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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

โรงเรียนสตรีสิริเกศมีระบบกำรน ำองค์กรตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์โดยใช้ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพลังขับเคล่ือนท่ีส ำคัญโดยค ำนึงถึงองค์ประกอบส ำคัญ
ด้ำนผู้เรียนครูบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผู้ส่งมอบพันธมิตรและผู้ให้ควำมร่วมมือทุกส่วนต้องเข้ำใจ
ถึงทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำบนพื้นฐำนของกฎระเบียบข้อบังคับและจรรยำบรรณวิชำชีพครูผ่ำนกำรส่ือสำร        
สร้ำงควำมเข้ำใจแบบสองทิศทำง Two Way โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนระบบกำรปรับปรุงและกำรวัดผล              
กำรด ำเนินงำนกำรใช้ SSK Model เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบประสิทธิภำพและใช้มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยเป็นหลักในกำรวัดประสิทธิผลกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนเน้นควำมเป็นระบบควำมสอดคล้องกำรเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดควำมยั่งยืนเพื่อให้ บรรลุ
วิสัยทัศน์ท่ีก ำหนด 

ระบบกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมซึ่งมีกระบวนกำรส ำคัญๆเริ่มจำกกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ฝ่ำยบริหำรกลุ่มบริหำรงำนท้ัง 4 กลุ่มผู้แทนครูคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและผู้แทนผู้ปกครองจ ำนวน 40 คนเพื่อท ำหน้ำท่ีจัดท ำวิสัยทัศน์และค่ำนิยม               
ของโรงเรียนและน ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบคณะกำรดังกล่ำวได้รวบรวม
ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนเพื่อวิเครำะห์ศักยภำพของโรงเรียนเช่นอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรข้อมูลนักเรียน
แหล่งเรียนรู้และผลกำรสอบโอเน็ต เป็นต้นท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำโรงเรียนในอนำคตโดยน ำนโยบำย                      
ของกระทรวงศึกษำธิกำรนโยบำยของ สพฐ. นโยบำยและจุดเน้นของ สพม.28 ควำมคำดหวังและ                     
ควำมต้องกำรของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทบทวนภำรกิจของโรงเรียนโดยดูสรุปผลอุปสรรคปัจจัย
ภำยในคือจุดอ่อนจุดแข็งก ำหนดจุดยืนของโรงเรียนโดยเริ่มด้วยกำร SWOT ผลกำรส ำรวจพบว่ำในปี                  
พ.ศ. 2561 โรงเรียนสตรีสิริเกศมีจุดยืนอยู่ในต ำแหน่งเป็นเครื่องหมำยค ำถำม (Question mark) แสดงว่ำ
โรงเรียนมีปัจจัยภำยนอกเอื้อต่อกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ดังนั้น ควรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม 
ปรับปรุง เร่งรัด แก้ไข และประสำนควำมร่วมมือโดยกำรจัดท ำร่ำงวิสัยทัศน์และค่ำนิยมเข้ำสู่กำรพิจำรณำ     
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่สมำคมผู้ปกครองและครูสมำคมศิษย์เก่ำชมรมครูเก่ำครูและบุคลำกรเพื่อ                  
ร่วมกำรแสดงควำมคิดเห็นประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของ
ผู้อ ำนวยกำรได้สร้ำงควำมเข้ำใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนกลไก
กำรศึกษำแบบสองทิศทำงท่ีส ำคัญได้แก่กำรประชุมผู้น ำหน่วยงำนในระดับต่ำงๆตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
หนังสือเวียนและเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นต้นเมื่อน ำไปใช้คณะกรรมกำรได้ท ำกำรประเมินทบทวนปรับปรุงและ
พัฒนำวิสัยทัศน์และค่ำนิยมของโรงเรียนทุกปีโดยใช้ SSK Model  เป็นเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมีวิธีกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับโรงเรียนโดยมีระบบกำรสร้ำงควำมยั่งยืนโดย
ก ำหนดผู้รับผิดชอบคือมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกอบด้วยฝ่ำยบริหำรและผู้แทนครูจ ำนวน    
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15 คนจำกนั้นวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงซึ่งแต่ละกลุ่มบริหำรงำนกลุ่มงำนกลุ่มสำระ             
กำรเรียนรู้กลุ่มวิชำจัดท ำโครงกำรกิจกรรมทุกปีงบประมำณและด ำเนินงำนตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง           
จนส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว้และบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนแผนบริหำรควำมเส่ียง
โดยใช้ SSK Model ในกำรก ำกับติดตำมโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในประเมินผล
โดยใช้แบบตรวจสอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในโรงเรียน 

โรงเรียนสตรีสิริเกศใช้ระบบและกระบวนงำนแบบสองทิศทำงไปยังครูบุคลำกรนักเรียนและผู้มี             
ส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้กำรบริหำรควำมเส่ียงเข้ำมำเป็นหลักในกำรป้องกันมิให้กำรด ำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและมีกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบเพื่อน ำมำวิเครำะห์
ปรับปรุงใช้ในรอบกำรด ำเนินกำรถัดไปกำรส่ือสำรมีระบบและกระบวนกำรท่ีส ำคัญดังนี้ 
1. หัวข้อท่ีจะส่ือสำรได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และค่ำนิยม ข้อกฎหมำยระเบียบจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 
 2. ก ำหนดวิธีกำร ส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพเพื่ อให้ครูบุคลำกรและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำใจทิศทำง                          
กำรจัดกำรศึกษำด้วยวิธีกำรประชุม Social Network เสียงตำมสำยหนังสือเวียน e-office สัมมนำโทรศัพท์
กองละครคิดเห็นสำยตรงผู้บริหำรแผนปฏิบัติรำชกำรและรำยงำนประจ ำปี 
3 .ด ำเนินกำรส่ือสำรเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติในทิศทำงเดียวกันภำยใต้กำรปฏิบั ติตำมข้อกฎหมำยและ
จรรยำบรรณวิชำชีพท่ีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องปฏิบั ติอย่ำงจริงจังด้วยวิธีกำรและควำมถี่                        
ของกำรส่ือสำร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมีวิธีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ครูและบุคลำกรโรงเรียนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้ประกำรแรก
จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกอบด้วยฝ่ำยบริหำรกลุ่มบริหำรงำนท้ัง 4 กลุ่มเจ้ำหน้ำท่ี              
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและผู้แทนครูประกำรท่ี 2 ประชุมช้ีแจงมอบนโยบำยกลยุทธ์จุดเน้นใน บริหำรงำน              
กลุ่มงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในสัปดำห์แรกของกำรเปิดภำคเรียนประกำรท่ี 3 ก ำหนดแนวทำงวิธี                        
กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประกำรท่ี 3 ด ำเนินโครงกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของโรงเรียนประกำรท่ี 4 นิเทศตรวจสอบและประเมินผลโดยแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในกำรนิเทศตรวจสอบและ
ประเมินโดยใช้ SSK Model เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับติดตำมและใช้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมัธยมศึกษำ 
พ.ศ. 2552 เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินและประกำรท่ี 5 ประชุมสัมมนำเพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนทบทวน              
แนวทำงกำรด ำเนินงำนน ำเสนอปัญหำหรือข้อเสนอแนะด ำเนินกำรปีละหนึ่งครั้งเมื่อส้ินสุดปีกำรศึกษำ       
ประกำรท่ี 6 ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนระบบ ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

ระบบกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำโรง ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ระบบกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสตรี สิริเกศผ่ำนงำนประจ ำตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมี
ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแล กลุ่มบริหำรงำน กลุ่มงำนและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยมี
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นเป้ำหมำยของกำรวัดประสิทธิผลใช้ SSK Model เป็นเครื่องมือก ำกับและประเมิน
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ประสิทธิภำพด้ำนกระบวนกำรรวมท้ังงำนด้ำนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติโดยมี
ผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลท้ังในระดับแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมตำมค ำส่ังของโรงเรียนกำรวัดผลกำร
ด ำเนินกำรด้ำนประสิทธิผลใช้ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยปีและค่ำเป้ำหมำยเมื่อส้ินสุดกลยุทธ์ 

ระบบกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนมีขั้นตอนด้ำนงำนประจ ำตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรมีกำรวัดผลกำร
ด ำเนินงำนและกลุ่มบริหำรโดยมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นเป้ำหมำยควำมส ำเร็จในส่วนงำนกลยุทธ์ท่ี
ขับเคล่ือนอย่ำงเป็นระบบและมีกำรวัดผลในระดับกิจกรรมโครงกำรและแผนงำนตำมท่ีปรำกฏในแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีท่ีมีตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยเป็นเป้ำหมำยควำมส ำเร็จระบบกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์อยำก
ได้รองรับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและกำรประเมินภำยนอก 
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บทท่ี 2 

เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

โรงเรียนสตรีสิริเกศมีระบบกำรน ำองค์กรตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้ำประสงค์ โดยใช้ค่ำนิยม และวัฒนธรรมองค์กร เป็นพลังขับเคล่ือนท่ีส ำคัญ โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบส ำคัญ 

ด้ำนผู้เรียน ครู และบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ควำมร่วมมือทุกส่วนต้อง

เข้ำใจถึงทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำบนพื้นฐำนของกฎระเบียบข้อบังคับและจรรยำบรรณวิชำชีพครู ผ่ำนกำร

ส่ือสำรสร้ำงควำมเข้ำใจแบบสองทิศทำง (Two Way) ข้อมูลท่ีส ำคัญต้องส่ือสำรให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทรำบ 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

1. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 

3. กลยุทธ์ โครงกำร และผู้รับผิดชอบโครงกำร 

4. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดท ำแผนกลยุทธ์และน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อขับเคล่ือนกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนไปสู่ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศตำมท่ีก ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ถือเป็นคุณค่ำของผลกำรจัด
กำรศึกษำท่ีใช้สนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำต่อไปแสดงควำมสัมพันธ์ ดังภำพประกอบท่ี 2.1 

กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning Processes) 

                              
 ภำพประกอบท่ี 2.1แสดงกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
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2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 

 ก.  การจัดท ากลยุทธ์ 
 ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำซึ่งใช้หลักกำรวำงแผนกลยุทธ์ โรงเรียนด ำเนินกำรตำม

กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถานศึกษา พ.ศ.2553 เป็น
กรอบในกำรจัดท ำ แสดงได้ดังภำพประกอบท่ี 2.2 ดังนี้ 

ภำพประกอบท่ี 2.2 แสดงกระบวนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

จำกภำพประกอบท่ี 2.2 แสดงแสดงกระบวนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนท่ี
ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ก ำหนดให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 6ขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่องและได้ก ำหนดขั้นตอนให้
โรงเรียนจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนแสดงได้ดังภำพประกอบท่ี 2.3 ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบท่ี 2.3 กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

จำกภำพประกอบท่ี 2.2 และ 2.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้น ำมำเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน ซึ่งใช้หลักกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ 
มีกระบวนงำนในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
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 (1)  กระบวนการวางแผนกลยุทธ์โรงเรียน โรงเรียนด ำเนินกำรวำงแผนกำรจัดท ำกลยุทธ์ตำมท่ีกฎ
กระทรวงฯ ก ำหนด (อธิบำยไว้ในภำพประกอบท่ี 2.2 และ 2.3) ตำมองค์ประกอบท่ีหนึ่ง  คือ กำรวิเครำะห์ 
SWOT หรือกำรศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรในภำพประกอบท่ี 2.1 ซึ่งอธิบำยวิธีกำรด ำเนินกำรดัง
ภำพประกอบท่ี 2.4 

(2)  กระบวนการวิเคราะห์และการก าหนดกลยุทธ์ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภำพประกอบท่ี 2.4 แสดงวงจรของกำรวิเครำะห์ SWOT โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

กำรวิเครำะห์ SWOT โรงเรียนสตรีสิริเกศ ด ำเนินกำรดังนี้   
การทบทวนผลการด าเนินการในช่วงแผนฯ ที่ผ่านมา โรงเรียนได้น ำผลกำรประเมินมำตรฐำน

กำรศึกษำโรงเรียนสตรีสิริเกศและแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพื่อวิเครำะห์ประเด็นท่ีประสบควำมส ำเร็จและประเด็นท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข น ำผลกำร
วิเครำะห์มำเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและปัญหำ   

รวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการ โรงเรียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลส ำคัญจำกสำรสนเทศ
ของโรงเรียน ท่ีจะน ำสู่กำรก ำหนดจุดอ่อนและจุดแข็ง โอกำสและอุปสรรค ท่ีโรงเรียนสตรีสิริเกศต้องเผชิญ 
ได้แก่ มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำนรับรองและ
ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำองค์กรมหำชน (สมศ .)  มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนคุณภำพของโรงเรียนท่ี
เป็นนโยบำยส ำคัญๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมท้ังข้อมูลท่ีได้จำกกำรรับฟังเสียง
ของผู้เรียน  ข้อมูลส ำคัญจำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและอื่นๆ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  พิจำรณำถึงแนวโน้มของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อควำม 
คงอยู่และกำรขยำยตัวของภำรกิจของโรงเรียน มีท้ังปัจจัยท่ีเป็นโอกำสและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคท่ีส่งผลต่อกำร
บริหำรจัดกำร ซึ่งไม่สำมำรถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะส้ันๆ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
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โรงเรียนสตรีสิริเกศนอกจำกกำรวิเครำะห์คู่แข่งขัน เพื่อทรำบว่ำองค์กรใดท่ีเป็นคู่แข่งขัน ลักษณะโดยท่ัวไป
และยุทธศำสตร์ของคู่แข่งขัน กำรคำดกำรณ์ถึงควำมเคล่ือนไหวของคู่แข่งขัน วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
เพื่อพิจำรณำประเด็นท่ีเป็นโอกำสและปัญหำอุปสรรคจำกองค์ประกอบ ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  (Socio–
cultural Factors : S) เป็นกำรวิเครำะห์ตลำดหลักของโรงเรียนคือ พื้นท่ีในจังหวัดศรีสะเกษ ในเรื่อง
โครงสร้ำงประชำกร ระบบกำรศึกษำ ค่ำนิยม ควำมเช่ือวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวคิดอนุรักษ์
คุณภำพชีวิต กำรอนำมัย สภำพกระแสสังคมและชุมชน ท่ีล้อมรอบโรงเรียน ควำมต้องกำรของชุมชน ปัญหำ
ของสังคม เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำภำครัฐ ฯลฯ เช่น สังคมจังหวัดศรีสะเกษโดยภำพรวมเป็น
สังคมกำรเกษตรส่งผลให้สำมำรถขยำยแนวคิดกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจำกโรงเรียนสู่
ชุนชนได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเด็นนี้จึงถือเป็นโอกำส ขณะเดียวกันสังคมในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบัน
เริ่มปรับเปล่ียนเป็นแบบวัตถุนิยมท ำให้นักเรียนมีค่ำนิยมท่ีไม่พึงประสงค์ ประเด็นนี้ถือเป็นอุปสรรค  เป็นต้น 
ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Factors : T) เป็นกำรวิเครำะห์ในเรื่องควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีกำรบริหำร ภูมิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ฯลฯ เช่น  ควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีส่งผลให้สำมำรถใช้เป็นส่ือจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีนักเรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตำมควำม
สนใจ ประเด็นนี้ถือเป็นโอกำส แต่ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีท่ีสำมำรถส่ือสำรได้อย่ำงรวดเร็วก็ส่งผลให้
นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ประเด็นนี้ จึงกลำยเป็ นอุปสรรค เป็นต้น ด้ำนเศรษฐกิจ 
(EconomicFactors:E) เป็นกำรวิเครำะห์ในเรื่องสภำพและแนวโน้มเศรษฐกิจ สภำพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
ภำวะทำงกำรเงิน กำรว่ำงงำน อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ อัตรำดอกเบ้ียและกำรลงทุนต่ำงๆ ฯลฯ เช่น 
น้ ำมันรำคำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนจัดท ำโครงงำน/กิจกรรมประหยัด
พลังงำน/กิจกรรมเชิงอนุรักษ์เป็นประเด็นท่ีเป็นโอกำส ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคคือแนวโน้มเงินเฟ้อ อัตรำ
ดอกเบี้ยสูงขึ้นอัตรำกำรว่ำงงำนสูงส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนบำงส่วนไม่มีงำนท ำ ไม่สำมำรถสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนของนักเรียนได้อย่ำงเต็มท่ี เป็นต้น ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal Factors : P) 
เป็นกำรวิเครำะห์ในเรื่อง รัฐธรรมนูญพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ หลักสูตรนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและสถำนศึกษำต้นสังกัด
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ฯลฯ เช่น นโยบำยเรียนฟรี 15 ปีอย่ำงมีคุณภำพของ
รัฐบำลส่งผลให้ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองเป็นประเด็นท่ีเป็นโอกำส แต่ถ้ำหำกว่ำจุดเน้นของนโยบำยของ
รัฐบำลไม่ต่อเนื่องจะถือว่ำประเด็นนี้เป็นอุปสรรค เป็นต้น 
  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นกำรวิเครำะห์ถึงสภำพท่ีเป็นจุดแข็ง(Strengths :S) และ
จุดอ่อน (Weaknesses : W) ของโรงเรียน โดยใช้ประเด็นส ำคัญด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย (Structure : S1) 
ด้ำนกำรบริกำรและผลิตภัณฑ์ (Service and Product : S2) เป็นกำรน ำผลลัพธ์จำกด ำเนินกำรในช่วงแผนฯ 
ท่ีผ่ำนมำ ด้ำนบุคลำกร (Man : M1) เป็นกำรน ำผลลัพธ์จำกด ำเนินกำรในช่วงแผนฯ ท่ีผ่ำนมำ มำวิเครำะห์
เกี่ยวกับปริมำณคุณภำพ ควำมเพียงพอของบุคลำกร กำรพัฒนำบุคลำกร ขวัญก ำลังใจ ควำมก้ำวหน้ำ ควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะของบุคลำกร ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money : M2) เป็นกำรน ำผลลัพธ์จำก
ด ำเนินกำรในช่วงแผนฯ ท่ีผ่ำนมำ มำวิเครำะห์ในเรื่องควำมเพียงพอของงบประมำณ แผนกำรบริหำร
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งบประมำณ ประสิทธิภำพกำรใช้เงิน ควำมประหยัด ควำมคุ้มค่ำควำมคล่องตัวในกำรเบิกจ่ำย ฯลฯ ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ (Material : M3) เป็นกำรวิเครำะห์ในเรื่องควำมเพียงพอของส่ือวัสดุครุภัณฑ์ คุณภำพของส่ือ กำรใช้
และกำรบ ำรุงรักษำส่ือเทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำร แหล่งเรียนรู้ ฯลฯด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
(Management :M4) เป็นกำรน ำผลลัพธ์จำกด ำเนินกำรในช่วงแผนฯ ท่ีผ่ำนมำ มำวิเครำะห์ 
ในเรื่องระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร กำรกระจำยอ ำนำจ กำรใช้เทคโนโลยีในกำร
บริหำร กำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ กำรระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วน  
 จำกนั้นท ำกำรก ำหนดจุดยืนของโรงเรียนโดยกำรหำควำมสัมพันธ์ของผลกำรประเมิน
สภำพแวดล้อมท้ังภำยนอกและภำยใน โดยคณะกรรมกำรท่ีโรงเรียนมอบหมำยร่วมกันอภิปรำยสรุป ด้วยหลัก
ฉันทำมติและหลักกำรทำงสถิติ ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศมีจุดยืนอยู่ในสถำนภำพท่ีเป็น
เครื่องหมำยค ำถำม (Question mark) แสดงว่ำโรงเรียนมีปัจจัยภำยนอกเอื้อต่อกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
ดังนั้น ควรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม ปรับปรุง เร่งรัด แก้ไข และประสำนควำมร่วมมือ  
 
