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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปงบประมาณ 

2563 – 2566 

 

 

 
 

โรงเรียนวาริชวิทยา 

อําเภอวาริชภูมิ      จงัหวัดสกลนคร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 
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คํานํา 
 แผนกลยุทธ  เปนกระบวนการวางแผนที่มุงความสําเร็จในอนาคต  โดยกําหนดสถานภาพที่พึงประสงคไว

ลวงหนา  และกําหนดเปาประสงคไวอยางชัดเจน  เพื่อใหบรรลุตามทิศทางของอนาคตที่กําหนดไวนั้น  ใหสามารถ

นําไปปฏิบัติไดในระยะเวลาที่กําหนด  โดยพยายามเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ ใหสอดคลองกับทิศทางที่กําหนดไว  

ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวนี้  ตองควบคุมกระบวนการใหตอเนื่องใหเปนวงจรไมรูจบ  ไดแก  การกําหนดวิสัยทัศน  

การกําหนดพันธกิจ  การวิเคราะหสภาพแวดลอม  การกําหนดกลยุทธ  การจัดทําแผนงานโครงการ  การนํากลยุทธ

ไปปฏิบัติ  การควบคุมเชิงกลยุทธ  การทบทวนและกําหนดกลยุทธใหม 

 ดังนั้นจึงหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารนี้  จะเปนประโยชนตอกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน  ให

สอดคลองกับแนวปฏิรูปทางการศึกษาดังกลาว 

     

             

         โรงเรียนวาริชวิทยา 
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สารบัญ 

                   หนา 

คํานํา   ก 

สารบัญ   ข 

การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพของโรงเรียน   1 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน   9 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ 22 

กลยุทธการพัฒนาโรงเรียน 25 

โครงสรางแผนงาน / กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน 36 

การกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 43 

ภาคผนวก 44 
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บทท่ี  1 
การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพของโรงเรียน 

 

  ประวัติการกอตั้งโรงเรียน 
 

  โรงเรียนวาริชวิทยา  เดิมเปนสาขาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  เปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เมื่อปการศึกษา  2537   เปนโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาที่เปดสอนเพื่อกระจายโอกาสใหกับนักเรียนที่ตําบลวาริชภูมิตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในปการศึกษา  2537 รับนักเรียนชั้น ม.1  จํานวน  2 หอง  97  คน  มีนายวีรยุทธ  สัตถาผล  

ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิปฏิบัติหนาที่เปนผูประสานงานโรงเรียนสาขา  มีครู อาจารย 

จากโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  ไปชวยปฏิบัติการสอนประจํา  จํานวน  5  คน   

  ในปการศึกษา  2540  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายสุขวิช   รังสิตพล  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาภูแฉะเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งใหม  ตั้งแตวันที่  8  

พฤษภาคม  2540 และกําหนดชื่อโรงเรียนวา  “โรงเรียนวาริชวิทยา”   
 

                      ที่ตั้งและขนาด 

 โรงเรียนวาริชวิทยาตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขที่  25850  สน 259  ในความครอบครองทํา

ประโยชนของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมเปนที่ตั้งของโรงเรียน

ประถมศึกษาตอนปลายของอําเภอวาริชภูมิและไดถูกยุบรวมกับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  เมื่อ ป พ.ศ.  2517  ที่ตั้ง

อยูในเขตเชื่อมตอของหมูบานภูแฉะ  หมู  11  และบานดงนอย    หมู 15  ตําบลวาริชภมูิ   อําเภอวาริชภูมิ  

จังหวัดสกลนคร   ทางดานทิศเหนือติดกับทางหลวงแผนดิน  ฝงตรงขามเปนวัดอารามแสงอรุณบานภูแฉะ  ทิศใต

ติดตอกับที่ดินเอกชน  ทิศตะวันออกติดกับที่ดินเอกชนและที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของโรงเรียน

ประถมศึกษา  ทิศตะวันตกติดกับถนนหมูบานดงนอย  
 

                         สภาพชุมชน 
 

ประชากร รอยละ  90  เปนชนเผาภูไท  ซึ่งเปนชนเผาพื้นเมืองที่มีประวัติความเปนมาคืออพยพมาจากประเทศ

ลาวและเวียดนามเมื่อหลายบรอยปที่แลว  มีนิสัยรักพวงพอง รักอิสระและรักความสงบ  ไมชอบการกดขี่ขมเหง  

รักการศึกษา 

การปกครอง  อําเภอวาริชภูมิแบงการปกครองออกเปน  5  ตําบล  64  หมูบาน  มีพื้นที่  416,124  ตาราง

กิโลเมตร    ประชากร  53,703  คน     เฉพาะเขตพื้นที่บริการ  ตําบลวาริชภูมิซึ่งมีพื้นที่  76  ตารางกิโลเมตร  

ประชากร  12,040 คน  มีหมูบานในเขตตําบลวาริชภูมิ  13  หมูบาน  คือ 

1.  บานวาริชภูมิ  2.  บานธาต ุ  3.  บานกุดพราว  4.  บานหวยบาง  

5.  บานกุดตะกาบ             6.  บานหนองแวง 7.  บานโพนไผ  8.  บานเหลา  

9.  บานขอนขวาง            10.  บานโพนทอง 11.  บานดงสีชมภู 12.  บานดงนอย 
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 13.บานภูแฉะ 

 อาชีพประชากรในหมูบานในเขตพื้นที่บริการ 

 เกษตรกรรม  รอยละ  93  รับจางทั่วไป  รอยละ  3 

 คาขาย   รอยละ  1  รับราชการ  รอยละ  3 
 

                            ขอมูลพื้นฐาน 
 

  โรงเรียนวาริชวิทยาตั้งอยูนอกเขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ  อยูหางจากตัวอําเภอวาริชภูมิ  ระยะทาง  3  

กิโลเมตร  หางจากตัวจังหวัดสกลนคร  74  กิโลเมตร  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาที่ใกลที่สุดคือ

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  อยูหาง  7  กิโลเมตร  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  เปดสอนระดับ

มัธยมศึกษา  จํานวน  1  โรง คือ โรงเรียนบานกุดตะกาบ  ตั้งอยูหาง  7  กิโลเมตร  การคมนาคมจากหมูบานไปยัง

โรงเรียน  สวนใหญจะเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  มีใชรถจักรยาน  รถจักรยานยนตและเดินเทาบางเล็กนอย 
 

         เครื่องหมายของโรงเรียน 
 

 

       สัญลักษณประจําโรงเรียน 

 

 

 

 

 

     

 

       องคประกอบของสัญลักษณ 

        เสมา             หมายถึงครูผูสั่งสอน  แหลงพลังปญญาดีมีมากหลาย  สั่งสอนศิษยชั่วมั่วอบาย   

                                     เพื่อกลับกลายเปนคนดีศรีสังคม 

         ธรรมจักร            คือหลักพระศาสนา  พระสัมมาผูรูแจงทุกแหงหน  ผูชี้ทางสวางกลางกมล   

                                     เพื่อเตือนตนรูชั่วดีวิถีทาง 

         หนังสือ                คือวิชาการงานทั้งหลาย  ศิษยหญิงชายตองร่ําเรียนเพียรฝกฝน  เรงศึกษา         

                                     ใหรอบรูคูกายตน  เพื่อเปนคนมีคุณคายําเกรง 

          คบเพลิง             คือบอเกิดกําเนิดแสง  ที่รอนแรงสองสวางกลางเวหน  เปรียบปญญาขจัดมืดใน 

                                     กมล เพื่อไดยลแสงสวางทางเจริญ 
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       ปรัชญาประจําโรงเรียน 

                        จัดการศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์  คือ การพัฒนาความคิด สติปญญา คุณธรรมของผูเรียน 

เพื่อสงผลตอการพัฒนาคน สังคมและสิ่งแวดลอม 
 

        สีประจําโรงเรียน 

                                        เหลือง - ฟา 

       เหลือง   คือ     ปญญาที่มีคาล้ํา  เครื่องชี้นําอนาคตใหสดใส 

       ฟา        คือ     นภาผองอําไพสีแหงน้ําใจของเราชาววาริชวิทยา 

  

                  อักษรยอชื่อโรงเรียน             ว.ร.ว. 

