครบถ้วน เข้ารว่มกจิกรรมการออกกำลังกาย 2 – 3 รายการ และ 
                ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดี  มสี่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแล 
                 รักษาสุขภาพกับหน่วยงานภายนอก  2 – 3 ครั้ง 

 3 หมายถึง    ผู้เรียนมีสขุภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย เครือ่งใช้ส่วนตัวสะอาด และ  
                 ปฏิบัติตนตามสขุบัญญัต ิ 10 ประการครบถว้น·   เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย 
                   อย่างน้อย 1 รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยมีส่วนร่วม  ในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกีย่วกับ 
                  การดูแลรักษาสุขภาพกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง  

 2 หมายถึง   ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย เครือ่งใช้ส่วนตัวสะอาด ปฏิบัติตน 
               ตามสุขบัญญัติ 10  ประการไมค่รบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างนอ้ย 1 รายการ  
                และการปฏิบัติตนจนเป็นนสิัยต้องมีผู้ชีแ้นะ  มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรอืรณรงค์เกี่ยวกับ 
                 การดูแลรักษาสขุภาพภายในสถานศกึษาอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 1 หมายถึง  ผู้เรยีนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบรอ้ย เครื่องใช้สว่นตวัส่วนใหญ่ไม่ค่อยสะอาด หรอื 
     ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการไม่ครบ  5 ขอ้ขึน้ไป หรือไม่เข้ารว่มกิจกรรมการออกกำลังกาย หรอื ไม่มีส่วนรว่มในการ
เผยแพร่หรอืรณรงค์เกีย่วกับการดูแลรักษาสุขภาพภายใน               สถานศกึษา 

7. แหล่งข้อมูล - แบบบันทกึการสังเกตพฤติกรรม / การสัมภาษณ์ 
- ข้อมูลในการบันทกึและประเมินพฤติกรรมที่โรงเรียนจัดทำ 
- แบบบันทกึการตรวจสขุภาพ 
- รายงานผลการดำเนนิโครงการ/ กิจกรรม 
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8. เป้าหมาย ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 
 ระดับ 3 ขึ้นไป (ร้อยละ)       
9. ช่วงเวลาจัดเก็บขอ้มูล  
10. ผู้กำกับดูแลตวัชี้วัด 1. .................................................................................................................โทรศัพท์ ........................................ 

2. ................................................................................................................โทรศัพท์ ........................................ 
3. ................................................................................................................โทรศัพท์ ........................................ 

11. ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. .................................................................................................................โทรศัพท์ ........................................ 
2. .................................................................................................................โทรศัพท์ ........................................ 

12. แผนงาน /งาน / 
โครงการ /กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

13. ผลการประเมิน
ภายนอกครั้งล่าสุดและ
ข้อเสนอแนะ 

 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
 การรายงานผลการดำเนินงาน 
 การทำงานเชิงระบบต้องมีการวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  ปรับปรุง สรุปผล รายงานผลและนำผลไป
ใช้  การรายงานผลการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนางาน  เพราะ ในการรายงาน
จะต้องระบุข้อมูลสำคัญ ๆ  รวมถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  การจัดการศึกษาที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับ
การรายงานผลน้อยมา  และมิได้นำผลการปรับปรุงพัฒนาไปใช้ทำให้คุณภาพการศึกษาในภาพรวมทุกระดับ
ไม่ปรากฏ  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีฐานข้อมูล ที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
  