 ข.  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(1)  วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศได้น ำมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนมำเป็นวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ท่ีส ำคัญ ซึ่งก ำหนดกรอบระยะเวลำท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่ำนี้
ไว้ 4 ปี (พ .ศ.2561-2564) และน ำตัวบ่งช้ีในแต่ละมำตรฐำนมำเป็นตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ซึ่งแสดง
รำยละเอียดไว้ในมำตรฐำนของโรงเรียนสตรีสิริเกศสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำกำรศึกษำ                  
ขั้นพื้นฐำน     

(2)  การพิจารณาวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ จำกภำพประกอบท่ี 2.1 องค์ประกอบของกำร
จัดท ำมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ท่ีโรงเรียนก ำหนดให้เป็นวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ 
มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบดังภำพประกอบท่ี 2.5 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำหรือ
วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์โรงเรียนสตรีสิริเกศ ในแต่ละองค์ประกอบโรงเรียนด ำเนินกำรดังนี้ 
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ภำพประกอบท่ี 2.5 ระบบกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำหรือวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์โรงเรียน 
  
ศึกษาผลการ SWOTโดยน ำผลกำรศึกษำจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และอุปสรรค ท่ีโรงเรียนสตรี

สิริเกศก ำลังเผชิญอยู่ท้ังด้ำนควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และควำมท้ำทำยมำวิเครำะห์ใน แต่ละประเด็นเพื่อแยก
กลุ่มส่วนท่ีเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน โดยแบ่งกลุ่มองค์ประกอบส ำคัญท่ีช้ีวัดควำมส ำเร็จใน  4 มุมมอง (ในด้ำน
นักเรียน ด้ำนระบบกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร) ตำมหลัก 
Balanced Scorecard น ำกลยุทธ์มำพิจำรณำในแต่ละมุมมองเพื่อก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   

 การสังเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ จำกผลของกำรด ำเนินกำร SWOT ท ำให้ได้ข้อมูลท่ี
ส ำคัญท้ัง 4 ด้ำน และแต่ละด้ำนเป็นประเด็นท่ีโรงเรียนต้องด ำเนินกำรเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
ประเมินผลกำรจัดกำรคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ประเมินผลกำรจัดกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมเกณฑ์โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล และกำรประเมินอื่นๆ ข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของนักเรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 
เตรียมควำมพร้อมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำโดยแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหำร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนสตรี
สิริเกศ สร้ำงจิตส ำนึกกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจและควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรประเมินภำยนอก 
มำตรฐำนสำกล แนวทำงกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน และประโยชน์ของมำตรฐำนกำรศึกษำระดับ

ศกึษาผล
การ SWOT

สังเคราะห์
องค์ประกอบ

ส าคัญ

ก าหนด
มาตรฐาน

ประเมิน
มาตรฐาน

ปรับปรุง
มาตรฐาน

ขออนุมัติ
ด าเนินการ

ประกาศใช้

ทบทวน
มาตรฐาน

มาตรฐาน 
การจัดการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริ

เกศ 
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กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำนกำรศึกษำซึ่งประกอบด้วย มำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติ  มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน กระทรวงศึกษำธิกำร มำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยนอก มำตรฐำนสำกล หลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศ  และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนด้ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก กำรด ำเนินกำรในขั้นนี้ 
คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนฯ ด ำเนินกำรวิเครำะห์โดยพิจำรณำค ำส ำคัญท่ีสอดคล้องกันในมำตรฐำน
กำรศึกษำและอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน จำกนั้น
จึงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีตำมมำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนคุณภำพผู้เรียน ด้ำน
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนกำรประกัน
คุณภำพภำยในของโรงเรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและน ำไปสู่กำรควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งช้ีโดยก ำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจท่ีสอดคล้อง
กับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกำสของโรงเรียนท้ัง
ด้ำนผู้เรียน ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้มำเป็นตัวก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำ และตัวบ่งช้ีทุกด้ำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนและตัวบ่งช้ี
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้  มำตรฐำนสำกล 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้หลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ .ศ.2551 
ครอบคลุมกระบวนกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรเรียนรู้ ศักยภำพของผู้เรียน  ชุมชน และท้องถิ่น ตรวจสอบ
และทบทวนมำตรฐำนกำรศึกษำ ถือเป็นขั้นตอนในกำรประเมินมำตรฐำนโดยตรวจสอบควำมสอดคล้องของ
มำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งช้ีของโรงเรียน กับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนและตัวบ่งช้ีกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด มำตรฐำนและตัวบ่งช้ีกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
มำตรฐำนและตัวบ่งช้ีตำมเกณฑ์โรงเรียนมำตรฐำนสำกล มำตรฐำนกำรเรียนรู้หลักสูตรสถำนศึกษำตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ .ศ.2551 หำกตรวจสอบและทบทวนมำตรฐำนแล้วพบว่ำไม่
สอดคล้อง จะด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงมำตรฐำน ประชำพิจำรณ์เป็นกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำเผยแพร่และรับ
ฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะครู องค์กรเอกชน ด้วยวิธีกำรประชุมระดมควำมคิด ส ำรวจควำมคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถำม ถ้ำมีประเด็น
ข้อเสนอแนะ คณะกรรมกำรน ำมำปรับแก้ และเมื่อเป็นท่ีเห็นชอบจำกประชำพิจำรณ์ โรงเรียนจึงขออนุมัติ
ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ เป็นผู้ลงนำมเห็นชอบ และประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียน
สตรีสิริเกศ เมื่อท ำกำรทบทวนมำตรฐำนโรงเรียนได้ย้อนกลับไปศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
น ำมำพิจำรณำร่วมกับกำรศึกษำผลกำรด ำเนินกำร SWOT วิเครำะห์หำควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และควำม             
ท้ำทำย เพื่อจัดท ำมำตรฐำนในครำวถัดไป   
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เมื่อก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสตรีสิริเกศหรือวัตถุประสงค์หลักเชิง กลยุทธ์ตำม
ภำพประกอบท่ี 2.1 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ใช้มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำมำเป็นหลักส ำคัญในกำรก ำหนด              
กลยุทธ์ โดยมีกระบวนกำรท่ีส ำคัญตำมกฎกระทรวงฯ ดังภำพประกอบท่ี 2.6   

ภำพประกอบท่ี 2.6แสดงกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์ 
 
จำกภำพประกอบท่ี 2.6 โรงเรียนใช้หลักกำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งอธิบำย

วิธีกำรได้มำซึ่งตัววัดผลกำรด ำเนินกำร กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย น ำสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์  
 
กลยุทธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงก ำหนดกลยุทธ์

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 5 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพครู 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกลุ่มศักยภำพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 4พัฒนำศักยภำพระบบกำรก ำกับ และสะท้อนผลมำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 

กลยุทธ์ที่ 5ส่งเสริมพัฒนำภำคีเครือข่ำย ควำมร่วมมือกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ 
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การวางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 “Log Frame”: การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ ์

การวางแผนโครงการแบบ “Log Frame” คืออะไร 

 กำรวำงแผนโครงกำรหรือกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรท่ีนิยมแพร่หลำยในองค์กำรภำครำชกำรมี 2 

แบบ คือวำงแผนโครงกำรแบบประเพณีนิยมหรือดั้งเดิม (Conventional Method) ซึ่งเป็นกำรเขียนโครงกำร

ท่ีมีรำยละเอียดตำมองค์ประกอบของโครงกำรทุกประเด็นในลักษณะกำรบรรยำยควำมว่ำจ ำท ำอะไร ท่ีไหน 

เมื่อไร ใครท ำ และท ำอย่ำงไร ขำดควำมเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันในแต่ละหัวข้อ และกำรวำงแผนโครงกำร

แบบตำรำงเหตุผลสัมพันธ์ ซึ่งอังกฤษใช้ว่ำ “Logical Framework Planning”หรือ “Logical Framework 

Method” หรือ “Project Planning Matrix” หรือ “Log Frame” ซึ่งวิธีกำรแบบเหตุผลสัมพันธ์เป็นวิธีกำรท่ี

อำศัยหลักกำรควำมสัมพันธ์ในเชิงท่ีเป็นเหตุเป็นผลแบบต่อเนื่องและประสำนกันท้ังในแนวต้ัง (Vertical 

Logic)และตำมแนวนอน (Horizontal Logic) ขององค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนของโครงกำร โดย

ก ำหนดเป็นรำยละเอียดซึ้งแสดงในรูปแบบของตำรำง 16 ช่อง (4x4 Matrix)ในกรณีท่ีรวมเอำกิจกรรมและ

ปัจจัยไว้ในช่วงเดียวกัน หรือในรูปของตำรำง 20 ช่อง (5x4 Matrix)ในกรณีท่ีแยกกิจกรรมและปัจจัยไว้ตนละ

ช่อง มีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จท่ีเป็นรูปธรรม สำมำรถวัดได้และสำมำรถน ำไปสู่กำรบรรลุผมสัมฤทธิ์ได้ ซึ่งทุกคนท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงกำรดังกล่ำวจะเข้ำใจภำพรวมของโครงกำรท้ังหมดได้ง่ำยและสะดวกส ำหรับผู้บริหำรหรือผู้

พิจำรณำตัดสินใจอนุมัติโครงกำรตลอดจนผู้ท่ีจะน ำโครงกำรไปปฏิบัติ กล่ำวโดยสรุป “กำรวำงแผนโครงกำร

แบบ Log Frame หมำยถึง กำรงวำงแผนโครงกำรอย่ำงเป็นระบบ ยึดหลักตรรกะ โดยมีกำรเช่ือโยงให้เห็นถึง

ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุและผลในด้ำนต่ำงๆขององค์ประกอบโครงกำร อำทิ ก ำหนดจุดมุ่ งหมำย 