        อุดมการณของโรงเรียน 

                        ปลูกฝงคุณธรรมอันประเสริฐ  สงเสริมความเปนเลิศทางปญญา 

                        เนนพัฒนาอาคารสถานที่  เผยแพรคุณความดีดวยกิจกรรม 

                        นอมนําชุมชนรวมพัฒนา  จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 

คําขวัญของโรงเรียน 

                  เรียนดี    มีระเบียบ    เพียบคุณธรรม    นําสมัย 

 

อัตลักษณของโรงเรียน 

       สุนทรียภาพ    มีคุณธรรม   นําสูการพัฒนาวิชาการ 

 

เอกลักษณของโรงเรียน 

       ยิ้ม   ไหว   ทักทาย   แตงกายสุภาพ 

 

คติธรรมของโรงเรียน 

              นตฺถิ  ปฺญาสมา  อาภา  แสงสวางเสมอดวยปญญานั้นไมมี 
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ขอมูลทั่วไป 
 

โรงเรียน       วาริชวิทยา 

ที่ตั้ง หมูที่  11    ถนน วาริชภูมิ – วังสามหมอ       ตําบล  วาริชภูมิ     อําเภอ  วาริชภมูิ    จังหวัด  สกลนคร 

โทร   0–4274–2505               โทรสาร   0-4274-2505             รหัสไปรษณีย   47150  

Email     warichwit2555@gmail.com                 Website     http://www.warichwit.ac.th  

ขนาดโรงเรียน    ขนาดเล็ก                       พืน้ที่   64   ไร   19   ตารางวา 

โรงเรียนสังกัด      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 

ชื่อผูอํานวยการโรงเรียน   นายเมืองไทย    ผลาจันทร 

หัวหนากลุมบริหารทั่วไป   นายพิชิต    ไตรยขันธ 

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ  นายสุพจน     สัตถาผล 

หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ  นางอวยพร     เจริญไชย 

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล  นางนาฏยา     สิทธิหาญ 

หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน  นายบัญชา     คุณทรัพย 
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อาคารสถานที ่
 

            ปจจุบันโรงเรียนไดใชอาคารเรียนที่มีอยูเดิมและปรับปรุงซอมแซมใชเปนการชั่วคราว โดยยังมีอาคารที่ยัง

พอใชประโยชนไดคือ 

 1. อาคารเรียน  เปนอาคารไมชั้นเดียว  จํานวน  1  หลัง สภาพเกามากสรางตั้งแตป พ.ศ.2499  

จะตองขออนุญาตรื้อถอนเมื่อไดอาคารเรียนถาวรเพราะชํารุดมากและอยูในพื้นที่จะตองสรางสนามกีฬา 

 2. อาคารเรียน  2 ชั้น  จํานวน  1  หลัง  สภาพพอใช 

 3. หอถังประปาเหล็กสูง  12  เมตร  พรอมถังเก็บน้ําไฟเบอร  ไดรับบริจาค  1  หอถัง 

และไดสรางเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2540  คือ                         

 1. อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร         จํานวน  1  หลัง 

2. สวมนักเรียน   จํานวน  1  หลัง 

3. ระบบไฟฟาภายในโรงเรียน 

4. ลานกีฬา (สนามบาสเกตบอล ) สรางดวยเงินบริจาค 

และไดสรางเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2544  คือ                

 1. อาคารกึ่งถาวร            จํานวน  1  หลัง 

2. โรงอาหารแบบประหยัด       จํานวน  1  หลัง 

และไดสรางเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2545  คือ               

 1. อาคารเรียนทรงไทยสองชั้น 216 ล            จํานวน   1   หลัง 

 2. หองน้ํานักเรียน           จํานวน    1    หลัง 

 3. บานพักครู       3   หลัง , บานพักนักการภารโรง   1   หลัง 

 4. สนามบาสเกตบอล        1     สนาม 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การพัฒนาหลกัสูตร

สถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

3. การวัดผลประเมินผล งาน

ทะเบียนและเทียบโอนผล

การเรียน 

4. การวิจยัเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลย ีการพัฒนา

แหลงเรียนรู 

6. การนิเทศการศึกษา 

7. การแนะแนวการศึกษา 

8. การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

9. การสงเสริมความรูดาน

วิชาการแกชุมชน 

10. การประสานความรวมมือ

ในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอื่น 

11. การสงเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแกบุคคล

ครอบครัวองคกร

หนวยงานและสถาบันอื่น

ที่จัดการศึกษา 

12. การจัดทําสํามะโนผูเรียน     

การรับนักเรียน 

13. การสงเสริมและและ

ประสานงานการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 

14. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

15. แผนงานวิชาการ 

1. การจัดทําและ

เสนอขอ

งบประมาณ 

2. การจัดสรร

งบประมาณ 

3. การตรวจสอบ

ติดตาม

ประเมินผลและ

รายงานผลการ

ใชเงินและผล

การดําเนินการ 

4. การระดม

ทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

5. การบริหาร

การเงิน 

6. การบริหารบัญช ี

7. การบริหารพัสดุ

และสินทรัพย 

 

1. การวางแผน

อัตรากําลังและ

กําหนดตําแหนง 

โยกยาย 

2. การสรรหาและ

บรรจุแตงตั้ง การ

ออกจากราชการ 

3. การสงเสริมประ

สิทธิภพในการ

ปฏิบัติราชการ 

4. วินัยและการ

รักษาวินยั 

5. การลา 

6. พัฒนาบุคลากร 

 

1. งานสารบรรณ 

2. งานเลขานุการ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

3. งานพัฒนาระบบและ

เครือขายขอมูล

สารสนเทศ 

4. การประสานและ

พัฒนาเครือขาย

สถานศึกษา 

5. การจัดระบบการ

บริหารและพัฒนา

องคกร 

6. งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7. การดูแลอาคาร

สถานที่และ

สภาพแวดลอม 

8. การประชาสัมพันธ

งานการศึกษา 

9. การสงเสริมสนับสนุน

และประสานงาน

การศึกษาของบุคคล

ชุมชนองคกร

หนวยงานและสถาบัน

สังคมอื่นที่จัด

การศึกษา 

10. การจัดระบบการ

ควบคุมในหนวยงาน 

11. งานบริการสาธารณะ 

 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการกองทุนโรงเรียนวาริชวิทยา 

1. งานระบบดูแล

ชวยเหลือนกัเรียน 

2. งานสงเสริม

ประชาธิปไตยและ

สภานักเรียน 

3. งานรักษาวินยัและ

แกไขพฤติกรรมที่ไม

พึงประสงคของ

นักเรียน 

4. งานปองกันแกไข

ปญหาสารเสพติด/

เอดส และการ

กระทําที่ผิด

กฎหมายผิดวินยั 

5. งานสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

6. งานปองกันอุบัติเหตุ

นักเรียน/จราจร 

7. งานครูที่ปรึกษา 

8. งานคณะกรรมการ

นักเรียน

(คณะกรรมการสภา

นักเรียน) 

9. งานเครือขาย

ผูปกครองนักเรียน 

10. งานกิจกรรม TO 

BE NUMBER ONE 

 

กลุมบริหารกิจการนกัเรียน 
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ตารางแสดงจํานวนครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ณ     30  ก.ย.  2562 
 

รายการขอมูล จํานวน ( เพศ ) รวม 

ชาย หญิง 
1. จํานวนครู 

2. วุฒิคร ู

      2.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 

      2.2 ปริญญาตร ี

      2.3 ปริญญาโท 

      2.4 ปริญญาเอก 

3. อันดับเงินเดือน 

      3.1 คศ. 3 

      3.2 คศ. 2 

      3.3 คศ. 1 

4. ตําแหนงครู 

      4.1 ฝายบริหาร 

      4.2 คร ู

      4.4 พนักงานราชการ 

      4.3 ครูอัตราจาง 

      4.4 ครูธุรการ 

5. ไปชวยราชการ 

6. นักการภารโรง / ลูกจาง 

     6.1 นักการ – ภารโรง 

     6.2 พนักงานราชการ 

 

9 

 

- 

7 

2 

- 

 

6 

1 

- 

 

1 

6 

1 

1 

- 

- 

 

1 

1 

9 

 

- 

6 

2 

1 

 

6 

1 

- 

 

- 

7 

- 

1 

1 

- 

 

- 

- 

 

18 

 

- 

13 

4 

1 

 

12 

2 

- 

 

1 

13 

1 

2 

1 

- 

 

1 

1 

 
       จํานวนคาบสอนโดยเฉลี่ยของครผููสอน(ครูประจําการ 13 คน,พนักงานราชการ 1 คน,ครูอัตราจาง 2 คน 

รวม 16 คน)      คนละ  13    คาบ /สัปดาห 

         อัตราสวน ครูผูสอน(ครูประจําการ  13  คน)  :  นักเรียน (10 ธ.ค.62 = 164 คน)    1 :  13    คน  
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จํานวนครู - อาจารยจาํแนกตําแหนงตามวิชาเอก 
 

    วิชาเอก 

 

ตําแหนง ภา
ษา

ไท
ย 

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

ฟส
ิกส

 