 ด้วยเหตุนี้  จึงกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 48  ว่า  ให้
สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อีกท้ังปัจจุบันมีสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )  หรือท่ีรู้จักกันในนาม  สมศ.  ทำหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายนอกอีกทางหนึ่ง  รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี  ยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่
สถานศึกษาต้องจัดทำ  เพ่ือส่งให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้รับรู้สภาพ
และผลการดำเนินงานเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการประเมินภายนอก 
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 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน 
 1. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีของสถานศึกษา  เป็นรายงานที่แสดงภารกิจ
การดำเนินงานและผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา  ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องจัดทำเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 2. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเป็นฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  สถานศึกษาต้องส่งรายงานดังกล่าวนี้ให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) (สมศ.) ในปีที่เข้ารับการประเมิน 
 3. สถานศึกษามีหน้าที่จะต้องรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีให้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  พ่อแม่  ผู้ปกครอง ตลอดจนรายงานต่อสาธารณชน  เพ่ือให้เกิดความร่วมแรง
ร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพสูงยิ่ง ๆขึ้นไป 
  

 ประโยชน์ที่ได้รับจากรายงาน 
 1. สถานศึกษามีฐานข้อมูลของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี  ทั้งในแง่จุดเด่น  
จุดควรพัฒนา  โอกาส  และข้อจำกัด   ตลอดจนผลที่เกิดข้ึน  ข้อมูลจากผลการดำเนินงานในปีปัจจุบัน  จะ
เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานในปีถัดไป  การจัดการศึกษาจะเห็นผลความก้าวหน้า
ชัดเจนขึ้น 
 2. การที่ครูครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องได้เห็นข้อมูลจากการดำเนินงานของสถานศึกษาในเชิง
ประจักษ์มีหลักฐานชัดเจน  จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว  และมีการปรับพฤติกรรมการทำงานเพ่ือ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน 
 3. ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ผลงานในส่วนที่ดี  ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ไปสู่
วงกว้าง ในส่วนที่ควรได้รับการแก้ไขก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
 4. หน่วยงานต้นสังกัด   อันได้แก่   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  มีฐานข้อมูลรวมระดับประเทศ  การกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะมี
ทิศทางที่ชัดเจน 
 5. สถานศึกษาใช้รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี  แสดงผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษาอันเกิดจากการประเมินตนเอง   โดยคณะบุคคลภายในสถานศึกษา  เสนอต่อ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  เพื่อรับการประเมินภายนอกได้
โดยไม่ต้องจัดทำใหม่อีก 
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 ระยะเวลาและการรายงานผล 
 1. สถานศึกษา    ส่งรายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเสนอต่อ   สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัด  ภายในเดือนพฤษภาคม    ของทุกๆปี   และจัดส่งให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  เฉพาะในปีที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   นำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามาสังเคราะห์  และนำผลที่ได้มากำหนดเป็นนโยบาย  กลยุทธ์   และยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป 
 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษามาสังเคราะห์และนำผลที่ได้มากำหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์และยุทธศาสตร์  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป 
 

 จากแผนพัฒนาสถานศึกษา  (ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาระยะ  3 - 5 ปี)  เมื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจำปี  การดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม  ควรพิจารณาให้
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน  ได้แก่  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการเรียนการสอน  ด้านการบริหาร
และการจัดการศึกษา  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้   สำหรับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้าน
คุณภาพผู้เรียนนั้น  สถานศึกษาต้องคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้ครอบคลุม  ครบถ้วน  
นอกจากนี้การสร้างระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จะส่งผลถึงคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน  การบริหารและการจัดการศึกษา  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งกาเรียนรู้  ซ่ึง
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กำหนดไว้  (ทั้งนี้  การที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นมาตรฐาน
สู่การปฏิบัตินั้นผลที่เกิดข้ึนย่อมสะท้อนถึงผลโดยรวมคือ  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว) 
 ตลอดปีที่ดำเนินงาน  สถานศึกษาต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  เช่น
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายคน  รายห้อง  รายชั้น  รายกลุ่มวิชา  ข้อมูลผลการดำเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม  ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  ซึ่งต้องมีการประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ  
อย่างสม่ำเสมอ และใช้ผลการประเมินระหว่างปีปรับปรุงการทำงานตลอดเวลา  ในการพัฒนาแต่ละระยะจะ
มีการบันทึกข้อมูลไว้  เพ่ือนำไปสู่การเขียนรายงานและสามารถนำผลไปใช้พัฒนาในปีต่อไปได้ 
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 ในการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี  สถานศึกษาอาจแต่งตั้งคณะทำงานที่
ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ทุกฝ่ายร่วมรับรู้  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน
ระหว่างปฏิบัติงาน  สังเคราะห์เป็นรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์  แล้วนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือทราบและให้ความเห็นชอบ   ก่อนที่จะส่งรายงานไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้นสังกัด และ
รายงานพ่อแม่  ผู้ปกครอง และสาธารณชนทราบต่อไป 
 
