
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ส่วนที� ๑ 
บทนํา 

 
สภาพปัจจุบัน 
 
ประวตัิโรงเรียน 
 
 พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ให ้  

นายโกวทิย ์ วรพิพฒัน์  อธิบดีกรมสามญัศึกษาและคณะ  เขา้เฝ้าทูลละอองพระบาท  เพื/อรับพระราชทาน 

พระราชทรัพยส่์วนพระองค ์ จาํนวน  7,000,000  บาท (เจ็ดลา้นบาทถว้น)  ทั8งนี8   พระองคท์รงตั8งปณิธานไว้

ว่า  จะทรงนาํพระราชทรัพยไ์ปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรเป็นส่วนรวม  และยงันาํความเจริญ ให้แก่

ประเทศชาติ  ในการนี8   พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    ทรงเล็งเห็นความสําคญั

ของการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  และเพื/อเป็นการพฒันาการศึกษาของเยาวชนผูซึ้/ งเป็นกาํลงัสําคญัของ

ชาติในอนาคต  จึงทรงมีพระราชดาํริที/จะนาํพระราชทรัพยที์/รวบรวมขึ8นไวนี้8    ไปสร้างโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ  ประกอบกบักรมสามญัศึกษา  มีโครงการที/จะขยายโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในเขตพื8นที/ยากจน  ประชาชน  มีรายไดต้ ํ/า  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานพระราชทรัพยใ์ห้แก่

กรมสามญัศึกษา  เพื/อทรงร่วมในโรงเรียนดงักล่าว  ทั8ง  6  โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

 1.  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๑  อุดรธานี 

 2.  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒  สงขลา 

 3.  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๓  ฉะเชิงเทรา 

 4.  โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา  ๑  นครพนม 

 5.  โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา  ๒  กาํแพงเพชร 

 6.  โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา  ๓  สุราษฎร์ธานี 

 สาํหรับในเขตทอ้งที/ตาํบลคูหาใต ้   อาํเภอรัตภูมิ    จงัหวดัสงขลา    ไดพ้ระราชทานนามโรงเรียนวา่ 

“โรงเรียนมธัยม จกัรีวชัร”  และได้ทรงประกาศเปลี/ยนพระนามใหม่  เมื/อวนัที/  28  สิงหาคม  2540  เป็น

“โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา” 
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ข้อมูลพื4นฐานโรงเรียน 
 

ชื�อโรงเรียน  โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา 

ที�ตั4ง    149  หมู่ที/  7   ตาํบลคูหาใต ้ อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 – 7425  – 6117 

สังกดั  สาํนกังานเขตพื8นที/การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 16     

   สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั8นพื8นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 

บริเวณเนื4อที�  81  ไร่  2 งาน  46  ตารางวา 
 

สีประจําโรงเรียน สีเหลือง  สีฟ้า 
 

เครื�องหมายโรงเรียน  

พระตราประจาํพระองค ์ม.ว.ก. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมารมีชื/อโรงเรียนอยูใ่ตพ้ระตรา 

 
 

คําขวญัโรงเรียน รู้หนา้ที/  มีวินยั  ใฝ่ศึกษา  พฒันาสังคม 

คําขวญัโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ รักษศ์กัดิQ ศรี  มีคุณธรรม  นาํวชิาการ  สืบสานงานพระราชดาํริ 

ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาคือชีวติ  ชีวิตคือธรรมชาติ 

คติพจน์  ธมฺมิโก  สุจิณฺโณ  วฑฺฒติ      ผูมี้ธรรมยอ่มเจริญ 

อตัลกัษณ์  แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ 

เอกลกัษณ์  เศรษฐกิจพอเพียง 

อกัษรย่อชื�อโรงเรียน ม.สว.๒ 

วนัประกาศจัดตั4ง วนัที/  20  กรกฎาคม  2532 

โรงเรียนอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวดั  ประมาณ   60   กิโลเมตร 

โรงเรียนอยู่ห่างจากที�ว่าการอําเภอรัตภูมิ  ประมาณ     5   กิโลเมตร 
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ผู้บริหารโรงเรียน  

 

1.  นายมานพ  จุลิวรรณลีย ์ ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการ  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

2.  นางฐิวชิญา  มีชูวรพงศ ์ ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ  วิทยฐานะชาํนาญการ 

    รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3.  นายทรงยศ  เพชรกาญจน์ ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ  วิทยฐานะชาํนาญการ 

    รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4.  นางวรรณา  สุธารัตน์  ตาํแหน่ง  ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

ปฏิบติัหนา้ที/แทนรองผูอ้าํนวยการ   

รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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ตารางที�  2แผนบุคลากรและแผนการจัดชั4นเรียน   ตั4งแต่ปีการศึกษา  2532-2560 
 

ปี 

การ 

ศึกษา 

 

บุคลากร 
แผนการจดั 

ชั4นเรียน รวม

ห้อง 

เรียน 

 

ครู    อาจารย์ 
 

นักเรียน 
 

ลูกจ้างประจาํ 
 

ลูกจ้างชั�วคราว 
 

ม. 

ต้น 

ม.

ปลาย 
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

2532 3 3 6 32 18 50 1 - 1 - - - 1/1/0 0/0/0 2 
2533 7 7 14 189 118 307 2 - 2 - - - 5/1/1 0/0/0 7 
2534 12 14 26 264 172 439 2 - 2 - - - 5/5/5 0/0/0 11 
2535 13 17 30 443 296 739 3 - 3 - - - 8/5/5 0/0/0 18 
2536 17 19 36 465 475 812 3 - 3 - - - 8/8/5 0/0/0 21 
2537 19 26 45 567 495 1,062 4 - 4 - - - 8/8/8 3/0/0 27 
2538 18 33 51 710 622 1,372 4 1 5 - - - 10/8/8 5/3/0 34 
2539 18 38 53 822 848 1,670 4 1 5 - - - 11/10/8 4/5/3 41 
2540 20 42 62 796 842 1,638 4 1 5 2 2 4 8/11/10 3/4/5 41 
2541 20 42 62 581 713 1,294 3 1 4 - 2 2 6/8/11 3/3/4 35 
2542 20 44 64 539 637 1,176 3 1 4 1 2 3 7/6/8 4/3/3 31 
2543 20 44 64 570 676 1,246 3 1 4 1 2 3 8/7/6 4/4/3 32 
2544 18 46 64 543 662 1,205 3 1 4 4 - 4 7/8/8 5/4/4 35 
2545 16 45 61 592 633 1225 4 1 5 3 4 7 6/6/6 4/5/4 35 
2546 16 48 64 471 553 1024 4 1 5 2 4 6 6/6/6 3/4/5 30 
2547 12 45 57 459 548 1007 4 1 5 2 4 6 6/6/6 2/3/4 27 
2548 19 46 61 408 538 946 3 1 4 2 2 4 6/6/6 2/2/3 25 
2549 17  43 60 464 587 1,050 3 1 4 7 3 10 8/6/6 3/2/2 27 
2550 14 47 61 512 651 1,163 3 1 4 7 7 14 8/8/6 3/3/2 30 
2551 14 47 57 546 720 1,266 3 1 4 7 7 14 9/8/8 3/3/3 34 
2552 18 47 65 570 716 1,286 3 1 4 9 6 15 9/9/8 3/3/3 35 
2553 16 50 66 560 749 1,309 2 1 3 5 5 10 9/9/9 3/3/3 36 
2554 19 53 72 467 728 1,195 1 0 1 5 5 10 9/9/9 3/3/3 36 
2555 19 45 64 519 766 1,244 1 0 1 5 7 12 9/9/9 3/3/3 36 

2556 19 45 64 510 746 1,256 1 0 1 5 6 11 9/9/9 4/3/3 37 
2557 19 48 67 534 727 1,261 1 0 1 4 5 9 9/9/9 3/4/3 37 
2558 - - 67 - - 1,530 - - 1 - - 9 9/9/9 4/3/4 38 
2559 - - 67 - - 1,530 - - 1 - - 9 9/9/9 4/4/3 38 
2560 - - 67 - - 1,530 - - 1 - - 9 9/9/9 4/4/4 39 
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ตารางที� 3 ข้อมูลด้านอาคาร 
 

 

ประเภทอาคาร ชื�อแบบ จํานวน ปีที�สร้าง สภาพอาคาร 

อาคารเรียน 1 อาคาร  กขค. 1 หลงั 2532 ดี 

อาคารเรียน 2 อาคาร กขค. 1 หลงั 2532 ดี 

อาคารโรงฝึกงาน อาคาร กขค. 1 หลงั 2532 ดี 

อาคารเรียน 3 318 ล. 1 หลงั 2537 ดี 

อาคารเรียน 4 318 ล พิเศษ 1 หลงั 2539 ดี 

อาคารโรงฝึกงาน 102 / 27 1 หลงั 2536 ดี 

หอประชุม-โรงอาหาร 101 / 27 1 หลงั 2537 ดี 

อาคารพยาบาล (บริจาค) 1 หลงั 2535 ดี 

หอพระพุทธรูป (บริจาค) 1 หลงั 2534 ดี 

ศาลาพกัร้อน แบบแปดเหลี/ยม 1 หลงั 2534 ดี 

บา้นพกัครู 205 / 26,27 3 หลงั 2532-2534 ดี 

บา้นพกันกัเรียน แบบ 8 คน 2 หลงั 2534 ดี 

หอ้งนํ8าห้องส้วมนกัเรียน 6 ที/ / 27 3 หลงั 2533 ดี 

หอ้งนํ8าห้องส้วมนกัเรียน 4 ที/ 1 หลงั 2533-2534 ดี 

หอ้งนํ8าครู 4 ที/ 1 หลงั 2548 ดี 

ศาลาอเนกประสงค ์ ทรงไทย 1 หลงั 2546 ดี 

ป้อมยาม ทรงไทย 1หลงั 2550 ดี 

อาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/27 1 หลงั 2553 ดี 
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ตารางที�4แผนงบประมาณที�ได้รับการสนับสนุน 