(Goal)วัตถุประสงค์ (Purpose)ผลงำน  (Outputs)กิจกรรมต่ำงๆ  (Activities) ท่ี ต้องกระท ำ ตลอดจน

ทรัพยำกรต่ำงๆ (Input)ทีต้องใช้” 

คุณลักษณะของการวางแผนโครงการแบบ Log Frame 

 กำรวำงแผนโครงกำรแบบ Log Frame มีคุณลักษณะท่ีส ำคัญพอสรุปได้ดังนี้ 

1. เป็นกำรวำงแผนท่ีมีควำมสัมพันธ์เป็นระบบ โดยมีควำมสัมพันธ์ในเชิงสำเหตุและผลระหว่ำง

กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ก ำหนดผลงำนท่ีจะได้รับ ก ำหนดผลงำนท่ีจะได้รับ 

ก ำหนดปัจจัยน ำเข้ำและก ำหนดรำยละเอียดของกิจกรรมท่ีจะต้องท ำลดหล่ังลงมำเป็นล ำดับ

ช้ัน ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิที่ 1: แสดงควำมสัมพันธ์ที่เป็นระบบของกำรวำงแผนแบบ Log Frame 

  2. เพื่อเป็นกำรวำงแผนท่ีมีกำรจัดท ำอย่ำงละเอียดรอบคอบ โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนเป็นหลัก 

กำรก ำหนดกิจกรรม ทรัพยำกรท่ีใช้ล้วนตอบสนองต่อควำมต้องกำรผลงำนเป้ำหมำยของวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 

ดังนั้นกำรใช้จ่ำยทรัพยำกรเพื่อกิจกรรมท่ีฟุ่มเฟือยก็จะไม่เกิดขึ้น หรือควำมบกพร่องในกิจกรรมท่ีควรจะต้องท ำ

แต่มิได้ท ำก็จะสำมำรถตรวจสอบพบได้แต่เบ้ืองต้น ต้ังแต่ในขั้นตอนในกำรวำงแผน  

ระดับของวัตถุประสงค์ในกำรวำงแผนในกำรวำงแผนโครงกำร (Hierarchy of Objectives) มี 3 

ระดับ 

2.1 วัตถุประสงค์ระดับสูงสุด (Ultimate Goal) คือวัตถุประสงค์อันเป็นท่ีมำของโครงกำร 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกลำง (Intermediate Goal) เป็นวัตถุประสงค์ท่ีเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุน

วัตถุประสงค์ระดับสูงสุด 

2.3 วัตถุประสงค์ระดับล่ำง (Immediate Goal) เป็นวัตถุประสงค์ท่ีก่อให้เกิดวัตถุประสงค์

ระดับกลำง ซึ่งโดยปกติจะเป็นผลผลิตท่ีเกิดขึ้นทันทีเนื่องจำกกำรปฏิบัติในโครงกำร 

ในกำรวำงแผนในโครงกำรแบบ Log Frame จะต้องค ำนึงถึงกำรเขียนระดับของวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจน และต้องท ำให้วัตถุประสงค์ในระดับต่ำงๆบรรลุผลด้วย 

  3. เป็นกำรวำงแผนท่ีมีควำมเป็นรูปธรรม ท่ีจะเห็นในแต่ละระดับช้ันต้ังแต่บนสู่ล่ำงในแนวตั้ง 

และสำมำรถท่ีจะตรวจสอบควำมถูกต้องในแต่ละระดับจำกแหล่งข้อมูลท่ีก ำหนดไว้ชัดเจนในแนวนอน พร้อม

ท้ังให้ข้อสังเกตท่ีพึงควรระวัง ท่ีอำจจะท ำให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรประสบควำมล้มเหลวได้ 

Goal 

Input 

Activities Activities 

 

Output 

 

Purpose 

 

Output 

 

Output 

 

Output 

 

Output 

Purpose 

Input 

 

Activities 

 

Input 

 

Activities 

 

Input 

 

Input 

 

Activities 
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  4. เป็นกำรวำงแผนท่ีมีกำรประสำนอย่ำงชัดเจน ในแต่ละหน่วยงำนแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปใน

ทิศทำงเดียวกัน และช่วยแก้ไขควำมซ้ ำซ้อนในแต่ละกิจกรรมท่ีอำจจะเกิดขึ้น อันจะช่วยให้กำรใช้จ่ำย

งบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame  

 โครงสร้ำงหรือองค์ประกอบหลักของโครงกำรในตำรำงเหตุผลสัมพันธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ

แนวตั้ง (Vertical Logic) และองค์ประกอบในแนวนอน (Horizontal Logic) โดยอำศัยหลักกำรง่ำยๆคือ 

หลักกำรแสดงควำมสัมพันธ์ในเชิงท่ีเป็นเหตุเป็นผลแบบต่อเนื่องประสำนท้ังแนวนอนและแนวตั้ง แล้วน ำมำ

บรรจุในตำรำงส่ีเหล่ียม ดังแสดงในตำรำงท่ี 1  

1.องค์ประกอบในแนวต้ัง เป็นองค์ประกอบท่ีแบ่งระดับในกำรด ำเนินงำนออกเป็น ระดับจุดมุ่งหมำย

ของแผนงำน (Goal) ระดับวัตถุประสงค์ของโครงกำร (Purpose) ระดับผลงำนหรือผลผลิต (Output) ระดับ

กิจกรรมและทรัพยำกร (Activities & Input) 

ตารางที่ 16 : แสดงควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame 

 

ค าสรุป (NS.) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(OVI) 

หลักฐาน/แหล่งพิสูจน์ 

(MOV) 

เง่ือนไขความส าเร็จ 

(IA) 

Goal 

จุดมุ่งหมำย 

   

Purpose/Objective 

วัตถุประสงค์ 

   

Output 

ผลงำน/ผลผลิต 

   

Activities & Inputs 

กิจกรรม/ปจัจัยน ำเข้ำหรือ

ทรัพยำกร 

   

 

 

แนวต้ัง 

(Vertical) 

แนวนอน (Horizontal) 
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จำกตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบท้ังในแนวตั้งและแนวนอนจะมีควำมสัมพันธ์ที่

เกี่ยวเนื่องกัน คือ ตำมแนวตั้งจะพิจำรณำจำกบนสู่ล่ำง (Downward) และจำกล่ำงสู่บน (Upward) และมี

เครื่องช้ีวัดตำมแนวนอนในแต่ละระดับ โดยมีรำยละเอียด ดังตำรำงท่ี 17 

ตารางที่ 17 :  องค์ประกอบตำมแนวตั้งของ Log Frame  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Downward 

 

1. จุดมุ่งหมำย Goal (G) 

Upward 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร Purpose (P) 

 

3. ผลงำน/ผลผลิต Outputs (O) 

4. กินกรรม Activities  (A) และ ทรัพยำกร Resource ® 

 

  กำรก ำหนดองค์ประกอบในแนวตั้ง โดยท่ัวไปอำจจะเห็นได้ใน 2 แบบ คือแบบท่ีไม่ได้มีกำร

ก ำหนดกิจกรรม หรือบำงโครงกำรต้องกำรรำยละเอียด ในส่วนนี้ก ำหนดกิจกรรมไว้เพื่อให้กำรพิจำรณำ

รอบคอบมำกขึ้น กำรบรรจุรำยละเอียดจะเริ่มต้ังแต่ส่วนบนสุดท่ีแสดงถึงภำพในระดับกว้ำง คือ จุดมุ่งหมำย ( 

Goal ) ท่ีถูกก ำหนดเป็นข้อๆ แต่ละข้อก็จะน ำมำแตกรำยละเอียดเป็นวัตถุประสงค์ (Purpose) ในแต่ละข้อ

ของวัตถุประสงค์ ก็ถูกก ำหนดออกมำในส่ิงต้องกำร (Output) ในแต่ละ Output จะต้องท ำกิจกรรม 

(Activities) อะไรบ้ำง และในแต่กิจกรรมจ ำเป็นต้องใช้ปัจจัยในกำรด ำเนินงำน (Input) อะไรบ้ำง และท้ังหมด

ของแต่ละหัวข้อก็จะถูกรวบรวมอยู่ในลักษณะท่ีตรวจสอบได้ง่ำย 

 2. องค์ประกอบในแนวนอน เป็นองค์ประกอบท่ีแสดงสำระส ำคัญต่ำงๆ เช่น สำระส ำคัญโดยสรุป  

ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จ หลักฐำนหรือแหล่งพิสูจน์ และเงื่อนไขแห่งควำมส ำเร็จ ดังตำรำงท่ี 18 
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ตารางที่ 18 : องค์ประกอบตำมแนวนอนของ Log Frame 

สำระส ำคัญโดยสรุป (NS) ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ (OVI) หลักฐำน/แหล่งพิสูจน์(MOV) เงื่อนไขแห่งควำมส ำเร็จ (IA) 
 

 

รูปแบบของการวางโครงการแบบ  Log Frame 

 รูปแบบของกำรเขียนโครงกำรแบบ  Log Frame  ท่ีนิยมกันจะเป็นแบบตำรำง 4 x 4 หรือตำรำง 

16 ช่อง และ 5 x 4 หรือ 20 ช่อง โดยจะเรียงล ำดับจำกแถวบนสุดของตำรำงในแนวนอน ซึ่งเริ่มต้ังแต่คอลัมน์ 

ทำงด้ำนซ้ำยมือดังนี้ 

  1.สาระส าคัญ / ค าสรุป (NS = Narrative Summary) คือกำรช้ีให้เห็นว่ำโครงกำรจะด ำเนินไป

ได้ต้องมีรำยละเอียดสรุปเป็นข้อๆ และในสำระท่ีสรุปควรตรวจนับได้ในเชิงปริมำณ หัวข้อต่ำงๆจะปรำกฏใน

องค์ประกอบแนวต้ังคือ จุดมุ่งหมำยของแผน วัตถุประสงค์โครงกำร ผลงำนหรือผลผลิตของโครงกำร กิจกรรม

