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     ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี พ.ศ. 2562  โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  มุ่งมั่นพัฒนาการจัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจัดการเรียนรวมสู่มาตรฐานสากล  จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม ”  
เพ่ือให้การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ส าเร็จลุล่วง  จึงไดก้ าหนดพันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์   
และกลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ได้จ านวน 3 กลยุทธ์  ดังนี้ 
 
 

กลยุทธ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 
 

    กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลและเต็มศักยภาพ 
    กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม  โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
    กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ  ด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

และค่านิยม 12 ประการ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
 

จากกลยุทธ์ข้างต้น  เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมบรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้  จึงได้ท าการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ( Key Performance Indicators ) เพ่ือเป็นการประเมินผลว่า
เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  มีผลความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  จึงด าเนินการโดยน าเปาาประประสงค์
ของพันธกิจ  มาแปลงเป็นเปาาหมายรายกลยุทธ์  แล้วจึงก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  ทีไ่ด้จากตัวบุคคล หรืองาน 
หรือหน่วยงาน  เช่น  ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร งานสารสนเทศ งานวัดผลประเมินผล หรือชุมชน ฯล   
ซึ่งจะน าเสนอตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ( Key Performance Indicators )  กลยุทธ์ที่ 1  
 

ตาราง 26   แสดงความเชื่อมโยงกลยุทธ์ระดับโรงเรียน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

กลยุทธ์ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ( Key Performance Indicators ) 
 1. พัฒนา

หลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน 
สากลและเต็ม
ศักยภาพ 

1.1 ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย เป็นไปตามเกณฑ์ 

1.2 ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

1.ร้อยละของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3.ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 
4.ร้อยละของครูที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
5.ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
6.ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน 
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7.ร้อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัย และพัฒนา การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  
และใช้ผลในการปรับการสอน 
8.ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเปน็สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
9.ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

1.3 ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าและมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

1.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม  ที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 
2.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล 
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
3.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
4.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 
5.ระดับคุณภาพของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
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6.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่   
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
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ตาราง 26   แสดงความเชื่อมโยงกลยุทธ์ระดับโรงเรียน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ ( ต่อ ) 

 

กลยุทธ์ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ( Key Performance Indicators ) 
 
 

1. พัฒนา
หลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน 
สากลและเต็ม
ศักยภาพ 

1.4 คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน  
ปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าที่ 

1.ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 
2.ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีการก ากับติดตามดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.ระดับคุณภาพของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

1.5 สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

1. ระดับคุณภาพของการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
2.ระดับคุณภาพของการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน เลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
3.ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
4.ระดับคุณภาพของการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5.ระดับคุณภาพของการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
6.ระดับคุณภาพของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

1.6 สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

1.ระดับคุณภาพของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.ระดับคุณภาพของการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4.ระดับคุณภาพของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5.ระดับคุณภาพของการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6.ระดับคุณภาพของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
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ตาราง 26   แสดงความเชื่อมโยงกลยุทธ์ระดับโรงเรียน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ ( ต่อ ) 
 

กลยุทธ์ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ( Key Performance Indicators ) 
 
 

2. พัฒนา 
แหล่งเรียนรู้
และ
สภาพแวดล้อม  
โดยน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
มาบูรณาการ
ทุกกลุ่มสาระ 

2.1 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม 
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และน าเสนอผลงาน         
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน   
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็   
ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ            
ในผลงานของตนเอง  ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ  ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2.3 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
เต็มศักยภาพ 

1. ระดับคุณภาพของการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การ        
ได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2. ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.4 สถานศึกษามีการสร้างเสริม 
สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ระดับคุณภาพของการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. ระดับคุณภาพของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2.5 สถานศึกษามีการจัด
โครงการหรือกิจกรรม ให้บรรลุ

1. ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
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เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้น 

2. ระดับคุณภาพของผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ( Key Performance Indicators ) 
 
 

3. พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง 
ด้านวิชาการ  
ด้านเอกลักษณ์
ของสถาน 
ศึกษา และ
ค่านิยม 12 
ประการ  
โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 
 

3.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

1. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ  
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

4. ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
5. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/
นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3.3 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร   
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 2. ร้อยละของผู้เรียนที่น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา  ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ  ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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3.4 สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

1. ระดับคุณภาพของการจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2. ระดับคุณภาพของผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย 

 