ตั4งแต่ปีงบประมาณ  2532-2560 

 

 

 

 

 
ปีงบ 

ประมาณ 

รายการงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที�ดิน 

สิ�งก่อสร้าง 

สาธารณูป 

โภค 

เงินเดือนและ

เงินประจํา

ตําแหน่ง 

ค่าจ้าง

ประจํา 

งบกลาง อุดหนุน อื�น ๆ 

2532 - - 122,900 - 25,000 - - - - - - 
2533 - 10,400 253,200 345,670 2,679,247 2,000 - - - 39,800 - 
2534 104,400 7,000 158,500 186,500 2,891,000 24,000 757,100 70,800 36,558 333,900 30,000 
2535 49,520 9,000 703,460 203,500 427,600 35,800 1,258,109 137,520 55,015 257,300 - 
2536 75,560 - 1,027,225 306,300 7,498,000 31,700 2,201,648 161,280 101,558 619,150 2,400 
2537 286530 30,000 396,100 1,655,300 9,528,500 75,700 3,279,400 172,080 131,092 599,900 6,600 
2538 2,525,799.50 10,000 275,500 347,300 8,898,674 72,900 5,409,707 216,380 138,985 539,000 4,200 
2539 245,400 37,200 334,600 - 6,522,000 120,090 3,955,965 178,000 146,999 518,700 6,800 
2540 470,240 - 198,900 2,104,900 1,455,779 153,250 6,856,932 287,040 229,341 953,002 41,078 
2541 410,700 12,857 780,030 - 66,000 127,162 271,220 67,200 216,431 501,875 25,615 
2542 - 34,105 719,062 383,423 - 97,332 8,823,466 269,420 11,400 971,475 - 
2543 18,300 55,924 513,642 291,955 170,000 164,541 9,470,520 284,410 10,550 839,425 21,600 
2544 21,600 11,000 690,000 32,400 - 84,000 9,819,840 290,760 9,650 867,375 21,600 
2545 - 92,910 294,450 2,300 - 58,604 10,765,030 353,132 546,543 850,400 6,050 
2546 2,652 - 6,944,345 1,231,200 370,000 9,872,133 12,454,012 423,812 515,980 881,563 19,200 
2547 74,028 12,060 432,495 374,800 - - 12,400,671 516,472 496,580 1,216,306 - 
2548 6,800 - - 84,000 1,070,000 11,583 13,343,719 601,800 577,742 2,461,750 180,000 
2549 - - 11,000 - - 11,000 15,397,935 538,800 708,931 3,411,100 271,060 
2550 395,628 175,500 198,660 2,703,000 - 50,493 19,489,860 389,600 549,183 3,342,024 19,713.52 

2551 - 5,337 132,000 442,500 - 517,213 19,253,094 419,760 532,255 2,968,574 623,750 
2552 664,800 5,337 1,025,800 - - 645,452 20,299,920 459,480 548,711 5,419,083 673,500 
2553 28,000 724,133 2,949,708 65,000 - 666,205 24,186,450 445,220 - 6,947,505 461,355 
2554 29,200 808,034 2499076 235,790 - 496,722 26,287,560 199,840 - 4,898,899 386,458 
2555 215,000 45,050 121,750 1,483,000  143,300 60,000 23,126,880  203,520 - 5,163,158 250,250 
2556 10,850 144,460 - 680,000 - 129,970 21,126,660 210,720 - 6,250,737 880,000 
2557 32,490 10,000 2,200 800,000 1,043,271 30,000 21,371,460 217,920 - 5,521,742 900,000 
2558 30,000 15,000 10,000 600,000 - 30,000 22,371,460 225,120 - 5,521,742 900,000 
2559 30,000 15,000 10,000 700,000 - 30,000 23,371,460 232,320 - 5,521,742 900,000 
2560 30,000 15,000 10,000 800,000 - 30,000 24,371,460 239,520 - 5,521,742 900,000 
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ภารกจิสถานศึกษา 

 โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒สงขลา  มีภารกิจในการดาํเนินการจดัการศึกษา 2 ระดบั คือ 

1. การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 1 - 3 กาํหนดใหมี้การจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั8นพื8นฐาน พุทธศกัราช๒๕๕๑ และหลกัสูตรสถานศึกษา 

2. การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 4 - 6 กาํหนดใหมี้การจดัการศึกษา 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั8นพื8นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที�๒ 

 สถานภาพของสถานศึกษา  

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

จุดแข็ง (Strength) 

1. มีครูผูส้อนสอนตรงตามสาขาวชิาเอก 
2. ครูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวชิาที/สอนทุกคน 
3. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลกัสูตรของโรงเรียนอยา่งต่อเนื/องเพื/อให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
4. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม เพื/อพฒันาผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนอยา่งต่อเนื/อง 
5. นกัเรียนมีทกัษะและความรู้ดา้นวชิาการ(ความเป็นเลิศ)อยูใ่นระดบัที/น่าพอใจ 
6. สภาพแวดลอ้มและพื8นที/ของโรงเรียนเอื8อต่อการเรียนรู้ 
7. โรงเรียนเป็นโรงเรียนในพระราชูปถมัภ ์
8. มีการพฒันาทกัษะชีวติตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. มีครูจีนสอนภาษาจีนใหก้บันกัเรียน 

จุดอ่อน  (Weakness) 
1. ผลสัมฤทธิQ นกัเรียน(O-NET)บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ตํ/ากวา่ค่าเฉลี/ยระดบัประเทศ 
2. การผลิตสื/อดา้น ICT ของครูยงัมีนอ้ย 
3. การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของครูสู่ภายนอกมีนอ้ย 
4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตยงัไม่เสถียร 
5. สื/อการเรียนรู้/นวตักรรมไม่ทนัสมยั 
6. อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในหอ้งเรียนสาํหรับการจดัการเรียนการสอน เช่น โปรเจคเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ ยงัมีนอ้ย 
7. สภาพหอ้งเรียนไม่เอื8อต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน (หอ้งปฏิบติัการทางภาษาไม่มี) 
8. อุปกรณ์ที/เสียหายหรือชาํรุดส่งซ่อมนาน 
9. งบประมาณที/ส่งเสริม/สนบัสนุน ชุดการแสดงของโรงเรียนเพื/อใหบ้ริการทั8งภายในและ

ภายนอกไม่เพียงพอ 
10. นกัเรียนส่วนใหญ่ขาดทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค ์
11. การใชป้ระโยชน์พื8นที/ของโรงเรียนยงัไม่คุม้ค่า 
12. การนาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ/นมาใชบู้รณาการดา้นการเรียนการสอนยงันอ้ย 
13. นกัเรียนขาดจิตสาํนึก/จิตสาธารณะ/การรักสถาบนัโรงเรียน 
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14. การส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพื/อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ยงัมีนอ้ย 
15. ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยงัไม่เพียงพอกบัคาบสอน (รายวชิามาก) 
16. ระบบบริหารจดัการภายในไม่มีความสัมพนัธ์เชื/อมโยงทาํใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติัของ

บุคลากรลดลง 
17. ขาดการประชาสัมพนัธ์ผลงานของโรงเรียน 
18. ครูต่างชาติเปลี/ยนบ่อยและขาดประสิทธิภาพ 
19. นกัเรียนโครงการพิเศษของโรงเรียน(MEP,SMA)ยงัมีการพฒันาศกัยภาพไม่เตม็ที/ 
20. ระบบการนิเทศภายในมีนอ้ย 

 

กลุ่มงานกจิการนักเรียน 

จุดแข็ง(Strength) 
1. ผูบ้ริหารมีนโยบายการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนชดัเจน 
2. งานกิจการนกัเรียนมีคู่มือนกัเรียนผูป้กครอง กฎระเบียบในการควบคุมพฤติกรรมนกัเรียนไวช้ดัเจน 
3. การใหค้วามร่วมมือของนกัเรียนและครูในการจดักิจกรรม 
4. การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ อยา่งทั/วถึง 
5. นกัเรียนมีความมุ่งมั/นและตั8งใจในการทาํกิจกรรม 
6. กิจกรรม/โครงการ  ส่วนใหญ่สนองนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 
7. คณะกรรมการนกัเรียนมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

จุดอ่อน (Weakness) 

 1. การจดัขอ้มูลสารสนเทศของฝ่ายยงัไม่เป็นปัจจุบนัและเป็นระบบ 
 2. การเปลี/ยนบุคลากรบ่อยทาํใหก้ารดาํเนินการพฒันานกัเรียนไม่ต่อเนื/อง 

3. นกัเรียนบางส่วนยงัมีคุณลกัษณะที/ไม่พึงประสงค ์
4.การรายงานผลการจดักิจกรรมไม่ตรงตามเวลาที/กาํหนด 

 5. การประสานงานครูที/ปรึกษาและหวัหนา้ระดบัยงัมีนอ้ย 
 6. การนิเทศ ติดตามการดาํเนินงานยงัไม่ต่อเนื/อง 
 7. การเสริมแรงใหก้าํลงัใจใหก้บันกัเรียนยงัมีนอ้ย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

จุดแข็ง(Strength) 

1. ขอ้มูลของบุคลากรเป็นระบบ 
2. มีการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรอยา่งทั/วถึงและต่อเนื/อง 
3.  มีคู่มือภาระงานของบุคลากรชดัเจน 
4.  การมอบหมายงานใหก้บับุคลากรตามความสนใจ และถนดั 
5.  การสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บับุคลากรมีอยา่งต่อเนื/อง 

จุดอ่อน(Weakness) 
1. การรายงานผลการพฒันาตนเองยงัมีนอ้ย 
2. การนาํผลการอบรมสัมมนา เพื/อใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนยงัมีนอ้ย 
3. การนิเทศ ติดตามการดาํเนินงานยงัไม่ต่อเนื/อง 

กลุ่มบริหารงานทั�วไป 

จุดแข็ง (Strengths)  