โครงกำร และปัจจัยหรือทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต้องใช้ 

  2.ตัวชี้วัดความส าเร็จ (OVI หรือ KPI = Objectively Verifiable Indicators หรือ Key 

Performance Indicators) คือกำรช้ีให้เห็นว่ำ รำยกำรในแต่ละแถวในคอลัมน์ท่ี 1 (NS) มีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ก ำกับอยู่ด้วย เช่น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของจุดมุ่งหมำยของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของวัตถุประสงค์โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของผลงำน และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกิจกรรมและทรัพยำกรในโครงกำร 

  3.แหล่งข้อมูลหรือวิธีพิสูจน์ความส าเร็จ (MOV = Means of Verification) คือกำรช้ีให้เห็นว่ำ

รำยกำรในแต่ละแถวในคอลัมน์ท่ี 3 มีวิธีกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลอยู่ โดยแสดงให้เห็นว่ำตัวบ่งช้ี

ควำมส ำเร็จดังกล่ำวว่ำจะมีวิธีกำรตรวจวัดได้อย่ำงไร หรือระบุแหล่งท่ีจะให้ได้มำซึ่งข้อมูลดังกล่ำว 

  4.เง่ือนไขส าคัญของความส าเร็จ (IA = Important Assumption) คือกำรช้ีให้เห็นว่ำรำยกำร

แต่ละแถวในคอลัมน์ท่ี 4 มีวิธีพิจำรณำเงื่อนไงแห่งควำมส ำเร็จท่ีส ำคัญของรำยกำรต่ำงๆ เช่น เงื่อนไขส ำคัญ

แห่งควำมส ำเร็จของจุดมุ่งหมำยของแผน เงื่อนไขส ำคัญควำมส ำเร็จของวัตถุประสงค์โครงกำร เงื่อนไขส ำคัญ

แห่งควำมส ำเร็จของผลงำนหรือผลผลิตของโครงกำร 

          เมื่อน ำองค์ประกอบแนวต้ังและแนวนอนของ Log Frame มำบรรจุในตำรำง 5 x 4 จะได้ค ำอธิบำย 

ในเชิงเหตุและผล (Logic) พอสรุปได้ ดังตำรำงท่ี 19 

Horizontal Logic 
Horizontal Logic 
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ตารางที่ 19 : สรุปสำระในแต่ละช่องของ Log Frame 

สาระส าคญัโดยสรุป (NS) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(OVI) 

แหล่งข้อมูลและวิธีพิสูจน์ 

(MOV) 

เง่ือนไขแห่งความส าเร็จ 

(IA) 

จุดมุ่งหมำยของแผน(Program 

Goal)  

ก ำหนดเป็นข้อๆ 

ตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึง

ควำมส ำเร็จตำมจุดหมำยของ

แผนหรือแผนงำน 

แหล่งข้อมูลที่จะวัดดุถึงกำร 

บรรลคุวำมส ำเร็จของแผน 

หรือแผนงำน 

เงื่อนไขที่จะช่วยให้

จุดมุ่งหมำยของแผน

บรรลผุลส ำเรจ็ตำม 

ที่ต้ังไว้ 

วัตถุประสงค์(Purpose) ของ

โครงกำร น ำวัตถุประสงค์มำ

แตกเป็นข้อๆ 

ตัวชี้วัดที่จะวัดควำมส ำเร็จ

ตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้เมื่อ

โครงกำรสิ้นสุด 

 

 

แหล่งข้อมูลที่จะวัด 

ควำมส ำเร็จตำม 

วัตถุประสงค์ 

เงื่อนไขที่จะช่วยให้

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

บรรลผุลส ำเรจ็ 

 

ผลงำน(Outputs) หรือผลผลิต

ของโครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน

หรือผลผลิตเพ่ือควำมส ำเร็จ

ตำมวัตถุประสงค ์

แหล่งข้อมูลที่จะตรวจวัด 

ผลผลิตหรือผลงำน 

ข้อสมมติฐำนส ำคัญที่ผลงำน

จะบรรลุตำม Purpose ที่วำง

ไว้ 

กิจกรรม(Activities)  

ที่จะด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

-รำยละเอียดปัจจัยแต่ละตัวที่

ต้องใช้ท ำกิจกรรม 

-ระบุกิจกรรมที่จะต้องท ำว่ำมี

อะไรบ้ำง 

-ระบุช่วงเวลำท่ีท ำกิจกรรม 

-แหล่งแสดงรำยกำรที ่

ยืนยันว่ำได้มีกำรจัด 

กิจกรรม ตำมท่ีก ำหนดจริง 

-เงื่อนไขจำกปัจจัยภำยนอก

ที่จะท ำให้เกิดกิจกรรมของ

โครงกำร 

ปัจจัยน ำเข้ำ(Input) หรือ

ทรัพยำกร(Resources) ใน

โครงกำร 

-ระบุรำยละเอียดของ

ทรัพยำกรที่ใช้จรงิ 

-แหล่งข้อมูลที่แสดง 

รำยกำรกำรใช้ทรัพยำกรใน 

แต่ละกิจกรรมจริง 

-ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำร

ได้มำซึ่งทรัพยำกรในกำร

ด ำเนินโครงกำร 

 

การตรวจสอบความส าพันธ์เชิงเหตุและผลในแนวต้ังของ Log Frame 

 เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรระบุสำระส ำคัญในแต่ละส่วน ท้ังแนวตั้งและแนวนอนของ Log Frame 

ด ำเนินกำรอย่ำงสมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ 2 รูปแบบคือ  
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  1.วิธีการใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวต้ัง ซึ่งอธิบำยได้ 2 ลักษณะดังนี ้

  1.1กำรตรวจสอบจำกบนลงล่ำง โดยต้ังค ำถำมว่ำ “ท าอย่างไร” (How) ไล่ลงไปเป็นทอดๆจำก

แถวบนสุด ให้ต่อเนื่องกันดังนี ้

    -ท ำอย่ำงไรถึงจะบรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำยของแผน? ค ำตอบท่ีได้จะเป็นส่ิงท่ีก ำหนด 

“วัตถุประสงค์ของโครงกำร” 

    -ท ำอย่ำงไรจึงบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ? ค ำตอบท่ีได้คือ “ส่ิงท่ีก ำหนด

ผลงำน / ผลผลิตของโครงกำร” 

    -ท ำอย่ำงไรท่ีจึงจะได้ผลผลิตหรือผลงำนของโครงกำร ? จะเป็นส่ิงท่ีก ำหนดกำรใช้

ทรัพยำกร / กิจกรรมในโครงกำรนัน้ 

    - ท ำอย่ำงไรจึงจะได้ทรัพยำกรกรท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร ? 

   1.2 กำรตรวจสอบจำกล่ำงขึ้นบน โดยต้ังค ำถำมว่ำ “ท าไม” (Why)ต่อเนื่องกัน โดยไล่จำก

แถวล่ำงสุดขึ้นไปบนเป็นทอดๆ ดังนี้ 

    - ท ำไมต้องใช้ทรัพยำกรในกำรท ำกิจกรรมนั้น ? ค ำตอบท่ีได้จะเป็นส่ิงก ำหนด “ผลงำน / 

ผลผลิตของโครงกำร” 

    - ท ำไมต้องก ำหนดผลผลิต/ ผลงำน ของโครงกำรเช่นนั้น ? ค ำตอบท่ีได้จะเป็นส่งท่ี

ก ำหนด “วัตถุประสงค์ของโครงกำร” 

    - ท ำไมต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงนั้น ? ค ำตอบท่ีได้จะเป็นส่ิงท่ีก ำหนด 

“จุดมุ่งหมำยของแผน / แผนงำน” 

  2. วิธีใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวนอน ซึง่อธิบำยได้ 2 ลักษณะดังนี้ 

   2.1 ใช้ค ำถำมว่ำ “ท าไม”(Why) โดยไล่ไปทำงด้ำนซ้ำยเป็นทอดๆ จำกคอลัมน์ขวำสุด เช่น 

   - ท ำไมจึงต้องมีเงื่อนไขควำมส ำเร็จของกำรได้มำซึ่งทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นส ำหรับโครงกำร 

   - ท ำไมต้องมีแหล่งข้อมูลและกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรได้มำท่ีจ ำเป็นส ำหรับโครงกำร 

   - ท ำไมต้องมีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแห่งทรัพยำกรในโครงกำร 

   - ท ำไมต้องมีกำรระบุกิจกรรมและทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นส ำหรับโครงกำร 

  2.2 ใช้ค ำถำมว่ำ “ท าอย่างไร” (How)ไล่ไปด้ำนขวำเป็นทอดๆ จำกคอลัมน์ด้ำนซ้ำยสุด เช่น 

   - ท ำอย่ำงไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงำน 

    - ท ำอย่ำงไรจึงจะเช่ือได้ว่ำตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนงำนนัน้เช่ือถือได้ 
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   - ท ำอย่ำงไรจึงจะเช่ือได้ว่ำแหล่งข้อมูล และกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนงำนนั้นเช่ือถือ 

   - ท ำอย่ำงไรจึงจะเช่ือถือได้ว่ำเงื่อนไขส ำคัญแห่งควำมส ำเร็จนั้นเช่ือถือได้ 

  จำกกำรท่ีอธิบำยควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผลซึ่งกันและกันท้ังในแนวตั้ง (Vertical Logic)จำก

บนลงล่ำง และจำกล่ำงขึ้นบน และในแนวนอน (Horizontal Logic) ท้ังจำกซ้ำยไปขวำและจำกขวำไปซ้ำย  

จึงท ำให้กำรเขียนโครงกำรแบบ Log Frame เป็นวิธีท่ีมีเหตุผล น่ำเช่ือถือ สำมำรถประเมินผลโครงกำรได้ง่ำย 

ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแนวตั้ง (Vertical Logic) ดังแผนภูมิท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 : ควำมสันพันธ์เชิงเหตุผลในแนวต้ังของโครงกำรแบบ Log Frame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมำยของแผนงำน 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