รูปแบบของการรายงาน 
 สถานศึกษาสามารถออกแบบเองได้ตามความเหมาะสม  แต่ควรคำนึงถึงความประหยัด 
 

สาระสำคัญของการรายงาน 
 สาระสำคัญในรายงานแบ่งออกเป็น  4  บท คือ 
  บทที ่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
  บทที่  2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 
  บทที่  3  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
  บทที่  4  สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้ 
 
 สาระสำคัญในแต่ละบทให้นำเสนอรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 

บทที่  1 ข้อมูลพื้นฐาน    
 รายละเอียดในข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วย 
 1.1  ข้อมูลทั่วไป  ระบุระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน  สถานที่ตั้ง  เนื้อท่ี ระบบสื่อสารคมนาคมที่
สามารถติดต่อได้ 
 1.2  ข้อมูลด้านการบริหาร  ระบุชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร  วิธีบริหารจัดการศึกษา
โครงสร้างการบริหาร  เทคนิคการบริหาร 
 1.3  ข้อมูลนักเรียน ระบุจำนวนเด็กในเขตพื้นที่บริการ  จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน
นักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  นักเรียนเรียนร่วมที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  สติปัญญา    
นักเรียนปัญญาเลิศ  นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (ถ้ามี)  นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
สัดส่วนครูต่อนักเรียน  จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน  จำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล  โล่  เกียรติบัตร  หรือ มี
ผลงานดีเด่น  สถิติการมาเรียน  ลาออกลางคัน  และจบหลักสูตร 
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 1.4  ข้อมูลบุคลากร  ระบุจำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณ์
การสอน  อายุเฉลี่ย  จำนวนครูประจำการ   ครูอัตราจ้าง  สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร  สถิติการมา
ทำงาน  ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู   การได้รับรางวัล  เกียรติบัตรและผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ในภาพรวม 
 1.5  สภาพชุมชนโดยรวม  ระบุอาชีพ  ศาสนา  รายได้  ระดับการศึกษาของผู้ปกครองแนวโน้ม
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  จุดแข็งและจุดควรพัฒนา  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน การสืบ
สานประเพณี   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 1.6  โครงสร้างหลักสูตร  ระบุโครงสร้างการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้   การจัดเวลาเรียน  จุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียน  การกำหนดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มสาระ 
 1.7 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ระบุจำนวนอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องปฏิบัติการพิเศษ 
 1.8  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร   ระบุงบประมาณท่ีได้รับและการใช้จ่าย  งบประมาณ  
ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สื่อ  อุปกรณ์   เครื่องอำนวยความสะดวก 
 1.9  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ห้องสมุด (บอกขนาดห้อง)  จำนวน / ประเภท
หนังสือในห้องสมุด   จำนวนคอมพิวเตอร์ (อัตราส่วน  จำนวนนักเรียนต่อเครื่อง)  แหล่งติดตั้งอินเทอร์เน็ต  
และอัตราการใช้   แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสถิติการใช้ 
 1.10 ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  ระบุผลการดำเนินงาน / โครงการที่ประสบผลสำเร็จ
และไม่ประสบผลสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมาโดยย่อ  เช่น  โครงการส่งเสริมนักเรียนปัญญา
เลิศ   โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ  โครงการตามพระราชดำริ ฯลฯ  และผลงานของนักเรียน  
และบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบท่ีผ่านมา พร้อมอธิบายการนำผลประเมินมาใช้
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างย่อ ๆ 
  