1.    โรงเรียนมีบริเวณพื8นที/กวา้งขวาง 
2.     สภาพแวดลอ้มร่มรื/น เอื8อต่อการเรียนรู้ 
3.     มีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 
4.    คณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อมและใหค้วามร่วมมือ 
5.    มีศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที/หลากหลาย 
6.    บุคลากรภายในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือในการทาํงานเป็นอยา่งดี 

จุดอ่อน ( Weaknesses)  
1. การประเมินติดตามงานแต่ละภาระงานไม่ชดัเจน 
2. หอ้งเรียนประจาํไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรนอ้ยแต่ปริมาณงานมาก 
4. งบประมาณในการดาํเนินโครงการมีนอ้ย 
5. วสัดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอกบัการใชง้าน 
6. มีการปรับเปลี/ยนบุคลากรบ่อยครั8 งทาํใหง้านขาดความต่อเนื/อง 
7. ปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์ใหมี้ความเหมาะสมและทนัเหตุการณ์  
8. การสาธารณูปโภคขาดการตรวจสอบดูแลอยา่งต่อเนื/อง มีความล่าชา้ในการซ่อมบาํรุง 
9. ระบบรักษาความปลอดภยัยงัไม่ดีพอ 
10. นกัเรียนขาดจิตสาธารณะและขาดความรักในสถานศึกษา 
11. นกัการมีนอ้ยและขาดความรับผดิชอบ 
12. ทรัพยสิ์นถูกทาํลาย 
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การวเิคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 

โอกาส(Opportunity) 

1. ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียน 
2. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ/นมาก 
3. ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุน จากหน่วยงานราชการอื/น กบัโรงเรียนเป็นอยา่งดี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาดูแลและเอาใจใส่โรงเรียนอยา่งดี 
5. เส้นทางการคมนาคมสะดวก 

อุปสรรค (Treat) 

1. การประสานขอ้มูลระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองยงัไดข้อ้มูลไม่ครบถว้น 
2. การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในการจดัการเรียนรู้ ตอ้งใชเ้วลาช่วงวนัหยดุ เนื/องจาก

กระทบกบัเวลาเรียนปกติ 
3. บริเวณรอบโรงเรียนมีสถานบริการ เช่น ร้านเกมส์  รีสอร์ท เป็นตน้ 

 

งานกจิการนักเรียน 
โอกาส(Opportunity) 
 1. ผูป้กครองเห็นความสาํคญัและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

 2. หน่วยงานและองคก์รภายนอกใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เป็น 

อยา่งดี   องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โรงพยาบาล   
 3. มีเจา้หนา้ที/ตาํรวจ  โรงพยาบาล สถานีอนามยั มาดูแลใหค้วามช่วยเหลือดา้นความปลอดภยั สุขภาพ 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการใหค้วามร่วมมือในการดูแลนกัเรียน 
อุปสรรค(Treats) 
 1.รายไดข้องชุมชน  ผูป้กครองไม่แน่นอนส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจา้ง จึงไม่สามารถดูแลนกัเรียนได ้
อยา่งจริงจงั 
 2. ครอบครัวนกัเรียนเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาการอยา่ร้าง ทาํใหน้กัเรียนมีปัญหาทางบา้น 

3. สิ/งแวดลอ้มภายนอก เช่น ร้านเกมส์  โทรศพัทมื์อถือภยัยาเสพติด ส่งผลต่อการควบคุมดูแลนกัเรียน 
4.ชุมชนยงัไม่สามารถร่วมดูแลนกัเรียนในเรื/องพฤติกรรม ยาเสพติด 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โอกาส(Opportunity) 

1. เป็นโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถมัภส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมารทาํให้
บุคลากรมีเป้าหมายในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามคาํขวญัของโรงเรียน 

2. หน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานภายนอกจดัการพฒันาบุคลากรอยา่งสมํ/าเสมอ 
อุปสรรค(Treats) 

1. บุคลากรมีภูมิลาํเนาไกลจากโรงเรียน 
 

กลุ่มบริหารงานทั�วไป 

โอกาส ( Opportunities)  

1. ชุมชนใหค้วามร่วมมือ หน่วยงานภายนอกใหก้ารสนบัสนุน 
2. มีงบประมาณจากภายนอกสนบัสนุน 
3. มีเครือข่ายโรงเรียนในพระราชูปถมัภ ์ในการร่วมกนัพฒันา 
4. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
5. มีวทิยากรทอ้งถิ/นหลากหลาย 

อุปสรรค(Threats )  

1. ชุมชนรอบๆติดโรงเรียนขาดความร่วมมือในการช่วยประหยดั รักษาทรัพยสิ์นของ 
โรงเรียน 
2. นกัเรียนอยูไ่กลสถานศึกษาทาํใหก้ารทาํกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษาทาํไดย้าก 

 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปีการศึกษา2556)  

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา   ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสาํนกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เมื/อวนัที/  28, 29และ30เดือน มกราคม  พ.ศ.  2556 
โดยไดรั้บการประเมินใน 3 กลุ่มตวับ่งชี8  คือ กลุ่มตวับ่งชี8พื8นฐาน ( ตวับ่งชี8 ที/ 1- 8) กลุ่มตวับ่งชี8         อตั
ลกัษณ์ ( ตวับ่งชี8 ที/ 9 - 10)และ กลุ่มตวับ่งชี8มาตรการส่งเสริม ( ตวับ่งชี8 ที/ 11- 12) ซึ/ งสรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามตวับ่งชี8ดงัตารางต่อไปนี8  
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ตารางที� 5 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 

การศึกษาขั8นพื8นฐาน 
(มธัยมศึกษา) 

ผลการประเมิน ระดบั 
คุณภาพ นํ8าหนกั  

(คะแนน) 
คะแนน 

ที/ได ้
กลุ่มตัวบ่งชี4พื4นฐาน 

ตวับ่งชี8 ที/ 1ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที/ดี 10.00 9.59 ดีมาก 

ตวับ่งชี8 ที/ 2ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที/พึงประสงค ์ 10.00 9.38 ดีมาก 
ตวับ่งชี8 ที/ 3ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเนื/อง 10.00 9.12 ดีมาก 
ตวับ่งชี8 ที/ 4ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 10.00 8.77 ดี 
ตวับ่งชี8 ที/ 5ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 9.53 พอใช ้
ตวับ่งชี8 ที/ 6ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที/เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 
10.00 9.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี8 ที/ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งชี8 ที/ 8พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตน้สังกดั 
5.00 4.74 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี4อตัลกัษณ์ 
ตวับ่งชี8 ที/ 9ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทศัน์  
                  พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั8งสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี8 ที/ 10ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที/ส่งผลสะทอ้นเป็น 
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี4มาตรการส่งเสริม 
ตวับ่งชี8 ที/ 11ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื/อส่งเสริมบทบาท ของ    

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งชี8 ที/ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื/อยกระดบัมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ที/สอดคลอ้งกบั
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.13 ดี 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั4นพื4นฐาน ในภาพรวม ���� สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนสูงขึ8น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ โดย
การฝึกใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดัมากๆ ตามสาํนวนภาษาองักฤษที/วา่ The more practice, the more success 
สาํคญัมากสาํหรับผูเ้รียนทุกระดบัชั8น โดยครูควรประเมินผูเ้รียนก่อนสอน สร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนตอ้ง
ดูคึกคกัและเป็นกนัเอง ใชสื้/อ VCD หรือสื/ออินเทอร์เน็ต ใชจ้อโปรเจคเตอร์ใหม้ากขึ8น (Smart brain ผูเ้รียน
จาํภาพ) และฝึกใหผู้เ้รียนตรงต่อเวลาในการเรียน โดยมีการปรับเงินสาํหรับผูเ้รียนที/ไม่ตรงต่อเวลาทั8งดา้น
การส่งงาน และการเขา้เรียน (ซึ/ งเงินทั8งหมดจะถูกเก็บโดยเหรัญญิกของห้อง) อนัจะทาํใหก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนมี
มีความรับผดิชอบต่อการเรียนมากขึ8น 

2) ผูเ้รียนควรมีการพฒันาใหมี้ทกัษะทางดา้นการคิด รู้จกัตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรรค ์โดย
การจดักิจกรรมในดา้นการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์ ใชค้าํถามกระตุน้ความคิด ใช้
สถานการณ์ต่างๆใหเ้กิดความคิดรอบคอบ ฝึกใหส้รุปความรู้ไปสู่ความรู้ใหม่ ฝึกวจิารณ์สิ/งที/ไดเ้รียนรู้ 
วเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย ของตนเองได ้ ฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แบบโครงงาน และสร้างผลงานประเภท
โครงงานเชิงประดิษฐ ์ เชิงทดลอง เชิงสาํรวจ แผนผงัความคิด การทาํหนงัสือเล่มเล็ก การแต่งเรื/องสั8นจาก
จินตนาการใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั8นเป็นรายกลุ่ม  เพื/อส่งเสริมความเป็นเลิศอยา่งต่อเนื/อง
และสรุปผลการพฒันาอยา่งเป็นระบบ 
 กาํหนดระยะเวลาพฒันาภายใน 2 ปี 
 
2. ด้านการบริหารจัดการ 

 ผูบ้ริหารมีความมุ่งมั/น และอุทิศตนในการทาํงานมีวสิัยทศัน์ ประกอบกบัชุมชนใหค้วามร่วมมือ 
และสนบัสนุนในการระดมทุนในการพฒันาสถานศึกษา ซึ/ งทั8งนี8ควรพฒันาใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน และเป็นศูนยก์ลางการประสานงาน กบัหน่วยงานต่างๆอยา่งแพร่หลาย 

กาํหนดระยะเวลาพฒันาภายใน 2 ปี 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ครูควรทาํบนัทึกหลงัสอน ใหรู้้วา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่เป็นอยา่งไร ตามจุดประสงคใ์นการสอนครั8 งนั8นๆ ใคร