เค
มี 

ชีว
วิท

ยา
 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

พล
ศึก

ษา
 

คห
กร

รม
 

เก
ษต

ร 

อุต
สา

หก
รร

ม 

แน
ะแ

นว
 

ศิล
ปศ

ึกษ
า 

ธุร
กา

ร 

บร
ิหา

ร 

 

รวม 

  ผูอํานวยการ 

ครู คศ. 3 

ครู คศ. 2 

ครู คศ.1 

พนักงานราชการและครู

อัตราจาง 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

1 

- 

- 

 

1 

- 

2 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

1 

- 

 

- 

- 

1 

- 

- 

 

- 

- 

1 

- 

- 

 

- 

- 

1 

- 

- 

 

- 

- 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

2 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

1 

- 

- 

- 

 

- 

1 

11 

2 

- 

 

4 

รวม 1 1 2 2 - 2 1 1 1 1 - 3 - 1 1 1 18 
 

 

 

 

ขอมูลนักเรียน 
 

จํานวนนักเรียนปการศกึษา  2560 – 2562   ( 30 ก.ย. 62) 
 

ชั้น ปการศึกษา 

2560 

 

รวม 

ปการศึกษา 

2561 

 

รวม 

ปการศึกษา 

2562 

 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปที่  1 21 16 37 19 19 38 18 15 33 

มัธยมศึกษาปที่  2 22 17 39 21 19 40 20 17 37 

มัธยมศึกษาปที่  3 44 26 70 32 22 54 23 18 41 

มัธยมศึกษาปที่  4 12 12 24 11 14 25 9 12 21 

มัธยมศึกษาปที่  5 2 11 13 11 11 22 11 10 21 

มัธยมศึกษาปที่  6 9 13 22 1 7 8 11 11 22 

รวม 110 95 205 95 92 187 92 83 175 
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บทท่ี  2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 

ดานสังคมวัฒนธรรม ( S ) 
 

 

โอกาส 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

อุปสรรค 
คะแนน

เฉลี่ย 

วัฒนธรรมทองถิ่นในการเคารพนอบนอม

ตอผูมีอาวุโสสงผลใหนักเรียนมีคุณธรรม

และจริยธรรม 

3.7 ผูปกครองมีการยายถิ่นฐานไปประกอบ

อาชีพในตางจังหวัด สงผลใหนักเรียนขาด

ผูดูแลและขาดความอบอุน ทําใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและมี

คุณลักษณะที่ไมพึงประสงค 

- 3.8 

ชุมชนมีคานิยมทางการศึกษาจึงสงเสริม

สนับสนุนใหบุตรหลานไดรับการศกึษาใน

ระดับที่สูงขึ้น 

3.7 ชุมชนมีพ้ืนฐานทางครอบครัวยากจนสง

ผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน 

- 3.7 

ชุมชนตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ทําให

ประชากรมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงเอื้อตอ

การเรียนรู 

3.9 สังคมมีคานิยมแบบตะวันตกจึงทําให

นักเรียนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ลืม

ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

- 3.8 

  ผูปกครองนิยมสงลูกหลานไปเรียนตอใน

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทําใหนักเรียนไมเขา

เรียนโรงเรียนในพื้นท่ี 

- 4.0 

 

ผลการวิเคราะห 

เปนอุปสรรคมากกวาโอกาส  คือ  ชุมชน  ผูปกครอง มีรายไดของครอบครัวไมเพียงพอตอการสงบุตรหลาน

ศึกษาตอในระดับสูง  เปนผลใหโรงเรียนวาริชวิทยามีจํานวนนักเรียนลดลง  ผูปกครองไปประกอบอาชีพใน

ตางจังหวัด นักเรียนขาดผูดูแล  และคานิยมแบบตะวันตก เผยแพรเขามาในชุมชน  ทําใหเกิดพฤติกรรมที่

เบี่ยงเบน ลืมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและมีคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค   
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ดานเทคโนโลยี ( T ) 
 

 

โอกาส 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

อุปสรรค 
คะแนน

เฉลี่ย 

มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด

การศึกษาทําใหเกิดความหลากหลายตรง

กับความสามารถของผูเรียน 

3.7 ชุมชนไมมีมาตรการควบคุมการใช

เทคโนโลยีอยางเปนระบบทําใหนักเรียนมี

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในทางที่ผิด 

- 3.8 

เทคโนโลยีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต

และมีบทบาทมากข้ึน มีแหลงคนควา

ทางการศึกษาไดอยางกวางขวางรวดเร็ว

และเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

3.9   

การพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่องทําให

โรงเรียนสามารถนํามาใชในการบริหาร

และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

3.9   

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 

สามารถใชเปนแหลงเรียนรูได 

4.0   

 

 

ผลการวิเคราะห 

เปนโอกาสมากกวาอุปสรรค  คือ  ดานเทคโนโลยี เขตบริการของโรงเรียนวาริชวิทยา  มีระบบ 

อินเตอรเน็ตที่มีความเร็วปานกลาง  มีแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีที่หลากหลาย สื่อเทคโนโลย ีอุปกรณหรือ

โสตทัศนูปกรณ  มีสัญญาณโทรศัพทมือถืออยางทั่วถึง  ชุมชนในทองถิ่นมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
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ดานเศรษฐกิจ ( E ) 
 

 

โอกาส 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

อุปสรรค 
คะแนน

เฉลี่ย 

การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทําใหมี

งบประมาณจัดการบริหารการศึกษามากขึ้น 

3.8 เศรษฐกิจของชุมชนรายไดไมพียงพอ

ตอการสนับสนุนการศึกษาของ

นักเรียน 

- 3.2 

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาทําใหนักเรียนที่ดอย

โอกาสไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและมี

จํานวนมากข้ึน 

4.4 ภาวะการวางงานทําใหรายไดของ

ครอบครัวไมเพียงพอตอการสงบุตร

หลานศึกษาตอ 

-3.9 

การกระจายงานสูทองถิ่นทําใหประชากรมีรายได

เพิ่มขึ้นสามารถสงบุตรหลานศึกษาตอไดมากข้ึน 

3.9 องคกรทองถิ่นใหการสนับสนุน

งบประมาณในการพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน 

-3.9 

ชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการกระจายรายได

จากภาครัฐซึ่งเอ้ือตอ   การสนับสนุนการศึกษา

ของสถานศึกษา 

3.5 ภาวะเงินเฟอของประเทศสงผลให

ชุมชนมีคาครองชีพสูงขึ้นสงผล

กระทบตอการใหความสนับสนุน

ทางการเรียนของนักเรียน 

-3.5 

การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางเปนไปอยาง

ลาชาเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการเรียนการ

สอน 

4.1   

 

 

ผลการวิเคราะห 

เปนโอกาสมากกวาอุปสรรค  คือ  ชุมชนสวนมากมีอาชีพเกษตรกรรม ภาครัฐสนับสนุนรายไดแกชุมชน  มี

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาทําใหนักเรียนที่ดอยโอกาสไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและมีจํานวนมากข้ึน   
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ดานการเมืองและกฎหมาย ( P ) 

 
 

โอกาส 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

อปุสรรค 
คะแนน

เฉลี่ย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ทําใหเยาวชนมีโอกาสไดเรียนตอใน

ระดับที่สูงขึ้น 

4.7 ประชาชนสวนใหญขาดความรูความเขาใจ

ในระเบียบกฎหมายสงผลใหเกิดความไม

เขาใจในระบบการบริหารงานในโรงเรียน 

-4.0 

องคกรสวนทองถิ่นใหการสนับสนุน

การศกึษาเปนอยางดี เอื้อตอการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา 

3.5 กฎระเบียบของกระทรวง ทบวง กรม บาง

ขอยังไมไดรับการปรับปรุงแกไขให

เหมาะสมกับสภาพในปจจุบันทําใหเกิด

ปญหาในการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน 

- 3.8 

พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อตอการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง 

3.8 รัฐออกกฎหมายดานการศึกษากําหนดให

ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยแตไมสนับสนุนดาน

งบประมาณทําใหบุคลากรและนักเรียน

ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอน 

- 4.0 

กฎกระทรวงวาดวยการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษาทําใหโรงเรียนพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากขึ้น 

3.5   

 

ผลการวิเคราะห 

เปนโอกาสมากกวาอุปสรรค  คือ  ดานการเมืองและกฎหมายนั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542และฉบับแกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหเด็กไทยทุกคนในวัยเรียน ระหวางอายุอยางปที่เจ็ดถึงอยางเขาปที่สิบ

หก ตองเขารับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป 

โดยไมเสียคาใชจาย และในปจจุบันนโยบายของรัฐบาลไดมีการสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ป 