ผลงำน /ผลผลิตของโครงกำร 

กิจกรรมและทรัพยำกรที่ใช ้

ในโครงกำร 

 

 

ท ำอย่ำงไร 

(How) 

ท ำไม 

(Why) 
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บทท่ี 3 

กำรด ำเนินกำรโครงกำรและวิธีกำรประเมินผล 

 

1. ระบบการก ากับดูแลโรงเรียน 

โรงเรียนสตรีสิริเกศใช้ระบบกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 ตำมภำพประกอบท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบท่ี 3.1 แสดงระบบชองกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

จำกภำพประกอบท่ี 3.1 แสดงระบบชองกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสตรีสิริเกศผ่ำนงำนประจ ำ

ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมี ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ท ำหนำท่ีก ำกับดูแลกลุ่มบริหำรงำน กลุ่มงำน 

และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นเป้ำหมำยในกำรวัดประสิทธิผล ใช้ SSK-Model 

เป็นเครื่องมือก ำกับและประเมินประสิทธิภำพด้ำนกระบวนกำรรวมทั้งงำนด้ำนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติโดยมีผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลท้ังในระดับแผนงำน โครงกำรและกิจกรรม ตำมค ำส่ังของ

โรงเรียน กำรวัดผลกำรด ำเนินกำรด้ำนประสิทธิผลใช้ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยปี และค่ำเป้ำหมำยเมื่อส้ินสุด

แผนกลยุทธ์ 
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2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ 
เมื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตรวจสอบควำมเป็นไปได้ขออนุมัติงบประมำณด ำเนินกำรตำมแผน

และได้รับอนุมัติแล้วล ำดับถัดไปจะเป็นกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติซึ่งเป็นขั้นส ำคัญท่ีสุดเริ่มต้ังแต่ตรวจสอบ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพื่อวิเครำะห์แผนขอด ำเนินกำรตำมโครงกำรท่ีมีในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมล ำดับ
ของโครงกำรก่อนหลังศึกษำงำนและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติในเรื่องกำรใช้ทรัพยำกรบุคคล
งบประมำณวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับจัดสรรเพื่อกำรด ำเนินงำนก ำหนดระยะเวลำของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนและ
จัดท ำตำรำงแสดงเวลำท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนออกค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของผู้
ด ำเนินงำนตำมแผนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำนทรัพย์สินโครงกำรตำมแผนจำกนั้นคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนโครงกำรท่ีมีกำรมอบหมำยงำนโดยอำศัยหลักกำรบริหำรโครงกำร Project Management 
จัดทรัพยำกรประสำนงำนควบคุมกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยรวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับควำมก้ำวหน้ำของแผนตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกำรเพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรท ำงำนวิเครำะห์แลกเปล่ียนเรียนรู้ปรับปรุงแผนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนไปและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนต้ังแต่ต้นจนถึงส้ินสุดแผน 

กำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังโรงเรียนมีวิธีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ครูและบุคลำกรมุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจังปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนด ำเนินกำรตำมข้ันตอนตำม
ภำพประกอบท่ี 3.2 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบท่ี 3.2 แสดงกระบวนกำรมุง่เน้นกำรปฏิบัติงำน 

แต่งต้ังคณะกรรมกำร 

ประชุมสัมมนำเพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

ปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนำ 

ประชุมช้ีแจงมอบนโยบำย กลยุทธ์ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรตรวจสอบ 

และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 

 

ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

ด ำเนินกำรนิเทศตรวจสอบและประเมินผล 

กระบวนกำรมุง่เน้น 

กำรปฏิบตัิ 
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จำกภำพประกอบท่ี 3.2 โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนกำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจังโดย
ประกำรแรกจัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกอบด้วยฝ่ำยบริหำรกลุ่มบริหำรงำนท้ัง 4 กลุ่ม
เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและผู้แทนครู ประกำรท่ีสองประชุมช้ีแจงมอบนโยบำยกลยุทธ์จุดเน้นในระดับ
กลุ่มบริหำรกลุ่มงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในสัปดำห์แรกของกำรเปิดภำคเรียน ประกำรท่ีสำม ก ำหนดแนวทำง
วิธีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกำรท่ีส่ีด ำเนินโครงกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของโรงเรียนประกำรท่ีห้ำ นิเทศตรวจสอบและประเมินผลโดยแต่งต้ังผู้รับผิดชอบกำรนิเทศตรวจสอบ
และประเมินผลโดยใช้ SSK-Model เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับติดตำมและใช้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
มัธยมศึกษำ พ.ศ. 2552 เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินประกำรท่ีหกประชุมสัมมนำเพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน
ทบทวนแนวทำงกำรด ำเนินกำรน ำเสนอปัญหำหรือข้อเสนอแนะน ำเนินกำรปีและนินทำเมื่อจบปีกำรศึกษำ
ประกำศท่ีเจ็ด ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
 3 การประเมินผลการด าเนินการจ่าย SSK-Model 
 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 ระบบ คือ ระบบงำนประจ ำตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำร ท่ีมีบทบำทหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นกรอบในกำรก ำกับ
และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร และกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ภำยใต้แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีโดยมีเป้ำหมำยส ำคัญคือ
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนท่ีมีตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยเป็นตัวก ำหนดควำมส ำเร็จของ
ผลกำรด ำเนินกำรกำรด ำเนินกำรเพื่อควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและมำตรฐำนกำร
จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของโรงเรียนได้ใช้ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีใช้ทบทวนก ำกับและประเมินผลท้ังภำยในและภำยนอกเป็น
เครื่องมือในกำรก ำกับปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

2.ระบบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ สทศ. น ำมำใช้ ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

3. ตลกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำร
แผนงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนสตรีสิริเกศโดยใช้ 
SSK-Model เป็นกรอบในกำรประเมินซึ่งประกอบด้วย 

S หมำยถึงSystemเป็นองค์ประกอบด้ำนควำมเป็นระบบ ของกำรด ำเนินกำรท่ีใช้วงจรควบคุม
คุณภำพของ   เดมมิ่ง  เป็นตัวควบคุมได้แก่ระบบท่ีมีกำรวำงแผน กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ กำรประเมิน
ตรวจสอบและกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรหรือ PDCA 

S หมำยถึง satisfaction เป็นองค์ประกอบด้ำนควำมพึงพอใจ ของผู้รับบริกำรคณะกรรมกำร
ผู้บังคับบัญชำระดับสูงขึ้นไป 

K หมำยถึง knowledge-Based Education กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอยู่บนพื้นฐำนควำมรู้ท่ี
เหมำะสม 
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4.ระบบกำรประเมินประสิทธิผลโดยใช้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรและใช้มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยเป็นเครื่องมือในกำรประเมินเพื่อน ำไปสู่กำร
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
ในกำรประเมินประสิทธิภำพโดยใช้ SSK Model เป็นกรอบในกำรประเมินได้แบ่งกำรประเมินเป็น 3 

ด้ำนคือด้ำนผู้บริหำรด้ำนผู้รับบริกำรและทำงผู้รับผิดชอบนอกจำกนี้ได้ก ำหนดระดับคุณภำพของกำรประเมินไว้
ดังนี้ 

ระดับคุณภำพ 1 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ก ำลังพัฒนำ 

ระดับคุณภำพ 2 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ปำนกลำง 

ระดับคุณภำพ 3 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

ระดับคุณภำพ 4 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ระดับคุณภำพ 5 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
กำรแปลผลกำรประเมิน 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ก ำลังพัฒนำ 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา3มาตรฐาน 

ประกอบด้วย 

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

  ตัวบ่งชีท่ี้ 1 ผู้เรียนมีทักษะกำรส่ือสำร อ่ำน เขียน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 

ท่ี 2 และควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  

  ตัวบ่งชีท่ี้ 2 ผู้เรียนมีทักษะกำรส่ือสำรแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้ำงองค์ควำมรู้ สู่กระบวนกำร

แก้ปัญหำ เกิดควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 

  ตัวบ่งชีท่ี้ 3 ผู้เรียนมีผลงำนเชิงนวัตกรรมในสำขำวิชำชีพตำมแผนกำรเรียนท่ีน ำไปใช้ได้จริงกับ

กลุ่มปัญหำตรงตำมควำมต้องกำรในชุมชนท้องถิ่น 

  ตัวบ่งชีท่ี้4ผู้เรียนรู้เท่ำทันส่ือเทคโนโลยี   มีจริยธรรมและทักษะกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ เพื่อกำรเรียนรู้ กำรส่ือสำรและกำรด ำเนินวิถีชีวิต 

  ตัวบ่งชีท่ี้ 5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และคะแนนเฉล่ียผลกำรสอบวัด

ระดับชำติ O - NET ระดับ ม.3 และม.6 ในสำระกำรเรียนรู้หลักสูงกว่ำระดับประเทศ   

  ตัวบ่งชีท่ี้ 6ผู้เรียนมีทักษะกำรประกอบกำรหรือท ำธุรกิจพอเพียงจำกกำรท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำ

กำรทุกกลุ่มสำระรำยวิชำท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในกำรด ำเนินวิถีชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

  ตัวบ่งชีท่ี้ 7ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรท ำงำน และด้ำนศีลธรรมเป็นไปตำม

คุณลักษณะและค่ำนิยม 12 ประกำร ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

  ตัวบ่งชีท่ี้ 8ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม อย่ำงเป็น

รูปธรรมและมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น ควำมเป็นไทย และเห็นคุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทยและแสดงออกได้

อย่ำงเหมำะสมในชีวิตประจ ำวัน 

    ตัวบ่งชีท่ี้9ผู้เรียนมีทักษะกำรปรับตัวและเท่ำทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและมี

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้สร้ำงเป้ำหมำยชีวิตกำรท ำงำนและกำรประกอบอำชีพ   

  ตัวบ่งชีท่ี้ 10ผู้เรียนมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ มีสุนทรียภำพ และสำมำรถป้องกัน