บา้งที/ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาเพิ/มเติม พฒันาในเรื/องใด มีแนวทางอยา่งไร เช่น สอนซ่อมเสริม มอบหมาย
งานใหท้าํ ปรึกษาผูป้กครอง หรือครูไปจดัทาํนวตักรรม สื/อ เพื/อแกปั้ญหาใหก้บัผูเ้รียน นาํไปสู่ 
การวจิยัในชั8นเรียนเป็นตน้ 
 กาํหนดระยะเวลาพฒันาภายใน 2 ปี 
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4. ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในดีอยูแ่ลว้ และควรประสานงานกบัทุกภาคส่วน เริ/ม
ตั8งแต่ ระดบัครอบครัว ชุมชน องคก์รต่างๆ ทั8งภาครัฐ และเอกชน และหน่วยงานตน้สังกดั ในการ
ดาํเนินงานพฒันาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งต่อเนื/อง ตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื/อใหก้ารพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในพุทธศกัราช 
2558 เป็นไปไดด้ว้ยดี 
กาํหนดระยะเวลาพฒันาภายใน 2 ปี 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที�๓ 

ทศิทางของสถานศึกษา 
 

อุดมการณ์ของการจดัการศึกษาขั8นพื8นฐานเป็นการจดัการศึกษาเพื/อปวงชนโดยรัฐตอ้งจดัใหมี้

การศึกษาขั8นพื8นฐานเพื/อพฒันาเยาวชนไทยทุกคนใหมี้คุณลกัษณะที/พึงประสงคท์ั8งในฐานะที/เป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองของโลกเพื/อเป็นรากฐานที/พอเพียงสาหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวติรวมทั8งเพื/อการพฒันา

หนา้ที/การงานและการพฒันาคุณภาพชีวติส่วนตนและครอบครัวและเพื/อสร้างรากฐานพฒันาคุณภาพชีวิต

ส่วนตนและครอบครัวและเพื/อสร้างรากฐานที/แขง็แกร่งสาหรับการสร้างสรรคส์ังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้เพื/อการพฒันาประเทศที/ย ั/งยนืในอนาคตในการจดัการศึกษาขั8นพื8นฐานยดึหลกัที/สอดคลอ้งกบั

อุดมการณ์ดงันี8  

1. หลกัการพฒันาผูเ้รียนอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ทั8งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรม

เป็นผูที้/มีจริยธรรมในการดาเนินชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้/นไดอ้ยา่งมีความสุขใฝ่รู้มีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ที/พอเพียงต่อการพฒันางานอาชีพและคุณภาพชีวติส่วนตนสามารถเผชิญความเปลี/ยนแปลงไดอ้ยา่ง

เท่าทนัและชาญฉลาดและมีความเป็นประชาธิปไตย 

2.หลกัการจดัการศึกษาเพื/อความเป็นไทยใหมี้ความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ/นและ
ประเทศชาติมีความรู้และทกัษะพื8นฐานสาํหรับการประกอบอาชีพสุจริตมีความมุ่งมั/นขยนัซื/อสัตยป์ระหยดั
อดทนมีลกัษณะนิสัยและทศันคติที/พึงประสงคเ์พื/อเป็นสมาชิกที/ดีทั8งของครอบครัวชุมชนสังคมไทยและ
สังคมโลก 

3. หลกัแห่งความเสมอภาคคนไทยทั8งปวงตอ้งมีสิทธิQ เสมอกนัในการรับการศึกษาขั8นพื8นฐาน
ไม่นอ้ยกวา่12 ปีอยา่งทั/วถึงเท่าเทียมควบคู่ไปกบัความมีคุณภาพโดยไม่แบ่งชนชั8นหรือความแตกต่างทาง
สังคมวฒันธรรม 

4. หลกัการมีส่วนร่วมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสานกังานเขตพื8นที/การศึกษาและสถานศึกษาเพื/อเสริมสร้าง
เอกลกัษณ์ศกัดิQ ศรีและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ/นตามนยัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช๒๕๕๐เกี/ยวกบัการกระจายอาํนาจ 

5. หลกัแห่งความสอดคลอ้งอุดมการณ์และมาตรฐานในการจดัการศึกษาขั8นพื8นฐานตอ้ง
สอดคลอ้งกบัสาระบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช๒๕๕๐พระราชบญัญติั
การศึกษา 
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แห่งชาติพุทธศกัราช๒๕๔๒และแกไ้ขเพิ/มเติม (ฉบบัที/๒) พุทธศกัราช๒๕๔๕นโยบายการศึกษาของ
รัฐบาลที/แถลงต่อรัฐสภาสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 

วสัิยทัศน์ 

“ มุ่งพฒันาใหโ้รงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ใหส้มพระเกียรติ ภายในปี 2560” 

 

พนัธกจิ 

จดัการศึกษาขั8นพื8นฐานตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั8งโรงเรียน 

 

เป้าหมาย 

ด้านผู้เรียน 

1. ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที/ดี 
2. ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
3. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที/พึงประสงค ์
4. ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาสิ/งแวดลอ้ม 
5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื/อง 
6. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาได้

อยา่งมีสติสมเหตุผล 
7. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที/จาํเป็นตามหลกัสูตร 
8. ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้/นได ้และมีเจตคติที/ดีต่ออาชีพสุจริต 
9. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตาม ค่านิยมหลกั 12   ประการ 

ด้านครู 

 1.  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒิุ/ความสามารถตรงกบังานที/รับผดิชอบ หมั/นพฒันาตนเอง เขา้กบั 
                   ชุมชนไดดี้และมีครูเพียงพอ 
 2.  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 3.  ครูมีความสามารถในใชสื้/อ เทคโนโลยแีละบูรณาการภูมิปัญญาของทอ้งถิ/นในการจดัการเรียนรู้  
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ด้านบริหารและจัดการศึกษา 

 1.  ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 
 2.  โรงเรียนมีการจดัองคก์ร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบ    
 3.  โรงเรียนมีการบริหาร และจดัการศึกษา โดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
 4.  โรงเรียนมีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที/เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 5.  โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
 6.  โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้ม และการบริการที/ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ 
 7. โรงเรียนมีการบริหารจดัการระบบประกนัคุณภาพภายใน 
 
ด้านการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย ร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี/ยนเรียนรู้ 
2. โรงเรียนมีการสนบัสนุนใหใ้ชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถิ/น 
3.โรงเรียนมีการร่วมมือระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการและองคก์รภาครัฐและ

เอกชน เพื/อพฒันาวถีิทางเรียนรู้ในชุมชน 
 

ด้านการส่งเสริมอตัลกัษณ์และ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

1. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามวถีิประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
2.  ผูเ้รียนภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษฟื์8 นฟูและสืบสานศิลปวฒันธรรมไทยและทอ้งถิ/น 
3.  ผูเ้รียนอนุรักษฟื์8 นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ/งแวดลอ้ม 
4. ผูเ้รียนมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสาร 
5.  ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้และดาํรงไวซึ้/ งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
6.  ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะกระบวนการทาํงานที/สุจริตอยา่งนอ้ย  1 อาชีพ 
7. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ “แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ” ตามเกณฑที์/สถานศึกษากาํหนด 
8.  ผูเ้รียนมีทกัษะชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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มาตรฐานที�  1ผู้เรียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรีภาพ 

ตวับ่งชี8 ที/  1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ/าเสมอ 
ตวับ่งชี8 ที/  1.2  มีนํ8าหนกั  ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
ตวับ่งชี8 ที/  1.3ป้องกนัตนเองจากสิ/งเสพติดใหโ้ทษ และหลีกเลี/ยงตนเองจากสภาวะที/เสี/ยงต่อความรุนแรง 

โรคภยั  อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ตวับ่งชี8 ที/  1.4เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั/นใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
ตวับ่งชี8 ที/  1.5   มีมนุษยสัมพนัธ์ที/ดีและใหเ้กียรติผูอื้/น 
ตวับ่งชี8 ที/  1.6สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/นนัทนาการ  

ตามจินตนาการ 
มาตรฐานที�  2   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที�พงึประสงค์ 

ตวับ่งชี8 ที/  2.1มีคุณลกัษณะที/พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
ตวับ่งชี8 ที/  2.2 เอื8ออาทรผูอื้/นและกตญัvูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
ตวับ่งชี8 ที/  2.3  ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที/แตกต่าง 
ตวับ่งชี8 ที/  2.4  ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิ/งแวดลอ้ม 
 
มาตรฐานที� 3   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 

ตวับ่งชี8 ที/  3.1นิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื/อต่างๆ 
รอบตวั 
ตวับ่งชี8 ที/  3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั8งคาํถามเพื/อคน้ควา้หาความรู้เพิ/มเติม 
ตวับ่งชี8 ที/  3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี/ยนความคิดเห็นเพื/อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
ตวับ่งชี8 ที/  3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 
 

มาตรฐานที� 4ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี 

                         สติสมเหตุผล 
ตวับ่งชี8 ที/  4.1 สรุปความคิดจากเรื/องที/อ่าน ฟัง ดู และสื/อสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
ตวับ่งชี8 ที/  4.2 นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
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ตวับ่งชี8 ที/  4.3กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
ตวับ่งชี8 ที/  4.4มีความคิดริเริ/ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
 
มาตรฐานที� 5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที�จําเป็นตามหลกัสูตร 

ตวับ่งชี8 ที/  5.1ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัดี ในชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 1, 2,3, 4, 
5,6ผลการทดสอบระดบัเขตพื8นที/การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัดี ใน
ระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/2  ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัดี  
ระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 3 และมธัยมศึกษาปีที/ 6 

ตวับ่งชี8 ที/  5.2  ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัดีในชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 1, 2,3, 
4, 5,6ผลการทดสอบระดบัเขตพื8นที/การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัดี 
ในระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดบัดี  ระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 3 และ มธัยมศึกษาปีที/ 6 