อยางมีคุณภาพ สงผลใหในอนาคตอัตราการเรียนตอของนักเรียนอยูในระดับสูงขึ้น และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นยังมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย  
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  ทั้ง 4 ดานขางตน  สรุปไดวา  โรงเรียนวาริชวทิยา  มีโอกาสพัฒนา

คุณภาพการศึกษามากขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  การบริหารการจัดการศึกษา  

โรงเรียนไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ  มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  มีระบบอินเตอรเน็ต  มี

เทคโนโลยีตาง ๆ  ที่เอื้อตอสถานศึกษา  แตอุปสรรค คือ ผูปกครองมีรายไดของครอบครัวไมเพียงพอตอการสง

บุตรหลานศึกษาตอในระดับสูง  มีการยายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในตางจังหวัด สงผลใหนักเรียนขาดผูดูแล  

ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและมีคุณลักษณะท่ีไมพึงประสงค   
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  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
 

ดานสังคมวัฒนธรรม ( S1 ) 
 

 

จุดแข็ง 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

จุดออน 
คะแนน

เฉลี่ย 

โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนและองคภาครัฐ

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการวาง

แผนการดําเนินงานและประเมินผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียน 

4.1 โรงเรียนยังไมไดปรับปรุงธรรมนูญโรงเรียน

ใหเปนปจจุบัน 

- 3.8 

นโยบายการจัดการองคกร โครงสรางการ

บริหารที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําให

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

4.1 โรงเรียนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการไม

ครบถวน 

- 3.9 

ผูบริหารและครูมีการบริหารงานที่เปน

ระบบมีความชัดเจนตรวจสอบได 

3.8 การกําหนดโครงสรางการกระจายงานไม

เสมอภาคไมเทาเทียมกันดานหนาที่ที่

รับผดิชอบ 

- 3.4 

โรงเรียนมีนโยบายใหชุมชนมีสวนรวมใน

การกําหนดทิศทางวางแผนดําเนินงานและ

รวมนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

3.5 การมอบหมายงานบุคลากรไมตรงตาม

ความรูและความถนัด 

- 3.6 

บุคลากรมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน เอื้อ

ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนให

สอดคลองตรงกับความตองการของชุมชน 

3.5   

 

ผลการวิเคราะห 

จุดแข็ง  คือ  ดานโครงสรางและนโยบาย โรงเรียนมีโครงสรางสําหรับการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน จัดแบง

ความรับผิดชอบใหกับบุคลากรตามความรู ความสามารถหรือความถนัด มีการวางนโยบายในการปฏิบัติโดยการ

มีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย กําหนดแนวปฏิบัติและมีการวางแผน กําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดไว

ลวงหนาอยางชัดเจน  

จุดออน  คือ  โรงเรียนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการไมครบถวน  กระจายงานไมเทาเทียมกัน  มอบหมายงาน

บุคลากรไมตรงตามความรูและความถนัด 
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ดานการบริการและผลผลิต ( S2 ) 
 

 

จุดแข็ง 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

จุดออน 
คะแนน

เฉลี่ย 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับ

ความตองการทองถิ่น สามารถนําความรูที่

ไดจากการเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางมีความสุข 

3.9 การบริการทางการศึกษาบางกลุม 

เปาหมายยังไมคลอบคลุมโดยเฉพาะเด็ก

ดอยโอกาส 

- 3.3 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

โรงเรียนมีการประยุกตใชเทคโนโลยีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น สงผลใหผูเรียนไดเรียนรู

จากการศึกษาคนควาไดอยางหลากหลาย 

3.7 นักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห 

สังเคราะหและไมมีวิจารณญาณใน

ความคิดสรางสรรค 

- 4.1 

โรงเรียนใหบริการจัดการศึกษาใหกับ

ชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ไดอยางทั่วถึง 

3.3 นักเรียนขาดจิตสํานึกในการมองเห็น

ประโยชนสวนรวม ทําใหขาดการรักษาสา

ธารณสมบัต ิ

- 3.9 

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนเอื้อตอการ

เรียนรู 

3.9 หลักสูตรทองถิ่นโรงเรียนยังไมมีการสํารวจ

อยางแทจริงทําใหไมสามารถจัดการไดครบ

ทุกหลักสูตร 

- 3.8 

บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการ

เรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

3.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา

เกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

- 3.9 

โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนที่อยากเรียน

ตองไดเรียนตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.1 การจัดกิจกรรมและการจัดอบรมมีผลตอ

เวลาเรียนของนักเรียน 

- 3.8 

นักเรียนมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา มี

คุณลักษณะนิสัยและคานิยมที่พึงประสงค

สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

3.9   

 

ผลการวิเคราะห 

จุดแข็ง  คือ  โรงเรียนวาริชวทิยา  จัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับความตองการทองถิ่น 

ประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกเรียนตามความสามารถ  นักเรียนมีนิสัย

รักในดานดนตรี กีฬา มีคุณลักษณะนิสัยและคานิยมที่พึงประสงค  อยูในสังคมอยางมีความสุข 

จุดออน  คือ  นักเรียนสวนใหญในโรงเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห สังเคราะหและไมมีวิจารณญาณใน

ความคิดสรางสรรค  เปนผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีแนวโนมลดต่ําลง  
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เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพบุคคล ( M1 ) 
 

 

จุดแข็ง 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

จุดออน 
คะแนน

เฉลี่ย 

ครูในโรงเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่

พึงประสงคสงผลใหนักเรียนมีความสุขใน

การเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

สูงขึ้น 

4.1 ครูสอนไมตรงตามวิชาเอก จึงทําให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

- 3.9 

ครูมีความสัมพันธที่ดีตอกันทําใหมี

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติหนาที ่

4.1 ครูปฏิบัติหนาที่พิเศษหลายอยาง ทําให

ขาดประสิทธิภาพในการสอน 

- 4.0 

ครูมีวุฒิทางการศึกษาสูงทําใหเด็กมีความ

ศรัทธาและเชื่อมั่น 

4.4 โรงเรียนมีสัดสวนระหวางครูกับนักเรียนที่

เหมาะสม 

- 3.8 

 

ผลการวิเคราะห 

จุดแข็ง  คือ  ครูในโรงเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจติวิญญาณในความเปนครู  มีความสัมพันธที่ดีตอกัน  

ทํางานรวมกันเปนทีม  มีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  แสวงหาความรูในทุกดานเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน  มีวุฒิทางการศึกษาสูง 

จุดออน  คือ  ครูสอนในบางวิชา ไมตรงตามวิชาเอก เนื่องจากขาดครูในวิชานั้น ตองจัดครูวิชาเอกอื่น ไปสอน

แทน  ครูปฏิบัติหนาที่พิเศษหลายอยาง  เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก บุคลากรนอย  ทําใหประสิทธิภาพใน

การสอนลดลง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 

 

 

ดานประสิทธิภาพทางการเงิน ( M2 ) 
 

 

จุดแข็ง 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

จุดออน 
คะแนน

เฉลี่ย 

โรงเรียนมีระบบบริหารงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพสอดคลองตามแผนงานที่

กําหนด สงผลดีตอการดําเนินกิจกรรมของ

โรงเรียน 

3.7 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอ

การบริหารการจัดการกิจกรรมในหลักสูตร

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางไม

หลากหลาย 

- 3.9 

บริการการจัดซื้อ/จัดจางไดอยางรวดเร็ว

ถูกตองตามระเบียบสามารถตรวจสอบได 

3.7 หมวด ฝาย งานตาง ๆ ไดรับการจัดสรร

งบประมาณไมทั่วถึง 

- 3.9 
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ผลการวิเคราะห 

จุดแข็ง  คือ  การบริหารการเงินของโรงเรียนเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวทุกประการ โดยยึดถือปฏิบัติ

แนวปฏิบัติของทางราชการ ระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดอยางเครงครัด  บริหารการเงินโดยการมีสวนรวม

ของทุกฝาย เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความรวมมือและระดมทรัพยากรจากชุมชน องคกรหรือ

หนวยงานอื่น ซึ่งสงผลสนับสนุนใหการจัดการศึกษาเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดออน  คือ  งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ  หมวด ฝาย งานตาง ๆ ไดรับการจัดสรรงบประมาณไม

เพียงพอ  สงผลตอการบริหารการจัดการกิจกรรมในหลักสูตร  สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ  ทําให

กระบวนการเรียนการสอนไมหลากหลาย 

 

 

เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ( M3 ) 
 

 