ตนเองจำกภัยสังคม  
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   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ตัวบ่งชีท่ี้ 11โรงเรียนมีเอกลักษณ์ควำมเป็นเลิศท่ีปรำกฏในวิสัยทัศน์แสดงควำมเช่ือมโยงไปสู่ 

พันธกิจเป้ำประสงค์ กลยุทธ์องค์กร ท่ีรองรับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและประเทศ 

  ตัวบ่งชีท่ี้ 12 สถำบันกำรศึกษำ สถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำ

มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำ และเป็นพี่เล้ียงกำรพัฒนำสำระเนื้อหำรำยวิชำ และ

แหล่งเรียนรู้ท่ีใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

    ตัวบ่งชีท่ี้ 13 โรงเรียนมีระบบข้อมูลกำรให้บริกำรสำธำรณะกับบุคคลหน่วยงำน ชุมชน ท้องถิ่น  

   ตัวบ่งชีท่ี้ 14 โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ

อย่ำงมีประสิทธิ์ภำพและครบองค์ประกอบ  

   ตัวบ่งชีท่ี้ 15 สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ท่ีแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของพันธกิจ

และเป้ำประสงค์กำรเป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกลและมัธยมศึกษำ 4.0 บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 

   ตัวบ่งชีท่ี้ 16 โรงเรียนมีระบบกำรเก็บข้อมูล กำรบริกำร และกำรก ำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

ของกิจกรรม โครงกำร กลยุทธ์องค์กร ท่ีสะท้อนต่อภำพควำมก้ำวหน้ำของพันธ์กิจเป้ำประสงค์ 

   ตัวบ่งชีท่ี้ 17โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีรองรับกลุ่มศักยภำพผู้เรียนท่ีหลำกหลำยและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น   

    ตัวบ่งชีท่ี้ 18โรงเรียนมีระบบงำนแนะแนวกำรศึกษำ แนะแนวอำชีพ แนะแนวทักษะชีวิต จัดท ำ

ระเบียนสะสมและแฟ้มสะสม ผลงำน ท่ีแสดงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพ (Career 

Pathfortfolios) 

    ตัวบ่งชีท่ี้ 19โรงเรียนมีแผนกำรพัฒนำสมรรถนะวชิำชีพครู สวัสดิกำรเป็นรำยบุคคล และมี

บันทึกข้อมูลผลงำนเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนรำยปี 

   ตัวบ่งชีท่ี้ 20 ครูมีจรรยำบรรณวิชำชีพครูและมีแผนกำรพัฒนำศักยภำพกำรพัฒนำวิชำชีพครู 

เป็นรำยบุคคลรองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

    ตัวบ่งชีท่ี้ 21 โรงเรียนมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก สภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีแสดงกรณีศึกษำ

ตำมศำสตร์ของพระรำชำ 

    ตัวบ่งชีท่ี้ 22 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติกำร ห้องสืบค้นควำมรู้ ท่ีมีระบบเทคโนโลยีกำรเข้ำถึงควำมรู้ 

แหล่งเรียนรู้ และบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้   
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   ตัวบ่งชีท่ี้ 23 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี ส่ือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรองรับกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้ของครูและผู้เรียน 

    ตัวบ่งชีท่ี้ 24 โรงเรียนมรีะบบบริหำรข้อมูลสำรสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบันที่แสดงควำมเช่ือมโยง

สอดคล้องกันขององค์กรท้ังภำยในและภำยนอกโรงเรียน 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
   ตัวบ่งชีท่ี้ 25ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำร Active Learning ท่ีสร้ำงโอกำส 

ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 

   ตัวบ่งชีท่ี้ 26 ครูมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบกำร และท ำธุรกิจ

พอเพียง ตำมกระบวนกำร Project-based Learning   

   ตัวบ่งชีท่ี้ 27ครูมีทักษะกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีแสดงกำรใช้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู ้

   ตัวบ่งชีท่ี้ 28ครูมีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้นักเรียนรักกำรเรียนรู้ และเรียนรู้

ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

   ตัวบ่งชีท่ี้ 29 ครูมีเครื่องมือวัดผลกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนรูไ้ด้ตรงตำมสภำพจริงอย่ำง

สมดุลเชิงคุณภำพ และอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้รำยวิชำและตัวชี้วัด 

   ตัวบ่งชีท่ี้ 30 ครูมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับช้ัน

เดียวกันและบูรณำกำรกับแหล่งเรียนรู้ สถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 

   ตัวบ่งชีท่ี้31ครูมีบันทึกผลกำรเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียนท่ีแสดงศักยภำพทักษะ ควำมรู้ และ

คุณลักษณะนิสัยท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ของตัวช้ีวัดรำยวิชำในแต่ละกลุ่มศักยภำพของผู้เรียนท่ีน ำผลย้อนกลับไป

ปรับปรุงพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
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ตารางที่ 3.1 แสดงโครงการ / กิจกรรมปีงบประมาณ 2561-2564 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 

1. พัฒนำผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนำผู้เรียนให้มี 

   ทักษะกำรเรียนรู้ 

   แห่งศตวรรษที่ 21 

(กลุ่มบริหำรงำน 

วิชำกำร) 1 

1. ส่งเสริมกำรบูรณำกำรในวิชำโครงงำน สะเต็ม  

   ค่ำยวิชำกำร ค่ำยทักษะชีวิต วิชำศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

และสร้ำงองค์ควำมรู้ เพ่ือกระบวนกำรแก้ปัญหำ  

   เกิดควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ ผลิตนวัตกรรม 

   ใช้แก้ปัญหำกำรด ำเนินและด ำรงชีวิตในชุมชน 

2. ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ ค่ำนิยมที่ดีตำมท่ี 

   สถำนศึกษำก ำหนด ศึกษำแหล่งเรียนรู้และสถำน 

   ประกอบกำร ตลำดนัดวิชำกำรและวิชำชีพ เปิด 

   โลกกว้ำงทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมกำรหำรำยได้ 

   ระหว่ำงเรียน 

3. ส่งเสริมพัฒนำกำรผู้เรียนทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจและ 

   สติปัญญำ มีควำมรู้เท่ำทัน   สื่อเทคโนโลยีและ 

   สำรสนเทศ 

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

5. ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้ทำงภำษำ กำรสื่อสำร  

   และควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงำนนวัตกรรมและ 

   ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพเพ่ือหำรำยได้ 

   อย่ำงหลำกหลำย ผ่ำนกำรน ำเสนอผลลัพธ์บนเวที 

   ศักยภำพ ตำมควำมต้องกำรของตนเองและชุมชน  

   ภำยใต้หลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส่งเสริมทักษะกำรประกอบอำชีพตำมหลักเศรษฐกจิ 

   พอเพียงสู่ชุมชน    
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

 กลยุทธ ์ โครงการ กิจกรรม 

1. พัฒนำผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษที่ 21 

(ต่อ) 

2. พัฒนำระเบียบวินัย 

   ส่งเสริมคุณธรรม  

   จริยธรรม และ 

   คุณลักษณะอันพึง 

   ประสงค2์ 

(กลุ่มบริหำรฯบุคคล) 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปลูกจิตส ำนึก รักบ้ำนเกิด อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

2. ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมควำม 

   รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมบนพ้ืนฐำนของควำม 

   เป็นประชำธิปไตย   

3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

    ทำงกำรเรียน 3  

(กลุ่มบริหำรงำน 

วิชำกำร) 

1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะ

กระบวนกำรให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ 

2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

2 พัฒนำศักยภำพและ 

   จรรยำบรรณทำง 

   วิชำชีพคร ู

1. พัฒนำครูสู่ควำมเป็น 

   ครูในศตวรรษที่ 214 

   (กลุ่มบริหำรงำน   

วิชำกำร) 

1. กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Active  

   Learning 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของ 

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  ในกำรเรียนรู้ 

   ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

4. พัฒนำครูให้มีทักษะกำรใชส้ื่ออย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. กิจกรรมกำรเรียนรู้บรูณำกำรเพ่ือฝึกทักษะกำรเป็น 

   ผู้ประกอบกำร 

6. พัฒนำกำรสร้ำงเครื่องมือ รูปแบบ วิธีกำรวัดและ 

   ประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพ 

7. ส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำในชั้นเรียน 

2. พัฒนำศักยภำพครู 5 

(กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนำตนเองตำมคุณลักษณะครู

ในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริมและพัฒนำ 

   หลักสูตรสถำน 

   ศึกษำตำมกลุ่ม 

   ศักยภำพผู้เรียน 

1. พัฒนำหลักสูตร 

   สถำนศึกษำ6 

(กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร) 

 1. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

2. พัฒนำระบบงำนแนะแนวตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

2 .พัฒนำสื่อและแหล่ง 

   เรียนรู้ 7 

(กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป) 

1.พัฒนำแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้ 

เข้ำถึงควำมรู้ และสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำ 

     อย่ำงย่ังยืน 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

 กลยุทธ ์ โครงการ กิจกรรม 

4. พัฒนำศักยภำพ 

   ระบบกำรก ำกับ  

   และสะท้อนผล 

   มำตรฐำนคุณภำพ 

   กำรบริหำรจัดกำร 

1. พัฒนำระบบ 

   บริหำรงำนด้วยระบบ 

   คุณภำพ 8 

(กลุ่มบริหำรงำน 

วิชำกำร  

กลุ่มบริหำรงำน   

งบประมำณและ  

แผนงำน) 

 

1. พัฒนำระบบนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ทบทวน ผลกำร 

    ด ำเนินงำน น ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ 

    คุณภำพ  

2. พัฒนำระบบสำรสนเทศ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

     ที่เชื่อมโยงขององค์กรทั้งภำยในและภำยนอก 

3. พัฒนำระบบก ำกับ ติดตำมงำนตำมโครงสร้ำงของ 

    โรงเรียน ให้ด ำเนินงำนภำยใต้กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุ 