ตวับ่งชี8 ที/  5.3 ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ระดบัดี  ในชั8น มธัยมศึกษาปีที/  1, 
2,3,  4,  5,6ผลการทดสอบระดบัเขตพื8นที/การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดบัดี  ในระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 2  ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์    ระดบัดี  ระดบัชั8น มธัยมศึกษาปีที/ 3 และ มธัยมศึกษาปีที/ 6 

ตวับ่งชี8 ที/  5.4 ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดบัดี  ในชั8น มธัยมศึกษาปีที/ 1,  
2,3,  4,  5,6ผลการทดสอบระดบัเขตพื8นที/การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ระดบัดี  ในระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ระดบัดี  ระดบัชั8น มธัยมศึกษาปีที/ 3 และ มธัยมศึกษาปีที/ 6 

ตวับ่งชี8 ที/  5.5 ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดบัดี ในชั8น มธัยมศึกษา
ปีที/ 1,2,3, 4,5,6ผลการทดสอบระดบัเขตพื8นที/การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  ระดบัดี  ในระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัดี   ระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 3 และมธัยมศึกษาปีที/ 6 

ตวับ่งชี8 ที/  5.6   ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดบัดี  ในชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 1,  2,3,  4,  
5,6ผลการทดสอบระดบัเขตพื8นที/การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดบัดี  ใน
ระดบัชั8น มธัยมศึกษาปีที/ 2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดบัดี  
ระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 3 และมธัยมศึกษาปีที/ 6 
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ตวับ่งชี8 ที/  5.7   ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัดีในชั8น 

มธัยมศึกษาปีที/ 1, 2,3, 4, 5,6  ผลการทดสอบระดบัเขตพื8นที/การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   ระดบัดี  ในระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 2  ผลการ
ทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ระดบัดี ระดบัชั8น
มธัยมศึกษาปีที/ 3 และ มธัยมศึกษาปีที/ 6 

ตวับ่งชี8 ที/  5.8   ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดบัดี  ในชั8น มธัยมศึกษาปี
ที/ 1, 2,3,  4,  5,6ผลการทดสอบระดบัเขตพื8นที/การศึกษา(LAS)กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ระดบัดีในระดบัชั8น มธัยมศึกษาปีที/ 2ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ระดบัดี  ระดบัชั8นมธัยมศึกษาปีที/ 3 และมธัยมศึกษาปีที/ 6 

ตวับ่งชี8 ที/  5.9   ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตวับ่งชี8 ที/  5.10  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตวับ่งชี8 ที/  5.11  ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์
 
มาตรฐานที�  6   ผู้เรียนมีทักษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื�นได้และมีเจตคติที�ดี

ต่ออาชีพสุจริต 

ตวับ่งชี8 ที/  6.1  วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 
ตวับ่งชี8 ที/  6.2  ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมั/นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ตวับ่งชี8 ที/  6.3  ทาํงานร่วมกบัผูอื้/นได ้
ตวับ่งชี8 ที/  6.4  มีความรู้สึกที/ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี/ยวกบัอาชีพที/ตนเองสนใจ 
 
 
 

มาตรฐานที�  7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งชี8 ที/  7.1  ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั8งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และ 
คุณลกัษณะที/พึงประสงค ์

ตวับ่งชี8 ที/  7.2  ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้  เพื/อ 
                        พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
ตวับ่งชี8 ที/  7.3  ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ที/ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล และพฒันาการ 
                        ทางสติปัญญา 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
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ตวับ่งชี8 ที/  7.4  ครูใชสื้/อและเทคโนโลยทีี/เหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถิ/นมาบูรณาการ

ในการจดัการเรียนรู้ 
ตวับ่งชี8 ที/  7.5  ครูมีการวดัและประเมินผลที/มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการหลากหลาย 
ตวับ่งชี8 ที/  7.6  ครูใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษา และแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั8งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ย  
                        ความเสมอภาค 
 
ตวับ่งชี8 ที/  7.7  ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที/ตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการ 
                              สอน 
ตวับ่งชี8 ที/  7.8   ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที/ดี และเป็นสมาชิกที/ดีของสถานศึกษา 
ตวับ่งชี8 ที/  7.9   ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที/ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ 
 
มาตรฐานที�  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งชี8 ที/  8.1  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเริ/มที/เนน้พฒันาผูเ้รียน 
ตวับ่งชี8 ที/  8.2  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลวจิยัเป็น 
                        ฐานคิด ทั8งดา้นวชิาการและการจดัการ 
ตวับ่งชี8 ที/  8.3  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที/กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
ตวับ่งชี8 ที/  8.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 
ตวับ่งชี8 ที/  8.5  นกัเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลบริหารจดัการศึกษา 

ตวับ่งชี8 ที/  8.6  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษา ทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็
เวลา 

มาตรฐานที�  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมี 

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งชี8 ที/  9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที/ตามที/ระเบียบกาํหนด 
ตวับ่งชี8 ที/  9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั ติดตาม ดูแลและขบัเคลื/อนการดาํเนินงานของสถานศึกษา

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 
ตวับ่งชี8 ที/  9.3  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 
 
มาตรฐานที�  10  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 

                           รอบด้าน 

ตวับ่งชี8 ที/  10.1  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ/น 
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ตวับ่งชี8 ที/  10.2  จดัรายวชิาเพิ/มเติมที/หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถ และความ 
  สนใจของผูเ้รียน 
ตวับ่งชี8 ที/  10.3  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที/ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถ ความถนดั 
                          และความสนใจของผูเ้รียน 
ตวับ่งชี8 ที/  10.4  สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที/เนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ได้

ดว้ยตนเอง 
ตวับ่งชี8 ที/  10.5  นิเทศภายใน  กาํกบัติดตาม  ตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง 
                         สมํ/าเสมอ 
ตวับ่งชี8 ที/  10.6  จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที/มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
 
มาตรฐานที�  11สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที�ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ตวับ่งชี8 ที/  11.1  หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ  อาคารเรียนที/มั/นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ/งอาํนวยความ  
                          สะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มรื/น และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับ 
                          ผูเ้รียน 
ตวับ่งชี8 ที/  11.2  จดัโครงการ กิจกรรมที/ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
ตวับ่งชี8 ที/  11.3  จดัหอ้งสมุดที/ใหบ้ริการสื/อและเทคโนโลยสีารสนเทศที/เอื8อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที�  12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

ตวับ่งชี8 ที/  12.1  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตวับ่งชี8 ที/  12.2  จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที/มุ่งพฒันาคุณภาพ 
             ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตวับ่งชี8 ที/  12.3  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื/อพฒันาคุณภาพ    
                          สถานศึกษา 
ตวับ่งชี8 ที/  12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตวับ่งชี8 ที/  12.5  นาํผลการประเมินคุณภาพทั8งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                          อยา่งต่อเนื/อง 
ตวับ่งชี8 ที/  12.6  จดัทาํรายงานประจาํปีที/เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน       
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มาตรฐานที�  13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตวับ่งชี8 ที/  13.1  มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั8ง 
                          ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื/อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ 
                          สถานศึกษา รวมทั8งผูที้/เกี/ยวขอ้ง 
ตวับ่งชี8 ที/  13.2  มีการแลกเปลี/ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบั  
                          ครอบครัว  ชุมชน และองคก์รที/เกี/ยวขอ้ง 
 
 
 

 

มาตรฐานที�  14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นที�กาํหนดขึ4น 

ตวับ่งชี8 ที/  14.1  จดัโครงการ  กิจกรรมที/ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

ตวับ่งชี8 ที/  14.2  ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ 
                         สถานศึกษา 
 
 

 

มาตรฐานที�  15  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื�อพฒันาและ 

                           ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ4น 

ตวับ่งชี8 ที/  15.1  จดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื/อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

ตวับ่งชี8 ที/  15.2  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 



 

 

ส่วนที�๔ 

กลยุทธ์การจัดการศึกษา 

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนใน
พระราชดาํริซึ/ งดาํเนินงานจดัการศึกษาขั8นพื8นฐานภายใตค้าํขวญั “รักศกัดิQ ศรี มีคุณธรรม นาํวิชาการ สืบสาน
งานพระราชดาํริ” โรงเรียนในฝัน  ไดด้าํเนินการวางแผนใชข้อ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน มาวิเคราะห์ swot 
เพื/อให้สอดรับและสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด   และกลุ่มโรงเรียน  เพื/อนําไปสู่การพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุตามวิสัยทศัน์ของโรงเรียน ในการจดัทาํแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการดาํเนินการ ดงัแผนภาพต่อไปนี8   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเกี/ยวกบัสภาพภายในและสภาพ

ภายนอกของถานศึกษา 

วิเคราะห์ขอ้มลูเกี/ยวกบัสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

�นโยบาย จุดเนน้ ศธ./สพฐ/สพม./โรงเรียน�มาตรฐานการศึกษา�โรงเรียนในฝัน 

�แผนพฒันากลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมัภ�์หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

นาํผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 
ประมวลเป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แต่งตั8งคณะทาํงาน 

กาํหนดกลยทุธ์ ตวัชี8วดัความสาํเร็จ และชื/อโครงการ/กิจกรรม 
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จากแผนภาพขา้งตน้ โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ไดก้าํหนดกลยทุธ์ในการพฒันาสถานศึกษา  

จาํนวน  6  กลยทุธ์   คือ 
  กลยทุธ์ที/ 1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียน   
  กลยทุธ์ที/ 2   พฒันาทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้   
  กลยทุธ์ที/ 3   พฒันาการบริหารจดัการศึกษา  
  กลยทุธ์ที/ 4   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยทุธ์ที/ 5ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
กลยทุธ์ที/ 6   ส่งเสริมอตัลกัษณ์และ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
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ตารางแสดง กลยุทธ์   เป้าหมาย  แผนงาน ตัวชี4วดัความสําเร็จ 
 

กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

กลยุทธ์ที� 1พฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะที/
ดีและมีสุนทรีภาพ 

 

1.ส่งเสริมผูเ้รียนเป็น
บุคคลที/มีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที/ดี 

 

1.ร้อยละของผูเ้รียน มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกาํลงักาย
สมํ/าเสมอ 

96 97 98 99 � � � 

2.ร้อยละของผูเ้รียน มีนํ8าหนกั  
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

96 97 98 99 � � � 

3.ร้อยละของผูเ้รียน ป้องกนัตนเอง
จากสิ/งเสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี/ยง
ตนเองจากสภาวะที/เสี/ยงต่อความ
รุนแรง โรคภยั  อุบตัิเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 

96 97 98 99 � � � 

2.ส่งเสริมสุนทรียภาพ
และกลา้แสดงออกของ
ผูเ้รียน 

4.ร้อยละของผูเ้รียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  มีความมั/นใจ  กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

96 97 98 99 � � � 

5.ร้อยละของผูเ้รียน มีมนุษย์
สัมพนัธ์ที/ดีและใหเ้กียรติผูอ้ื/น 

96 97 98 99 � � � 



 

 

แผนพฒั
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

   6.ร้อยละของผูเ้รียน สร้างผลงาน
จากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  
ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/นนัทนาการ 
ตามจินตนาการ 

96 97 98 99 � � � 

2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และ
ค่านิยมที/พึงประสงค ์
 

3.พฒันาผูเ้รียนดา้น
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที/พึงประสงค ์

7.ร้อยละของผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที/
พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

91 92 93 94 � � � 

8.ร้อยละของผูเ้รียนเอื8ออาทรผูอ้ื/น
และกตญัvูกตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ 

96 97 98 99 � � � 

9.ร้อยละของผูเ้รียนยอมรับความคิด
และวฒันธรรมที/แตกต่าง 

91 92 93 94 � � � 

10.ร้อยละของผูเ้รียนตระหนกั  รู้
คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
สิ/งแวดลอ้ม 

96 97 98 99 � � � 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

 3. ผูเ้รียนมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนื/อง 
 

4. พฒันาใหท้กัษะการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 

11.ร้อยละของผูเ้รียนนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื/อ
ต่างๆ 
รอบตวั 

96 97 98 99 � - � 

12.ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั8ง
คาํถามเพื/อคน้ควา้หาความรู้
เพิ/มเติม 

91 92 93 94 � - � 

13.ร้อยละของผูเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็น
กลุ่ม แลกเปลี/ยนความคิดเห็นเพื/อ
การเรียนรู้ระหวา่งกนั 

91 92 93 94 � - � 

14.ร้อยละของผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 
 

91 92 93 94 � - � 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

 4. ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการ
คิดอยา่งเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจแกป้ัญหา
ไดอ้ยา่งมีสติสม
เหตุผล 
 

5. พฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดของ
ผูเ้รียน 

 

15.ร้อยละของผูเ้รียนสรุปความคิด
จากเรื/องที/อ่าน ฟัง ดู และสื/อสาร
โดยการพดูหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

91 92 93 94 � - � 

16.ร้อยละของผูเ้รียนนาํเสนอวธิี
คิด วธิีแกป้ัญหาดว้ยภาษาหรือ
วธิีการของตนเอง 

91 92 93 94 � - � 

17.ร้อยละของผูเ้รียนกาํหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจ
แกป้ัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

91 92 93 94 � - � 

18.ร้อยละของผูเ้รียน มีความคิด
ริเริ/ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

91 92 93 94 � - � 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

 5. ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะที/จาํเป็น
ตามหลกัสูตร 
 
 

6. พฒันาผลสัมฤทธิQ
ทางการเรียน 

19.ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระ ระดบัดี ในชั8น
มธัยมศึกษาปีที/ 1, 2,3, 4, 5,6 
ผลการทดสอบระดบัเขต
พื8นที/การศึกษา(LAS) ทุก
กลุ่มสาระกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดบัดี ในระดบัชั8น
มธัยมศึกษาปีที/ 2 
ผลการทดสอบระดบัชาติทุกกลุ่ม
สาระระดบัดี  ระดบัชั8น
มธัยมศึกษาปีที/ 3 และ
มธัยมศึกษาปีที/ 6 

เพิ/มขึ8น
ร้อยละ4 
ของปี

การศึกษา 
2556 

เพิ/มขึ8น
ร้อยละ4 
ของปี

การศึกษา 
2557 

เพิ/มขึ8น
ร้อยละ4 
ของปี

การศึกษา 
2558 

เพิ/มขึ8น
ร้อยละ4 
ของปี

การศึกษา 
2559 

� - � 

20.ร้อยละของผูเ้รียนมีผลผล
การประเมินสมรรถนะสาํคญั
ตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

79 80 81 82 � - � 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

   21. ร้อยละของผูเ้รียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

79 80 81 82 � 
- � 

22.ร้อยละคะแนนเฉลี/ย ผลการ
ทดสอบระดบัชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์

48 49 50 51 � - � 

6.  ผูเ้รียนมีทกัษะใน
การทาํงาน รักการ
ทาํงาน สามารถ
ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื/น
ไดแ้ละมีเจตคติที/ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
 

7.พฒันาผูเ้รียนมีทกัษะใน
การทาํงาน  
 

23.ร้อยละของผูเ้รียนมีการวาง
แผนการทาํงานและดาํเนินการจน
สาํเร็จ 

91 92 93 94 � � - 

24.ร้อยละของผูเ้รียนทาํงานอยา่งมี
ความสุข มุ่งมั/นพฒันางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

91 92 93 94 � � - 

25.ร้อยละของผูเ้รียนทาํงาน
ร่วมกบัผูอ้ื/นได ้

91 92 93 94 � � - 

26.ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้สึกที/
ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี/ยวกบัอาชีพที/ตนเองสนใจ 

91 92 93 94 � � - 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

กลยุทธ์ที� 2   พฒันา
ทกัษะกระบวนการ
จดัการเรียนรู้   

7. ครูปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนา้ที/อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 

8.ส่งเสริมและพฒันาการ
ปฏิบตัิงานดา้นการเรียน
การสอนของครู 
 

27.ร้อยละของครูมีการกาํหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั8งดา้น
ความรู้  ทกัษะกระบวนการ  
สมรรถนะและ คุณลกัษณะที/พึง
ประสงค ์

96 97 97 97 � � - 

28.ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใช้
ขอ้มูลในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้  เพื/อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

91 92 93 94 � � - 

29.ร้อยละของครูออกแบบและ
การจดัการเรียนรู้ที/ตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และ
พฒันาการทางสติปัญญา 

96 97 97 97 � � - 

30.ร้อยละของครูใชส้ื/อและ
เทคโนโลยทีี/เหมาะสมผนวกกบั
การนาํบริบทและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ/นมาบูรณาการในการจดัการ
เรียนรู้ 

96 97 97 97 � � - 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

   31.ร้อยละของครูมีการวดัและ
ประเมินผลที/มุ่งเนน้การพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธิีการ
หลากหลาย 

91 92 93 94 � � - 

32.ร้อยละของครูใหค้าํแนะนาํ  
คาํปรึกษา และแกป้ัญหาใหแ้ก่
ผูเ้รียนทั8งดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

97 98 98 98 � � - 

33. ร้อยละของครูมีการศึกษา วจิยั

และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที/

ตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับ

การสอน 

86 87 88 89 - � - 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

   34.ร้อยละของครูประพฤติปฏิบตัิ
ตนเป็นแบบอยา่งที/ดี และเป็น
สมาชิกที/ดีของสถานศึกษา 

100 100 100 100 - � - 

35. ร้อยละของครูจดัการเรียนการ
สอนตามวชิาที/ไดร้ับมอบหมาย
เตม็เวลา  เตม็ความสามารถ 

98 99 99 99 - � - 

กลยุทธ์ที� 3 พฒันาการ
บริหารจดัการศึกษา  

8.  ผูบ้ริหาร
ปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนา้ที/อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 

9. พฒันาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการ 

36.ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ 
และความคิดริเริ/มที/เนน้พฒันา
ผูเ้รียน 

- - - - - � - 

37.ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผล
การประเมินหรือผลวจิยัเป็น 
ฐานคิด ทั8งดา้นวชิาการและการ
จดัการ 

- - - - - � - 

38.ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดั
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที/
กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบตัิการ 

- - - - - � - 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

   39.ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการ
กระจายอาํนาจ 

- - - - - � - 

40.  นกัเรียน  ผูป้กครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลบริหารจดั
การศึกษา 

- - - - - � - 

41.ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษา 
ทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

- - - - - � - 

9.โรงเรียนมีการจดั
หลกัสูตร
กระบวนการเรียนรู้  
และกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอยา่ง 
รอบดา้น 
 

10.ส่งเสริมและพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้
ที/เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 

42.โรงเรียนมีการจดัหลกัสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิ/น 

- - - - - � - 

43.โรงเรียนจดัรายวชิาเพิ/มเติมที/
หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตาม
ความถนดั ความสามารถ และความ
สนใจของผูเ้รียน 

- - - - - � - 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

   44.โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที/ส่งเสริมและตอบสนอง
ความตอ้งการ  ความสามารถ 
ความถนดั และความสนใจของ
ผูเ้รียน 

- - - - - � - 

45.โรงเรียนสนบัสนุนใหค้รูจดั
กระบวนการเรียนรู้ที/เนน้ให้ผูเ้รียน
ไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง 

- - - - - � - 

46.โรงเรียนมีการนิเทศภายใน  
กาํกบัติดตาม  ตรวจสอบ และนาํ
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยา่งสมํ/าเสมอ 

- - - - - � - 

47.โรงเรียนจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนที/มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