โอกาส 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

อุปสรรค 
คะแนน

เฉลี่ย 

มีการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑอยางเปน

ระบบ 

3.8 แหลงเรียนรูและสิ่งอํานวยสะดวกมีจํานวน

ไมเพียงพอ ทําใหคุณภาพการเรียนการ

สอนต่ํา 

- 3.9 

มีการจัดทําขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ

อยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได 

3.8 สื่อ วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีไมเอ้ือตอ

การเรียนรู 

- 3.8 

  ระบบการเกบ็และการบํารุงรักษาสื่ออยาง

ไมเปนระบบและไมคุมคาตอการใชงาน 

- 3.9 

 

ผลการวิเคราะห 

จุดแข็ง  คือ  โรงเรียนวาริชวทิยา มีจัดซื้อ จัดจาง เบิกจายวัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ  อยางเปนระบบ  จัดขอมูล

สารสนเทศเปนระบบ 

จุดออน  คือ  สื่อ วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีไมเพียงพอ การเก็บรักษายังไมเปนระบบ 
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ดานการบริหารจัดการ ( M4 ) 
 

 

จุดแข็ง 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

จุดออน 
คะแนน

เฉลี่ย 

ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะผูนําสามารถ

บริหารสถานศึกษาใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.7 ขาดการประชาสัมพันธ - 3.7 

มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง 

3.9 ขาดการนําขอมูลและผลการประเมินไปใช

ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน 

- 3.8 

การจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

ทําใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว 

3.5 การบริการการศึกษาไมสามารถตอบสนอง

ความตองการของชุมชนไดทั้งหมดเพราะ

ขอจํากัดของบุคลากรและงบประมาณ 

- 3.7 

ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบและพัฒนาโรงเรียน 

3.2   

โรงเรียนจัดการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ

มาตรฐาน ( SSR ) 

3.8   

 

 

ผลการวิเคราะห 

จุดแข็ง  คือ  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  การบริหารงานเปด

โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและพัฒนาโรงเรียน  มีความโปรงใส 

จุดออน  คือ  บุคลากรทํางานหลายอยาง  จึงมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  ไมเปนปจจุบัน 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง 

              โรงเรียนมีโครงสรางสําหรับการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน จัดแบงความรับผิดชอบใหกับบุคลากร  

มีการวางนโยบายในการปฏิบัติโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย กําหนดแนวปฏิบัติและมีการวางแผน 

กําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดไวลวงหนาอยางชัดเจน   

จัดหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานสอดคลองกับความตองการทองถิ่น ประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น 

เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกเรียนตามความสามารถ  นักเรียนมีนิสัยรักในดานดนตรี กีฬา มีคุณลักษณะนิสัยและ

คานิยมที่พึงประสงค  อยูในสังคมอยางมีความสุข   

การบริหารการเงินของโรงเรียนเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวทุกประการ โดยยึดถือปฏิบัติแนวปฏิบัติ

ของทางราชการ ระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดอยางเครงครัด  บริหารการเงินโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความรวมมือและระดมทรัพยากรจากชุมชน องคกรหรือหนวยงานอื่น ซึ่ง

สงผลสนับสนุนใหการจัดการศึกษาเปนอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบจัดซื้อ จัดจาง เบิกจายวัสดุ อุปกรณ   ตาง 

ๆ  จัดขอมูลสารสนเทศเปนระบบ   

ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  การบริหารงานเปดโอกาสให

ชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและพัฒนาโรงเรียน  มีความโปรงใส   

ครูในโรงเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตวิญญาณในความเปนครู  มีความสัมพันธที่ดีตอกัน  ทํางานรวมกัน

เปนทีม  มีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  แสวงหาความรูในทุกดานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  มีวุฒิทาง

การศึกษาสูง 

จุดออน 

โรงเรียนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการไมครบถวน  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอ  หมวด ฝาย งานตาง 

ๆ ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ  สื่อ วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีไมเพียงพอ  สงผลตอการบริหารการ

จัดการกิจกรรมในหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอนไมหลากหลาย  การประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  ไม

เปนปจจุบัน 

ครูสอนในบางวิชา ไมตรงตามวิชาเอก เนื่องจากขาดครูในวิชานั้น ตองจัดครูวิชาเอกอ่ืน ไปสอนแทน  ครูปฏิบัติ

หนาที่พิเศษหลายอยาง  เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก บุคลากรนอย  ทําใหประสิทธิภาพในการสอนลดลง  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 

นักเรียนสวนใหญในโรงเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห สังเคราะหและไมมีวิจารณญาณในความคิดสรางสรรค  

เปนผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีแนวโนมลดต่ําลง 
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ผลการประเมินสถานภาพโรงเรียน 
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ( STEP ) 

 

รายการปจจัย

สภาพแวดลอม

ภายนอก 

น้ําหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ําหนักคะแนน 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการ

วิเคราะห 

S 0.20 1.61 - 2.19 0.32 - 0.44 - 0.12 

T 0.31 3.1 - 0.76 0.96 - 0.24 0.72 

E 0.30 2.19 - 1.61 0.66 - 0.48 0.18 

P 0.19 2.21 - 1.69 0.42 - 0.32 0.10 

รวม 1.00     0.88 

 

 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ( 2S4M ) 

 

รายการปจจัย

สภาพแวดลอม

ภายใน 

น้ําหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ําหนักคะแนน 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการ

วิเคราะห 

S1 0.14 2.12 - 1.24 0.30 - 0.17 0.13 

S2 0.18 2.02 - 1.76 0.36 - 0.32 0.04 

M1 0.18 2.10 - 1.95 0.38 - 0.36 0.02 

M2 0.21 1.85 - 1.95 0.39 - 0.41 - 0.02 

M3 0.12 1.52 - 2.32 0.18 - 0.28 - 0.10 

M4 0.17 2.27 - 1.40 0.39 - 0.24 0.15 

รวม 1.00     0.22 
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ความหมาย 
 ตําแหนงของวงรีไขแดงอยูในตําแหนงดาวรุง (   ) หมายถึง สถานะภาพของโรงเรียนขณะนี้มีสมรรถนะ

ภายในที่เขมแข็ง   สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเขมแข็งและเอื้อตอการดําเนินกิจการตอไป 
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บทท่ี  3 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  กลยุทธ  
 

วิสัยทัศน 
ภายในป  2566  โรงเรียนวาริชวิทยารวมกับชุมชน  สงเสรมิผูเรียนใหเปนคนดีของสังคม  มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสูสากล 

 

พันธกิจ 
1.  จัดการศึกษาใหผูเรียนเปนคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 

2.  ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารการจัดการศึกษาอยางเขมแข็งและเกิดประสิทธิภาพ 

3.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสูสากล 

          4.   ขยายโอกาสการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมประชากรในวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายและเกิด

การเรียนรูตลอดชีวิต 

5.  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาแหลงเรียนรู

ใหทันสมัย 

 6.  บริหารจัดการศึกษาสนองนโยบายโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล  โรงเรียนนาอยู  ครูดี  นักเรียนมี

คุณภาพ  ชุมชนรวมใจ  ใชประโยชนรวมกัน   

 

เปาหมาย 
1.  ผูเรียนเปนคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 

2.  โรงเรียนวาริชวิทยามีระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3.  โรงเรียนวาริชวิทยามีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเขาสูสากล 

           4.   ประชากรในวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

5.  ผูเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และโรงเรียนมีแหลงเรียนรูให

ทันสมัย 

 6.  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล  โรงเรียนนาอยู  ครูดี  นักเรียนมี

คุณภาพ  ชุมชนรวมใจ  ใชประโยชนรวมกัน   

 

      กลยุทธโรงเรียนวาริชวิทยา 
1. สงเสริมการมีสวนรวมกับชุมชนพัฒนาโรงเรียนและการจดัการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

2. สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเปนอุทยานทางการศึกษา 

3. สงเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสงเสริมการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
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5. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในระบบสารสนเทศและการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

6. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 

นโยบายโรงเรียนวาริชวิทยา 
 

นโยบายเรงดวนของโรงเรียนวาริชวิทยา  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสูการปฏิรูปการศึกษาใหนักเรียนมี

คุณภาพ  เกง  ดี มีสุข  โรงเรียนตองรีบดําเนินการดังนี้ 

1. รวมกับชุมชนสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนให

เปนอุทยานทางการศึกษา 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงเนนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

3. สงเสริมการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และสุขภาพอนามัยที่ดีของผูเรียน   

5. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพ 

6. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการในโรงเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแกปญหา 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

7)  มีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
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4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุมเปาหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 
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บทท่ี  4 

กลยุทธการพัฒนาโรงเรียน 
 

กลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธระดับองคกร 

กลยุทธ สพฐ. กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 

กลยุทธที่ 1   การพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการ

พัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

2. สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

กลยุทธที่ 2  การเพิ่มโอกาสใหผูเรียน

เขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

กลยุทธที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

1. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค

ความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรู การวัด

และประเมินผล และทักษะในการ

สื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะดานการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษาใหมีความสามารถทุกดาน

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1. สงเสริมการมีสวนรวมกับ

ชุมชนพัฒนาโรงเรียนและการ

จัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง   

2. สงเสริมการจัด

สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียนใหเปนอุทยาน

ทางการศึกษา 

3. สงเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียนตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา 

4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และสงเสริมการจัดระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  

5. สงเสริมการใชเทคโนโลยีใน

ระบบสารสนเทศและการ

จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

6. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร

และการบริหารจัดการใน

โรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียนอยาง

ตอเนื่อง 

 

- โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษา

ตอ 

- โครงการสืบสานประเพณีทองถิ่น 

- โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนา

การศึกษา 

- โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่

- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

โรงเรียน 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

- โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุมสาระคณิตศาสตร 

-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุมสาระวิทยาศาสตร 

-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุมสาระภาษาไทย 

-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุมสาระสังคมศึกษา 

-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

กลุมสาระศิลปะ 

-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุมสาระ สุขศึกษาฯ 

-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
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4. เสริมสรางระบบแรงจูงใจใหครู และ

บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจใน

การทํางาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิง

ประจักษ 

5. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหมีจิตวญิญาณของความ

เปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่น

ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. สงเสริม สนับสนุนใหองคกร องค

คณะบุคคล และผูมสีวนไดสวนเสีย 

วางแผน สรรหา ยาย โอนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับ

ความตองการจําเปนของโรงเรียนและ

ชุมชน 

กลยุทธที่ 4   การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ

การบริหารจัดการศึกษา 

2. สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวม

ในการบริหารจดัการ 

3. สงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อ

พัฒนานโยบายและเปนฐานในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา 

4. สงเสริมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา และองคคณะบุคคลใหมี

ความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

5. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาใน

พืน้ที่พิเศษและระดับตําบล 

 -โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุมสาระการงานอาชีพ 

- โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน 

- โครงการสงเสริมการจัดระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

- โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

- โครงการเศรษฐกิจพึ่งตนบนความ

พอเพียง 

- โครงการพัฒนาสารสนเทศโรงเรียน 

- โครงการเรียนรูดวย ICT 

- โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

บุคลากร 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 

- โครงการพัฒนางานงบประมาณ 

- โครงการพัฒนางานธุรการ 

- โครงการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการ 

- โครงการบริหารแบบมีสวนรวม 

- โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
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แผนกลยุทธ 
 

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ/

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย ป พ.ศ. 

หนวย

วัด 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการมีสวน

รวมกับชุมชนพัฒนา

โรงเรียนและการ

จัดการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง   

 

- โครงการแนะแนว

อาชีพและศึกษาตอ 

- ผูเรียนรูจักตนเอง

มากขึ้นและ  มีเจตคติ

ที่ดีตออาชีพและ

วางแผนการศึกษาตอ 

รอยละ 90 90 100 100 

- โครงการสืบสาน

ประเพณีทองถิ่น 

- ครู บุคลากรและ

ผูเรียนรูจักประเพณี

ทองถิ่น  อนุรักษและ

สืบสานประเพณี

ทองถิ่นมากขึ้น 

รอยละ 100 100 100 100 

- โครงการระดมทุนเพื่อ

พัฒนาการศึกษา 

- นักเรียนมีทักษะ

วิชาการและ

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคมากข้ึน 

- มีงบประมาณจาก

การระดมทุนเพื่อนํามา

พัฒนาการศึกษามาก

ขึ้น 

รอยละ 100 100 100 100 

สงเสริมการจัด

สภาพแวดลอมและ

แหลงเรียนรูภายใน

โรงเรียนใหเปนอุทยาน

ทางการศึกษา 

- โครงการพัฒนาอาคาร

สถานที่ 

 

- โรงเรียนมีภูมิทัศนที่ดี 

รมรื่น สะอาดและ

ปลอดภัย 

- อาคารสถานที่ของ

โรงเรียนมีความพรอม

ตอการเรียนการสอน 

รอยละ 90 95 100 100 

- โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรูภายในโรงเรียน 

 

โรงเรียนมีแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียนมากขึ้น

และหลากหลาย 

รอยละ 90 95 100 100 
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ/

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย ป พ.ศ. 

หนวย

วัด 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

ตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา 

 

- โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและ

คะแนน O-NET 

/NT/LAS  สูงขึ้น 

- โรงเรียนมีความ

พรอมในการฝกซอม

และแขงขันทักษะ

วิชาการ 

รอยละ 85 90 90 90 

- โครงการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

 

โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาและ

หลักสูตรทองถิ่นที่

ถูกตอง เหมาะสมกับ

ผูเรียน 

รอยละ 100 100 100 100 

- โครงการกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

 

ผูเรียนไดรวมกิจกรรม

การเรียนการสอน

ลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม

เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

กิจกรรมศึกษาแหลง

เรียนรูภายนอกทุกคน 

รอยละ 100 100 100 100 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุมสาระ

คณิตศาสตร 

 

กลุมสาระมีสื่อการสอน

มากขึ้น ผูเรียนเขารวม

ติวเขมโอเน็ต ,คลินิกคิด

เลขเร็ว มีโครงงาน เขา

คายคณิตศาสตร ศึกษา

แหลงเรียนรูในชุมชน 

รวมกิจกรรม

คณิตศาสตรศิลปะ 

รอยละ 90 90 90 90 
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ/

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย ป พ.ศ. 

หนวย

วัด 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

ตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา(ตอ) 

 

-โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

 

กลุมสาระมีวัสดุ 

อุปกรณและสารเคมี

เพียงพอ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ

ผูเรียนดีขึ้น ผูเรียนได

ศึกษาหาความรูโดย

ประสบการณจริง ได

ความรูใหม ๆ นอก

ตําราเรียน มีความรูที่

กาวหนา ไดแสดงออก

ตามความสามารถและ

ใชทักษะทาง

วิทยาศาสตรแกปญหา 

เกิดความรักและมีเจต

คติที่ดีตอวิทยาศาสตร

มากขึ้น 

รอยละ 90 90 90 90 

-โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนกลุมสาระ

ภาษาไทย 

 

นักเรียนเขาใชบริการ

หนังสือ วัสดุ อุปกรณ

ของหองกลุมสาระเปน

แหลงการเรียนรูในการ

พัฒนาตนเอง  เห็น

ความสําคัญ ของกวีเอก

ของโลกและคุณคาของ

ภาษาไทย มีความ

ตระหนักและมีจิตสํานึก

ที่ดีในความเปนไทย โดย

รูจักรัก และภูมิใจใน

ความเปนไทย 

รอยละ 90 90 95 95 
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ/

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย ป พ.ศ. 

หนวย

วัด 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

ตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา(ตอ) 

 

-โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนกลุมสาระ

สังคมศึกษา 

 

กลุมสาระมีวัสดุ

ครุภัณฑที่พอเพียงตอ

การจัดกิจกรรม  มี

แหลงเรียนรูที่เอื้อตอ

บรรยากาศการเรียน

การสอน  มีแลงเรียนรู

เรื่องอาเซียนมากข้ึน 

รอยละ 90 90 90 90 

-โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอน 

กลุมสาระศิลปะ 

 

- โรงเรียนมีวงดนตรี

ประจําโรงเรียนเพื่อใช

ในกิจกรรมตาง ๆ และ

บริการชุมชน 

- นักเรียนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

หางไกลยาเสพติด 

รอยละ 100 100 100 100 

-โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนกลุมสาระ 

สุขศึกษาฯ 

 

กลุมสาระมีอุปกรณใน

การเรียนการสอน

เพียงพอและสมบูรณ 
รอยละ 100 100 100 100 

-โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

นักเรียน เขาใจ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ

วัฒนธรรมของเจาของ

ภาษาอังกฤษ  รวม

แสดงความสามารถ  มี

เจตคติที่ดีตอ

ภาษาอังกฤษและ

ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

รอยละ 90 90 90 90 
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ/

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย ป พ.ศ. 