บทที่  2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี    
 สาระสำคัญในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาให้ระบุหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ปรัชญาและวิสัยทัศน์  ระบุปรัชญา  หรือคติพจน์ หรือคำขวัญที่สถานศึกษากำหนดไว้  และ
ระบุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่บ่งบอกถึงเป้าหมายการพัฒนาภายในช่วงเวลา  3 - 5 ป ี
 (เป้าหมายการจัดการศึกษา  หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย) 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาประจำปี  ระบุเป้าหมาย การจัดการศึกษาพร้อมทั้งเกณฑ์ที่มุ่งให้
บรรลุผล  การดำเนินกิจกรรม / โครงการ  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  และแผนการดำเนินงานโดยย่อ 
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บทที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี   
 สาระสำคัญในบทนี้ให้เสนอผลการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  รวมทั้งมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และท่ีสถานศึกษากำหนด
โดยรายงานแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้ 
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 2. ด้านการเรียนการสอน 
 3. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
 4. ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้   
 สาระสำคัญของการนำเสนอในบทนี้  แบ่งเป็น  4 หัวข้อ ดังนี้ 
 1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม / โครงการในภาพรวม 
 2. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
 4. ความต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ประกาศโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 - 2565 

 
 ตามท่ีโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552 - 
2565 ซึ่งถือเป็นแผนแม่บท ที่บอกถึงสภาพทั่วไป  สถานภาพและทิศทางการพัฒนาการศึกษาและเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา  และความต้องการของโรงเรียน ชุมชน โดยโรงเรียนได้จัด
โครงการและกิจกรรมรองรับการบริหารงาน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 และตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 - 2565 ในครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียนแตลศิริวิทยาเรียบร้อยแล้ว 
 
 จึง ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันที่   21   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 
 
 
 
                                                       (นายสุพัฒน์  โพธิสาร) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
                         ผู้แทนลงนามให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการ 
 
 

 
 
 



  

คณะผู้จัดทำ 
 

1. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา ประธาน 
2. นางสิริวิมล ทองเชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา รองประธาน

กรรมการ 
3. นายดิเรก บุญเชิด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
4. นางสำรวย กองกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5. นายวัน หยิบล้ำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ฯ 
กรรมการ 

6. นายสุริยา เอ่ียมสะอาด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กรรมการ 

7. นายบุญส่ง งามสะอาด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ กรรมการ 
8. นางสุภาพร เจือจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
กรรมการ 

9. นางจิราวรรณ บุญยงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
10. นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ 
กรรมการ 

11. นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
12. นายภานุ ลับโกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฯ กรรมการ 
13. นายมานิต ทรัพย์ครองชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
กรรมการ 

14. นางศิรินทิพย์ ทรัพย์ครองชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 

15. นางสุดใจ ทองสุก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
16. นางวัชรี ยวงทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
17. นางสังวาลย์ เจือจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
18. นางอาภากร แก้วหล่อ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
19. นายโชคชัย สำนักนิตย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
20. นางอุรา กันพานิชย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
21. นายสุวพันธ์ อุส่าห์ดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 



  

22. นางอรพินท์ สมาธิกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
23. นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
24. นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
25. นางสาวกมลทิพย์ เจือจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
26. นายทวีชัย เสนาบูรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
27. นายชินวัฒน ์ มะสันเทียะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
28. นางสุกัญญา ทองแย้ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
29. นางกนกวรรณ สมสุระ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
30. นายภูษิต ผาสุก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
31. นายประจวบ คำใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
32. นายอนันต์ บุญเหมาะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
33. นายมนัส คงปรีเปรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ กรรมการ 
34. นางหทัยภัทร บุราคร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการและ

เลขานุการ 
35. นางสุภริน บุญพ่ัว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และ 

เจ้าหน้าที่แผนงาน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

36. นางสาววรีเรศ เจือจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