- - - - - � - 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

 10. โรงเรียนมีการ
ประกนัคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที/
กาํหนดใน
กฎกระทรวง 
 

11.พฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายใน 
 

48.โรงเรียนมีการกาํหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

- - - - - � � 

49.โรงเรียนมีการจดัทาํและ
ดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาที/มุ่ง
พฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

- - - - - � � 

50.โรงเรียนมีการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศและใชส้ารสนเทศใน
การบริหารจดัการเพื/อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

- - - - - � � 

51.โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- - - - - � � 

52.โรงเรียนนาํผลการประเมิน
คุณภาพทั8งภายในและภายนอก
ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเนื/อง 

- - - - - � � 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

   53.โรงเรียนมีการจดัทาํรายงาน
ประจาํปีที/เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน       

- - - - - � � 

กลยุทธ์ที� 4เสริมสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

11. โรงเรียนมีการจดั
สภาพแวดลอ้มและ
การบริการที/ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 
 

12.พฒันาอาคารสถานที/
และสภาพแวดลอ้มเพื/อ
การเรียนรู้ 
 

54. โรงเรียนจดั ห้องเรียน  
หอ้งปฏิบตัิการ  อาคารเรียนที/
มั/นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ/ง
อาํนวยความสะดวกพอเพียงอยู่
ในสภาพใชก้ารไดด้ี  
สภาพแวดลอ้มร่มรื/น และมีแหล่ง
เรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

- - - - - � - 

55. โรงเรียนจดัโครงการ 
กิจกรรมที/ส่งเสริมสุขภาพอนามยั
และความปลอดภยัของผูเ้รียน 

- - - - - � � 

56. โรงเรียนจดัห้องสมุดที/
ใหบ้ริการสื/อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที/เอื8อใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

- - - - - � � 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

 12. สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนบัสนุน ให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

13. เสริมสร้าง สนบัสนุน 
พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

57.โรงเรียนมีการสร้างและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั8งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพื/อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากร
ของโรงเรียนรวมทั8งผูท้ี/เกี/ยวขอ้ง 

- - - - - � � 

58. โรงเรียนมีการแลกเปลี/ยน
เรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน
โรงเรียน  ระหวา่งโรงเรียนกบั 
ครอบครัว  ชุมชน และองคก์รที/
เกี/ยวขอ้ง 
 

- - - - - � � 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

กลยุทธ์ที� 5ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษา 

13. คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผูป้กครอง  ชุมชน
ปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนา้ที/อยา่งมี                     
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ปรับปรุงคุณภาพ  
อยา่งมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล  

14.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาการศึกษา 

59. คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบตัิหนา้ที/ตามที/ระเบียบ
กาํหนด 

- - - - - � - 

60. คณะกรรมการสถานศึกษา
กาํกบั ติดตาม ดูแลและ
ขบัเคลื/อนการดาํเนินงานของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จ
ตามเป้าหมาย 

- - - - - � - 

61. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 

- - - - - � - 

กลยุทธ์ที� 6ส่งเสริม 
อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
ของสถานศึกษา 

14. พฒันา
สถานศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตาม
วสิัยทศัน์ ปรัชญา 
และจุดเนน้ที/กาํหนด
ขึ8น 
 

15.ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียน 
 

62.จดัโครงการ  กิจกรรมที/
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย
วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้
ของสถานศึกษา 

- - - - - � � 

63.  ผลการดาํเนินงานส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้
ของสถานศึกษา 

- - - - - � � 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน 

 

ตัวชี4วดัความสําเร็จ เป้าหมายเชิงปริมาณ (ร้อยละ) การประเมิน 

2557 2558 2559 2560 เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
พฒันาการ 

 

 

15. การจดักิจกรรม
ตามนโยบาย  
จุดเนน้ ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา
เพื/อพฒันาและ
ส่งเสริม 
 สถานศึกษาให้
ยกระดบัคุณภาพสูง
ขึ8น 
 

16.ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของ
โรงเรียน 

64.โรงเรียนจดัโครงการ  
กิจกรรมพิเศษเพื/อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 

- - - - - � � 

65.โรงเรียนมีผลการดาํเนินงาน
ที/บรรลุตามเป้าหมาย 

- - - - - � � 

 

 
 

 

 

 



 

 

ส่วนที� ๕   

รายละเอยีดแผนงาน / โครงการ 

เพื/อใหก้ารดาํเนินการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา  เป็นไปตามที/วางไว้

ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาจึงไดก้าํหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยทุธ์ของโรงเรียน ดงันี8  

ตารางแสดงกลยุทธ์ โครงการ และมาตรฐาน ตัวบ่งชี4 

 
กลยทุธ์ ชื/อโครงการ/กิจกรรม สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที� 1พฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

1. โครงการส่งเสริมผูเ้รียนเป็น
บุคคลที/มีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที/ดี 
2. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
และกลา้แสดงออกของผูเ้รียน 
3.โครงการพฒันาผูเ้รียนดา้น
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที/
พึงประสงค ์
 4. โครงการพฒันาใหท้กัษะการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 
 5. โครงการพฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดของผูเ้รียน 
 6. โครงการพฒันาผลสัมฤทธิQ
ทางการเรียน 
 7.โครงการพฒันาผูเ้รียนมีทกัษะ
ในการทาํงาน  

มาตรฐานที/ 1 (ตวับ่งชี8 1.1-1.3) 
 
 
มาตรฐานที/ 1 (ตวับ่งชี8 1.4-1.6) 
 
มาตรฐานที/ 2 (ตวับ่งชี8 2.1-2.4) 
 
 
มาตรฐานที/ 3 (ตวับ่งชี8 3.1-3.4) 
 
 
มาตรฐานที/ 4 (ตวับ่งชี8 4.1-4.4) 
 
มาตรฐานที/ 5(ตวับ่งชี8 5.1-5.11) 
 
มาตรฐานที/ 6 (ตวับ่งชี8 6.1-6.4) 

 

 

 

 



 

 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา(ปีการศึกษา 2557-2560) …����45 
 

กลยทุธ์ ชื/อโครงการ/กิจกรรม สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที� 2   พฒันาทกัษะ
กระบวนการจดัการเรียนรู้   

8. โครงการส่งเสริมและ
พฒันาการปฏิบติังานดา้นการเรียน
การสอนของครู 

มาตรฐานที/ 7 (ตวับ่งชี8  7.1-7.9) 

กลยุทธ์ที� 3 พฒันาการ
บริหารจดัการศึกษา  

9. โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการ 

มาตรฐานที/8  (ตวับ่งชี8  8.1-8.6) 

10.โครงการส่งเสริมและพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที/เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

มาตรฐานที/10 (ตวับ่งชี8  10.1-10.6) 

11.โครงการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายใน 

มาตรฐานที/12 (ตวับ่งชี8  12.1-12.6) 

กลยุทธ์ที� 4เสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

12.โครงการพฒันาอาคารสถานที/
และสภาพแวดลอ้มเพื/อการเรียนรู้ 

มาตรฐานที/11  (ตวับ่งชี8 11.1-11.3) 

13.โครงการเสริมสร้าง สนบัสนุน 
พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที/13  (ตวับ่งชี8 13.1-13.2) 

กลยุทธ์ที� 5ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษา 

14.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาการศึกษา 

มาตรฐานที/9  (ตวับ่งชี8 9.1-9.3) 

กลยุทธ์ที� 6ส่งเสริม อตั
ลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของ
สถานศึกษา 

15.โครงการส่งเสริมอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียน 
 

มาตรฐานที/14  (ตวับ่งชี8 14.1-14.2) 
 
 

16.โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์
ของโรงเรียน 

มาตรฐานที/15  (ตวับ่งชี8 15.1-15.2) 
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ส่วนที� ๖ 

แนวทางการบริหารแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

1. การบริหารแผน 

           โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ใชห้ลกัธรรมาภิบาล “Good Governance”ในการบริหารแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ/ งมีองคป์ระกอบที/สาํคญั 6 ประการดงันี8  
               1)หลกันิติธรรมคือการดาํเนินการใดๆจะตอ้งถูกตอ้งตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั/งต่างๆ ที/
เกี/ยวขอ้งเป็นหลกัในการดาํเนินการในทุกขั8นตอน  
               2)หลกัคุณธรรมคือการดาํเนินการใดๆจะตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้งไม่ผดิศีลธรรมอนัดี ไม่ทาํใหผู้ที้/มี
ส่วนเกี/ยวขอ้งและมีส่วนไดส่้วนเสียเดือดร้อน  
               3)หลกัความโปร่งใสคือการดาํเนินการใดๆจะตอ้งสามารถตรวจสอบไดทุ้กขั8นตอน 
               4)หลกัความมีส่วนร่วมคือการดาํเนินการใดๆจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ที้/มีส่วนเกี/ยวขอ้งและมีส่วนไดส่้วน
เสียเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการ  
               5)หลกัความรับผดิชอบคือ การดาํเนินการใดๆจะมีผูไ้ดรั้บมอบหมายและตอ้งมีความรับผดิชอบ พร้อมที/
จะปรับปรุงและแกไ้ขไดต่้อไป 
                    6)หลกัความคุ้มค่าคือ การดาํเนินการใดๆตอ้งตระหนกัวา่มีทรัพยากรค่อนขา้งจาํกดัดงันั8นในการ
บริหารจดัการจาํเป็นจะตอ้งยดึหลกัความประหยดั ความคุม้ค่า และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี8 โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ไดใ้ชห้ลกัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based 