หนวย

วัด 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

ตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา(ตอ) 

 

-โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนกลุมสาระ

การงานอาชีพ 

 

- ครู นักเรียน ไดใช

คอมพิวเตอรเพื่อ

ประกอบการเรียนการ

สอนหรือสืบคนงาน

ทางอินเตอรเน็ตที่มี

ประสิทธิภาพ  

- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 3 – 4 

มากขึ้น 

-  ผูเรียนเขาใจใน

เนื้อหาและสามารถนํา

ความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดมาก

ขึ้น 

รอยละ 100 100 100 100 

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและสงเสริม

การจัดระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

- โครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน 

 

- นักเรียนมีคุณลักษณะ

อนัพึงประสงคที่

โรงเรียนกําหนด 

- นักเรียน มีความรูรอบ

ดาน มีความสมดุล 

สมบูรณทั้งทางรางกาย 

จิตใจ สติปญญา มี

ระเบียบวินัยและ

ประพฤติปฏิบัติตนได

อยางถูกตองตาม

มรรยาทชาวพุทธ ปฏิบัติ

ธรรมสอดคลองกับวิถี

ชีวิต และสามารถดําเนิน

ชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

รอยละ 100 100 100 100 
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ/

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย ป พ.ศ. 

หนวย

วัด 

2563 2564 2565 2566 

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและสงเสริม

การจัดระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน(ตอ) 

- โครงการสงเสริมการ

จัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

- โรงเรียนมีขอมูล

สารสนเทศของนักเรียน

เปนรายบุคคล 

- นักเรียน ไดรับความ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน

ไดรับการสนับสนุน

พัฒนาตนทุกดาน 

- นักเรียน มีพัฒนาทั้ง 

4 ดานตามพ.ร.บ.

การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 

- นักเรียน  มีความรู 

ความเขาใจพิษภัยและ

รูจักวิธีปฏิบัติตวัให

หางไกลจากสารเสพติด 

รวมทั้งใหคําแนะนํากับ

เพื่อนได 

รอยละ 100 100 100 100 

- โครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 

 

นักเรียนมีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรง 

สมบูรณ รอยละ 90 

รอยละ 100 100 100 100 

- โครงการเศรษฐกิจพึ่ง

ตนบนความพอเพียง 

ผูเรียน ตระหนักถึงการ

พัฒนาตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง ใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นไทยสราง

ปจจัยเพื่อใหตัวเองอยู

รอดมากขึ้น 

รอยละ 100 100 100 100 
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ/

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย ป พ.ศ. 

หนวย

วัด 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการใช

เทคโนโลยีในระบบ

สารสนเทศและการ

จัดการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนา

สารสนเทศโรงเรียน 

 

-โรงเรียนจัดระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ

ของโรงเรียน ไดถูกตอง

ทันตามกําหนดเวลา 

- โรงเรียนมีเอกสาร

สารสนเทศของโรงเรียน 

เปนปจจุบัน 

- ชุมชนทราบขอมูล

ขาวสาร การ

ประชาสัมพันธกิจกรรม

ตาง ๆ  ในโรงเรียนผาน

เครือขายสังคมออนไลน

มากขึ้น 

รอยละ 90 90 100 100 

- โครงการเรียนรูดวย 

ICT 

 

- ผูเรียนสามารถสงงาน

ผาน E-MAIL และผลิต

ชิ้นงานโดยใช

เทคโนโลยี  ICT ได

มากขึ้น 

- ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่

ทันสมัยในการเรียน

การสอนมากข้ึน 

รอยละ 90 90 100 100 

สงเสริมการพัฒนา

บุคลากรและการ

บริหารจัดการใน

โรงเรียนใหเกิด

ประสิทธิภาพ 

- โครงการสงเสริม

ประสิทธิภาพบุคลากร 

 

- ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีขวัญ

และกําลังใจที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน ทํางาน

รวมกันเปนทีมและมี

วินัย คุณธรรมและ

จริยธรรม 

รอยละ 100 100 100 100 
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ/

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย ป พ.ศ. 

หนวย

วัด 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการพัฒนา

บุคลากรและการ

บริหารจัดการใน

โรงเรียนใหเกิด

ประสิทธิภาพ(ตอ) 

- โครงการพัฒนา

บุคลากร 

 

- บุคลากรไดรับการ

พัฒนาความรู

ความสามารถมี

ประสบการณในการ

ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ 

- บุคลากรนําความรูที่

ไดมาพัฒนา

กระบวนการเรียนการ

สอนใหผูเรียนมีความรู

เต็มตามศักยภาพและ

ไดรับการพัฒนาครบทั้ง 

4 ดาน ไดแก รางกาย 

อารมณ สังคมและ

สติปญญา 

รอยละ 100 100 100 100 

- โครงการพัฒนางาน

งบประมาณ 

 

- เจาหนาที่การเงินการ

บัญชีและพัสดุของ

โรงเรียนจัดทําบัญชีได

ถูกตอง การเบิก-จายเงิน

เปนไปตามแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียน  การ

บริหารงบประมาณมี

การจัดเก็บเปนระบบ  

ชัดเจน  

รอยละ 100 100 100 100 

- โครงการพัฒนางาน

ธุรการ 

 

- งานสารบรรณมีวัสดุ 

อุปกรณตาง ๆ ที่ใชใน

การดําเนินงานเพียงพอ 

มีระบบงายตอการ

สืบคน รับ – สงหนังสือ

ราชการทันตามเวลา  

รอยละ 100 100 100 100 
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ/

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย ป พ.ศ. 

หนวย

วัด 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการพัฒนา

บุคลากรและการ

บริหารจัดการใน

โรงเรียนใหเกิด

ประสิทธิภาพ(ตอ) 

- โครงการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการ 

- กลุมงานวิชาการมีวัสดุ 

ครุภัณฑไวใชงาน

เพียงพอไวเพื่อบริการ

และสนับสนุนงานการ

เรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- งานทะเบียนวัดผลมี

ประสิทธิภาพข้ึน 

รอยละ 100 100 100 100 

- โครงการบริหารแบบมี

สวนรวม 

- ชุมชนมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการ

โรงเรียนมากขึ้น 

- โรงเรียนกับชุมชนมี

สัมพันธที่ดีตอกัน 

รอยละ 100 100 100 100 

พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียนอยาง

ตอเนื่อง 

- โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

โรงเรียน 

- โรงเรียนมีการจัดทํา

ขอมูลสถานศึกษาเพื่อ

หาจุดเดน จุดดอยและ

แนวทางในการพัฒนา 

มีการจัดทํารายงานผล

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจําปและ

รายงานใหผูเกี่ยวของ

ทราบ  มีระบบประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 100 100 100 
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บทท่ี  5 

โครงสรางแผนงาน / กจิกรรมการพัฒนาโรงเรียน 
 

 

กลยุทธระดับ

องคกร 

กลยุทธระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

แผนการดําเนนิการ 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการมี

สวนรวมกับ

ชุมชนพัฒนา

โรงเรียนและการ

จัดการเรียนรู

อยางตอเนื่อง   

โครงการแนะแนวอาชีพ

และศึกษาตอ 

 

- กิจกรรมออกแนะแนวอาชีพ

และแนะแนวการศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาสูชั้น

มัธยมศึกษา 

/ / / / 

โครงการสืบสาน

ประเพณีทองถิ่น 

- กิจกรรมวันสงกรานต 

- กิจกรรมวันภูไทรําลึก 

/ / / / 

โครงการระดมทุนเพื่อ

พฒันาการศึกษา 

- กิจกรรมผาปาเพื่อการศึกษา 

- กิจกรรมขอรับการสนับสนุน

จากผูปกครองนักเรียน 

/ / / / 

สงเสริมการจัด

สภาพแวดลอม

และแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียน

ใหเปนอุทยาน

ทางการศึกษา 

โครงการพัฒนาอาคาร

สถานที่ 

 

- กิจกรรมพัฒนาอาคาร

สถานที่ 

- กิจกรรมซอมครุภัณฑอาคาร

สถานที่ 

- กิจกรรมซอมบํารุง

โสตทัศนูปกรณ 

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 

/ / / / 

โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรูภายในโรงเรียน 

 

- กิจกรรมหองสมุด 3 D 

- กิจกรรมตนไมพูดได 

- กิจกรรมตะกราความรู 

- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ/สื่อ/

ครุภัณฑหองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมแปลงสาธิตเกษตร

อนิทรีย 

- กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ 

/ / / / 
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กลยุทธระดับ

องคกร 

กลยุทธระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

แผนการดําเนนิการ 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียนตาม

เกณฑมาตรฐาน

การศึกษา 

 

โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

- กิจกรรมสอนซอมเสริม

นักเรียน 

- กิจกรรมกวดวิชา O-NET 

/NT/LAS 

- กิจกรรมเขาคายวิชาการ 

- กิจกรรมแขงขันทักษะ

วิชาการ 

/ / / / 

โครงการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่น 

/ / / / 

โครงการกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

 

- กิจกรรมการเรียนการสอน

ลูกเสือ-เนตรนารี 

- กิจกรรมชุมนุม 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม และ

สาธารณประโยชน 

- กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู

ภายนอก 

/ / / / 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุมสาระ

คณิตศาสตร 

 

- จัดทําสื่อการสอน  

- ติวเขมโอเน็ต  

- คลินิกคณิตคิดเลขเร็ว  

- โครงงานคณิตศาสตร  

- คายคณิตศาสตร  

- สํารวจแหลงเรียนรู 

 ในทองถิ่น  

- คณิตศาสตรศิลปะ  

/ / / / 
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กลยุทธระดับ

องคกร 

กลยุทธระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

แผนการดําเนนิการ 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียนตาม

เกณฑมาตรฐาน

การศึกษา(ตอ) 

 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

 

- การผลิตจัดหาสื่อ  

- เขาคายวิทยาศาสตร 

- สัปดาหวิทยาศาสตร 

- สอนเสริมวิทยาศาสตร 

- สิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร 

- จัดบอรดโครงงานแบบ

มาตรฐาน 

- จัดทําหนังสือเลมเล็ก 

/ / / / 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุมสาระ

ภาษาไทย 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

(ภาษาไทยวันละคํา,วางทุก

งานอานทุกคน,ประกวดยอด

นักอานประจําแตละเดือน,ทํา

หนังสือเลมเล็ก / หนังสือหนา

เดียว 

- วันสุนทรภู กวีเอกของโลก 

26 มิถุนายนและวันภาษาไทย

แหงชาติ 29 กรกฎาคม(คดั

ลายมือ ,ตอบปญหา, เขียน

เรียงความ,เขียนสะกดคํา) 

- แกปญหานักเรียนบกพรอง

ทางการอาน เขียนไมคลอง 

โดยการสอนซอมเสริม 

- สอนซอมเสริม ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ O-NET  นักเรียน

ชั้น ม.3 และ ม. 6 

/ / / / 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุมสาระสังคม

ศึกษา 

- จัดซื้อวัสดุ 

- จัดศูนยการเรียนรูอาเซียน 

/ / / / 
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กลยุทธระดับ

องคกร 

กลยุทธระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

แผนการดําเนนิการ 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียนตาม

เกณฑมาตรฐาน

การศึกษา (ตอ) 

 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุมสาระศิลปะ 

จัดหาอุปกรณ ซอมแซม 

ฝกซอมหลังเลิกเรียน 

/ / / / 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุมสาระ สุข

ศึกษาฯ 

ซื้ออุปกรณ 

ฝกซอมหลังเลิกเรียน 

/ / / / 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุมสาระการ

งานอาชีพ 

- จัดซื้อ ซอมแซมบํารุงสวนที่

เสียหาย  

- จัดกิจกรรมการเรียนรูเชิญ

วิทยากรทองถิ่นมาใหความรู 

- ผลิตสื่อ นวัตกรรม  

- จัดซื้ออุปกรณเกษตร  

/ / / / 

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

- ซื้ออุปกรณ ผลิตสื่อการสอน 

- สอนเสริม 

- กิจกกรมสัปดาหคริสตมาส  

/ / / / 

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและ

สงเสริมการ

จัดระบบดูแล

ชวยเหลือ

นักเรียน 

โครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน 

- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ, 

วันสําคัญทางศาสนา 

- อบรมคุณธรรมจริยธรรม(จัด

คาย) 

- อบรมคุณธรรมประจําสัปดาห 

- ธนาคารความดี เชน ของหาย

ไดคืน 

- สงเสริมวินัยนักเรียน 

- กิจกรรมไหวพระ 

- กิจกรรมนองไหวพี่ 

- กิจกรรมนั่งสมาธิกอนเรียน 

- กิจกรรมประกวดมารยาท 

- สอบนักธรรม 

- กิจกรรมไหวครู 

- ประชาสัมพันธขาวโรงเรียนสู

บาน 

- ปจฉิมนิเทศนักเรียน 

/ / / / 
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กลยุทธระดับ

องคกร 

กลยุทธระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

แผนการดําเนนิการ 

2563 2564 2565 2566 

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและ

สงเสริมการ

จัดระบบดูแล

ชวยเหลือ

นักเรียน(ตอ) 

โครงการเศรษฐกิจพ่ึงตน

บนความพอเพียง 

- กิจกรรมผลิตปุยอินทรีย 

- กิจกรรมผลิตน้ํายาซักลาง

อเนกประสงค 

- กิจกรรมผลิตน้ําหมักชีวภาพ

(น้ําพอ น้ําแม) 

- กิจกรรมประกวด/แตงกลอน 

- เรียงความ/วาดภาพเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- กิจกรรมโครงงานภาษาไทย 

- กิจกรรมโครงงานหนังสือเลม

เล็ก 

- กิจกรรมโครงงานผลิตสบู 

- กิจกรรมบํารุงดูแลสวน

ยางพารา 

- กิจกรรมโครงงานอาชีพ 

- กิจกรรมโคมไฟไฮโล 

/ / / / 

โครงการสงเสริมการ

จัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

- รวบรวมขอมูลนักเรียน

รายบุคคลกิจกรรมออกเยี่ยม

บานนักเรียน 

- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ 

- กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

- กิจกรรมโฮมรูม 

- กิจรรมรณรงคตอตานยาเสพ

ติด 

/ / / / 
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กลยุทธระดับ

องคกร 

กลยุทธระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

แผนการดําเนนิการ 

2563 2564 2565 2566 

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและ

สงเสริมการ

จัดระบบดูแล

ชวยเหลือ

นักเรียน (ตอ) 

โครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 

ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง 

อาหารดีมีประโยชน 

กีฬาภายใน/ภายนอก 

จัดซื้อเวชภัณฑยา 

สวมสุขสันต 

ตรวจสุขภาพประจําป 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

อ.ย.นอย 

/ / / / 

สงเสริมการใช

เทคโนโลยีใน

ระบบสารสนเทศ

และการจัดการ

เรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา

สารสนเทศโรงเรียน 

 

 

กิจกรรมจัดระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอร 

กิจกรรมเผยแพรขาวสารผาน

เครือขายสังคมออนไลน 

กิจกรรมมุมสืบคนทาง

อินเตอรเน็ต 

กิจกรรมเผยแพรผลงานของ

โรงเรียนดวย ICT 

/ / / / 

โครงการเรียนรูดวย 

ICT 

กิจกรรมสงงานผาน E-MAIL 

กิจกรรมผลิตชิ้นงานโดยใช

เทคโนโลยี ICT 

 

/ / / / 

สงเสริมการ

พัฒนาบุคลากร

และการบริหาร

จัดการใน

โรงเรียนใหเกิด

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา

บุคลากร 

 

กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 

/ / / / 

โครงการสงเสริม

ประสิทธิภาพบุคลากร 

 

กิจกรรมทํางานเปนทีม 

กิจกรรมขวัญกําลังใจ 

กิจกรรมสงเสริมวินัยคุณธรรม

บุคลากร 

/ / / / 
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กลยุทธระดับ

องคกร 

กลยุทธระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

แผนการดําเนนิการ 

2563 2564 2565 2566 

สงเสริมการ

พัฒนาบุคลากร

และการบริหาร

จัดการใน

โรงเรียนใหเกิด

ประสิทธิภาพ 

(ตอ) 

โครงการพัฒนางาน

งบประมาณ 

 

กิจกรรมจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ 

กิจกรรมจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

กิจกรรมจัดทําเอกสารการเงิน

และบัญชี 

กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการ 

กจิกรรมเรียนฟรี 15 ป 

/ / / / 

โครงการพัฒนางานธุรการ 

 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ

งานสารบรรณ 

กิจกรรมจัดระบบเอกสารงาน

สารบรรณ 

/ / / / 

โครงการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการ 

 

กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 

กิจกรรมพัฒนางานวัดผล

ประเมินผล 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ

ทางการศึกษา 

/ / / / 

โครงการบริหารแบบมี

สวนรวม 

กิจกรรมแตงตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กิจกรรมแตงตั้งที่ปรึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

กิจกรรมแตงตั้งคณะกรรมการ

ภาคี 4 ฝาย 

/ / / / 

พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

โรงเรียนอยาง

ตอเนื่อง 

โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียน 

กิจกรรมใหความรูบุคลากร 

กิจกรรมจัดทํารายงาน

ประจําปการศึกษา ( SAR ) 

/ / / / 
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บทท่ี  6 

การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

 

ในการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมนั้น  โรงเรียนได

กําหนดผูรับผิดชอบจดัทํารายผลใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติการ โดยใหจัดทํารายงานผล จํานวน 3 ชุด โดยมอบใหบุคคล กลุมงานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดังตอไปนี้ 

ชุดที่ 1 ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ชุดที่ 2 กลุมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ชุดที่ 3 ฝายบริหารหรือหนวยงานตนสังกัด (กรณีไดรับการรองขอ) 
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