Management)  ตามที/กระทรวงศึกษาธิการไดก้ระจายอาํนาจการบริหาร และการจดัการศึกษาใหโ้รงเรียนทั8งใน
ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั/วไป  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองคค์ณะ
บุคคลทาํหนา้ที/ในการบริหารโดยทาํใหโ้รงเรียนเป็นฐานหรือศูนยก์ลางของการบริหาร และจดัการศึกษาที/
ต่อเนื/องและย ั/งยนืที/จะสร้างคุณค่า ความรับผิดชอบ ความผกูพนั ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหผู้ ้
ที/เกี/ยวขอ้งทุกคน   โดยผูบ้ริหารโรงเรียนจะมีบทบาทสาํคญั ในกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู นกัเรียนผูป้กครอง และชุมชน ในการตดัสินใจบริหารและจดัการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทาง
เป้าหมายที/ตอ้งการ  คือ  คุณภาพของผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยมีหลกัการสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.  หลกัการกระจายอาํนาจ  (Decentralization) ซึ/ งเป็นการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาจากกระทรวง
และส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาใหม้ากที/สุด โดยมีความเชื/อวา่โรงเรียนเป็นหน่วยสาํคญัในการเปลี/ยนแปลงและ
พฒันาการศึกษาของผูเ้รียน 
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2.  หลกัการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาสใหผู้เ้กี/ยวขอ้งและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร  ตดัสินใจ และร่วมจดัการศึกษา   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีทั8งครู  
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า และตวัแทนนกัเรียน  การที/บุคคลเหล่านั8นมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ  และจะรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากขึ8น 

3.  หลกัการคืนอาํนาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People)ในอดีตการจดัการศึกษาจะ
ทาํกนัหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชน บางแห่งก็ให้วดัหรือองคก์รในทอ้งถิ/นเป็นผูด้าํเนินการ ต่อมามีการ
รวมการจดัการศึกษาไปใหก้ระทรวงศึกษาธิการรับผดิชอบเพื/อใหเ้กิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา  เมื/อ
ประชากรเพิ/มมากขึ8น ความเจริญกา้วหนา้ต่าง ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว  การจดั การศึกษาโดยส่วนกลางเริ/มมี
ขอ้จาํกดั  เกิดความล่าชา้  และไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนอยา่งแทจ้ริง   จึงตอ้งมีการคืน
อาํนาจใหท้อ้งถิ/นและประชาชนไดจ้ดัการศึกษาเองอีกครั8 ง โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/น  ครอบครัว  
องคก์รชุมชน  สถานประกอบการ  มีสิทธิจดัการศึกษาได ้หรือการมีตวัแทนชุมชน ผูป้กครอง องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ/น  องคก์รชุมชนไปร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน 

4. หลกัการบริหารตนเอง (Self-management)   ในระบบการศึกษาทั/วไปมกัจะกาํหนดใหโ้รงเรียนเป็น
หน่วยปฏิบติัตามนโยบายของส่วนกลาง   โรงเรียนไม่มีอาํนาจอยา่งแทจ้ริง  สาํหรับการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานนั8นไม่ไดป้ฏิเสธเรื/องการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายของส่วนรวม  แต่มีความเชื/อวา่วธีิการ
ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายนั8นทาํไดห้ลายวธีิ    การที/ส่วนกลางทาํหนา้ที/เพียงกาํหนดนโยบายและเป้าหมายแลว้
ปล่อยใหโ้รงเรียนมีระบบการบริหารดว้ยตนเอง  โดยใหโ้รงเรียนมีอาํนาจ  หนา้ที/และความรับผดิชอบในการ
ดาํเนินงาน   ซึ/ งอาจดาํเนินการไดห้ลากหลายแนวทาง ดว้ยวธีิการที/แตกต่างกนัแลว้แต่ความพร้อมและ
สถานการณ์ของโรงเรียน ผลที/ไดน่้าจะมีประสิทธิภาพสูงกวา่เดิมที/ทุกอยา่งถูกกาํหนดมาจากส่วนกลาง  ไม่วา่จะ
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

5.   หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  (Check and Balance) ส่วนกลางมีหนา้ที/กาํหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐาน  มีองคก์รอิสระทาํหนา้ที/ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา  เพื/อใหมี้คุณภาพ
และมาตรฐานเป็นไปตามกาํหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ  คณะกรรมการโรงเรียน จะทาํหนา้ที/
ตรวจสอบและถ่วงดุลซึ/ งกนัและกนัเสมอ 
 ทั8งนี8 โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ไดน้อ้มนาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
ซึ/ งถือ เป็นปรัชญาที/ชี8แนวการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั8งแต่ระดบัครอบครัว ระดบั
ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั8งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันา
เศรษฐกิจเพื/อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจาํเป็นที/จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัที/ดีพอสมควรต่อการมีผล กระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลี/ยนแปลง
ทั8งภายนอกและภายใน  
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ซึ/ งมีแนวทางการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษาในสถานศึกษา ดงัต่อไปนี8  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 

การพฒันาหลกัสูตร 

พฒันาหลกัสูตรโดย

บูรณาการเนื8อหาสาระ

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ไวใ้นหลกัสูตร

สถานศึกษาทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้และ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

การจัดระบบบริหารจัดการ 

จดัระบบบริหารจดัการตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-ปรับโครงสร้างและ

กระบวนการบริหารให้

สอดคลอ้งกบัแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

-กาํหนดนโยบาย แผนงาน 

โครงการ ปรับแผนกลยทุธ์

และแผนปฏิบติัการ 

-พฒันาบุคลากรดา้นความรู้

ความเขา้ใจและการปฏิบติั

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดการเรียนการสอน 

จดัการเรียนการสอนที/

สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติผูเ้รียน 

-พฒันากระบวนการคิด 

วเิคราะห์ การจดัการ การเผชิญ

สถานการณ์ การแกปั้ญหาใน

ชีวติประจาํวนั 

-เนน้กิจกรรมการทดลอง การ

ปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวนั 

การจัดบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

การจดับรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มใหเ้อื8อต่อการ

พฒันาผูเ้รียน 

-จดัอาคาร สถานที/ สิ/งแวดลอ้ม 

ใหร่้มรื/นเป็นแหล่งเรียนรู้ สะทอ้น

การอนุรักษสื์บสานทรัพยากร 

วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

-ส่งเสริมและพฒันาบรรยากาศ

ดา้นคุณธรรม 

-ส่งเสริมการแสวงหาและเผยแพร่

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของผู้เรียน 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ 

ทกัษะและดาํเนินชีวติตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

-มีความรู้ความเขา้ใจและ

ตระหนกัในความสาํคญัของ

การดาํเนินชีวติตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

-มีความรู้และทกัษะพื8นฐาน

ในการดาํเนินชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 
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2. การกาํกบัติดตาม 
 

               โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลากาํหนดแนวทางการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานในการบริหาร
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2557 - 2560  โดยยดึหลกั PDCA : DEMING CYCLE 
(วงจรคุณภาพ)โดย Dr.Edward W. Deming ดงันี8  
1)P : PLAN การวางแผนจดัทาํโครงการ 
-วตัถุประสงคเ์หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนของพนัธกิจหรือไม่ 
                              - มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบหรือไม่ 
                              - ระยะเวลาดาํเนินการที/กาํหนดไวเ้หมาะสมหรือไม่ 
                              - งบประมาณที/กาํหนดเหมาะสมหรือไม่ 
                              - มีการเสนอเพื/อขออนุมติัก่อนดาํเนินการหรือไม่ 
            2)D : DO การกาํกบัติดตามการปฏิบติังานตามโครงการ 
                            - มีการกาํหนดขั8นตอนหรือวธีิการดาํเนินการหรือไม่ 
                             - มีผูรั้บผดิชอบดาํเนินการไดต้ามที/กาํหนดไวห้รือไม่ 
                             - มีการประสานงานกบัผูที้/เกี/ยวขอ้งมากนอ้ยเพียงไร 
                             - สามารถดาํเนินการตามระยะเวลาที/กาํหนดหรือไม่ 
                             - สามารถดาํเนินการไดต้ามงบประมาณที/กาํหนดไวห้รือไม่ 

3)C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงาน 
                            - ไดมี้การกาํหนดวธีิ/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
                            - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
                            - ผลของการประเมินตรงกบัวตัถุประสงคที์/วางไวห้รือไม่ 
                            - ปัญหา/จุดอ่อนที/พบในการดาํเนินการมีหรือไม่ 
                            - ขอ้ดี/จุดแขง็ของการดาํเนินการมีหรือไม่ 
           4)A : ACTION นาํขอ้มูลที/ไดจ้ากการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
                           - มีการระดมสมองเพื/อหาทางแกปั้ญหา/จุดอ่อนที/คน้พบ 
                           - มีการระดมสมองเพื/อหาทางเสริมขอ้ดี/จุดแขง็เพิ/มขึ8น 
                           - มีการนาํผลที/ไดจ้ากการระดมสมองเสนอผูบ้ริหารเพื/อพิจารณาสาํหรับใชว้างแผนจดัทาํ

โครงการในครั8 งต่อไป 
                           - กาํหนดกลยทุธ์ในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาในครั8 งต่อไป 
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3.ระบบการติดตามประเมินผล 
 

โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ไดก้าํหนดใหมี้ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการ
แผนกลยทุธ์สถานศึกษาโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา พ.ศ. 2557 – 2560 ดงันี8  

1)  มอบหมายหนา้ที/รับผิดชอบ 
2)  จดัทาํคาํสั/งแต่งตั8งผูรั้บผดิชอบ 

              3)  จดัทาํปฏิทินการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผล 
4)  ดาํเนินการตามปฏิทินการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผล 
5)  รายงานผลการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ      

5.1) ระยะที/ 1  รายงานผลการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผลระหวา่งปฏิบติั 
5.2) ระยะที/ 2  รายงานผลการปฏิบติังานและการติดตามประเมินผลเมื/อดาํเนินการเสร็จสิ8นแลว้ 

   6) นาํขอ้มูลที/ไดจ้ากการรายงานทั8ง 2 ระยะ มาศึกษาวเิคราะห์ เพื/อนาํผลการศึกษาวิเคราะห์ดงักล่าวไป
พฒันาการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหดี้ขึ8นต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