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค ์

4. พัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรก ำกับติดตำม 

   ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร กิจกรรมตำมแผน 

   ปฏิบัติกำร 

2. พัฒนำระบบประกัน 

   คุณภำพภำยใน 9 

   สถำนศึกษำ(ประกัน) 

ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และครบ 7 องค์ประกอบ   

3. พัฒนำสมรรถนะคร ู

10 

(กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 

ส่งเสริมและสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพครู พัฒนำ

สมรรถนะครู ท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนรำยปี 

5 ส่งเสริมพัฒนำภำคี 

   เครือข่ำย ควำม 

   ร่วมมือกำรพัฒนำ 

   กิจกรรมกำรเรียนรู ้

   ตำมศำสตร์ 

   พระรำชำ 

เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 

11 

(กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป) 

1. ประสำนสัมพันธ์ ขอควำมร่วมมือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

   ร่วมก ำหนดควำมต้องกำร กำรจัดกำรศึกษำและเป็น 

   พ่ีเลี้ยงในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

2. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
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ตารางที่ 3.2 แสดงการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2562 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำ 

   ผู้เรียนให้ 

   เป็นพลโลก 

   แห่ง 

   ศตวรรษ 

   ที่ 21 

1. พัฒนำผู้เรียน 

    ให้มีทักษะ 

    กำรเรียนรู้ 

 แห่งศตวรรษ 

    ที่ 21 

 

1. ผู้เรียนมีทักษะกำรสื่อสำร   

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สร้ำงองค์ควำมรู้สู่ 

กระบวนกำรแก้ปัญหำ  

เกิดควำมคิด 

เชิงสร้ำงสรรค์ 

2. ผู้เรียนมีทักษะกำร 

   ปรับตัวและรู้เท่ำทันต่อ 

   กำรเปลี่ยนแปลงของ 

   สังคมโลกและมีเป้ำหมำย 

   กำรเรียนรู้สร้ำงเป้ำหมำย 

ชีวิต กำรท ำงำนและกำร 

   ประกอบอำชีพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติ

กิจกรรมตำมกระบวนกำร Active  

Learning  

 

 

 

 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำร

ปรับตัวและเท่ำทันต่อกำร

เปลี่ยนแปลงของ สังคมโลกและมี

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้สร้ำง

เป้ำหมำยชีวิตกำรท ำงำนและกำร

ประกอบอำชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 84 ที่ปฏิบัติ 

กิจกรรมตำมกระบวนกำร Active 

Learning   

 

 

 

 

 

ผู้เรียนร้อยละ 84 ที่มีทักษะกำร

ปรับตัวและเท่ำทันต่อกำร

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

และมีเป้ำหมำยกำรเรียนรู้สร้ำง

เป้ำหมำยชีวิตกำรท ำงำนและกำร

ประกอบอำชีพ 

ส่งเสริมกำรบูรณำกำรในวิชำ 

โครงงำน สะเต็ม ค่ำยวิชำกำรค่ำย

ทักษะชีวิตวิชำศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

และสร้ำงองค์ควำมรู้ เพ่ือกระบวนกำร

แก้ปัญหำ เกิดควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 

ผลิตนวัตกรรมใช้แก้ปัญหำ กำรด ำเนิน

และด ำรงชีวิตในชุมชน 

ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ 

ค่ำนิยมทีดี่ตำมท่ีสถำนศึกษำ ก ำหนด

ศึกษำ แหล่งเรียนรู้และ สถำน

ประกอบกำร ตลำดนัด วิชำกำรและ

วิชำชีพ เปิดโลกกว้ำงทำงกำรศึกษำ 

และส่งเสริม 

กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ 

 

 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มบริหำรงำน

บุคคล 

- งำนแนะแนว 

- งำนระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำ 

   ผู้เรียนให้ 

   เป็นพลโลก 

   แห่ง 

   ศตวรรษ 

   ที่ 21 

(ต่อ) 

1. พัฒนำผู้เรียน 

    ให้มีทักษะ 

    กำรเรียนรู้ 

 แห่งศตวรรษ 

    ที่ 21 

    (ต่อ) 
 

3. ผู้เรียนมีพัฒนำกำร 

   ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ มี 

   สุนทรียภำพ และสำมำรถ 

   ป้องกันตนเองจำกภัย 

   สังคม 

 

 

 

 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ ำหนัก 

ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำย 

    ตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมฉลำด 

    ทำงด้ำนอำรมณ์ อยู่ในเกณฑ์ 

ปกติ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุนทรียภำพ 

    ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรีนำฏศิลป ์

    กีฬำ นันทนำกำร  

ตำม จินตนำกำร 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่สำมำรถ 

ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติด 

ให้โทษและอบำยมุข หลีกเลี่ยง 

    ตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยง 

    ต่อควำมรุ่นแรง  ปัญหำทำงเพศ 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ที่มีน้ ำหนักส่วนสูง 

และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์

มำตรฐำน  

ผู้เรียนร้อยละ 94ที่มีควำมฉลำด

ทำงด้ำนอำรมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่ม ี

สุนทรียภำพทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี

นำฏศิลป์กีฬำ นันทนำกำร ตำม

จินตนำกำร 

ผู้เรียนร้อยละ 95  

ที่สำมำรถป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพ

ติดให้โทษและอบำยมุขหลีกเลี่ยง

ตนเองจำกสภำวะ 

ที่เสี่ยงต่อควำมรุ่นแรง  ปัญหำทำง

เพศ 

ส่งเสริมพัฒนำกำรผู้เรียน 

ทำงด้ำนร่ำงกำยจิตใจ 

และสติปัญญำ มีควำมรู้ 

เท่ำทัน สื่อเทคโนโลยี  

และสำรสนเทศ 
 

 

 

- งำนอนำมัย 

โรงเรียน 

- งำนสถำนศึกษำสี

ขำว 

- งำนโรงเรียนสุจริต 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ศิลปะ 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้สุขศึกษำและ

พลศึกษำ 

 

 

 



37 
 

ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำ 

   ผู้เรียนให้ 

   เป็นพลโลก 

   แห่ง 

   ศตวรรษ 

   ที่ 21(ต่อ) 

1. พัฒนำผู้เรียน 

    ให้มีทักษะ 

    กำรเรียนรู้ 

 แห่งศตวรรษ 

    ที่ 21 

    (ต่อ) 

4. ผู้เรียนรู้เท่ำทันสื่อเทคโนโลยี 

  มีจริยธรรมและทักษะกำรใช ้

สื่อสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

    ในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้  

เพ่ือกำรเรียนรู้กำรสื่อสำร 

และกำรด ำเนินวิถีชีวิต 

ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่ำทันสื่อสื่อ

เทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะ

กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน

กำรเข้ำถึงองค์ 

ควำมรู้ เพ่ือกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร

และกำรด ำเนินชีวิต 

ผู้เรียนร้อยละ88 ที่รู้เท่ำทันสื่อสื่อ

เทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะ

กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน

กำรเข้ำถึงองค์ 

ควำมรู้ เพ่ือกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร

และกำรด ำเนินชีวิต 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

ในศตวรรษ 

ที่ 21 

 

- กลุ่มวิชำ

คอมพิวเตอร์ 

- งำนห้องสมุด 

- งำนเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และ

เครือข่ำย 

5. ผู้เรียนมีทักษะกำรสื่อสำร 

อ่ำน เขียน ภำษำไทย  

ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำง 

    ประเทศที่ 2 และควำม 

สำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 

ตำมเกณฑ์ของแต่ละ 

ระดับชั้น 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำร

สื่อสำร อ่ำน เขียน ภำษำไทย 

ภำษำอังกฤษภำษำต่ำงประเทศที่ 2

และควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ

ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

- ผู้เรียนร้อยละ 88มีทักษะกำร 

กำรอ่ำนเขียนภำษำไทย 

- ผู้เรียนร้อยละ 90มีทักษะกำร 

สื่อสำรภำษำไทย  

- ผู้เรียนร้อยละ 77มีทักษะกำร 

อ่ำน เขียน ภำษำอังกฤษ 

- ผู้เรียนร้อยละ 75มีทักษะกำร 

สื่อสำรภำษำองักฤษและ 

ภำษำต่ำงประเทศที่ 2  

ส่งเสริมกจิกรรมกำรเรียนรู้ทำง

ภำษำ กำรสื่อสำร และ

ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด

ค ำนวณ 

 

 

 

 

 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ภำษำไทย 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้คณิตศำสตร ์
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำ 

   ผู้เรียนให้ 

   เป็นพลโลก 

   แห่ง 

   ศตวรรษ 

   ที่ 21(ต่อ) 

 

1. พัฒนำผู้เรียน 

    ให้มีทักษะ 

    กำรเรียนรู้ 

 แห่งศตวรรษ 

    ที่ 21 

    (ต่อ) 

5. ผู้เรียนมีทักษะกำรสื่อสำร 

อ่ำน เขียน ภำษำไทย  

ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำง 

    ประเทศที่ 2 และควำม 

สำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 

ตำมเกณฑ์ของแต่ละ 

ระดับชั้น (ต่อ) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำร

สื่อสำร อ่ำน เขียน ภำษำไทย 

ภำษำอังกฤษภำษำต่ำงประเทศที่ 2

และควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ

ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

(ต่อ) 

- ผู้เรียนร้อยละ 76มีควำม 

สำมำรถในกำรคิดค ำนวณ  

ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ส่งเสริมกจิกรรมกำรเรียนรู้ทำง

ภำษำ กำรสื่อสำร และ

ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด

ค ำนวณ 

 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้คณิตศำสตร ์

6. ผู้เรียนมีผลงำนเชิงนวัตกรรม 

ในสำขำวิชำชีพตำมแผน 

กำรเรียนที่น ำไปใช้ได้จริง 

 กับกลุ่มปัญหำตรงตำมควำม 

ต้องกำรในชุมชนท้องถ่ิน 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงำนเชิง

นวัตกรรมในสำขำวิชำชีพตำม

แผนกำรเรียนที่น ำไปใช้ 

ได้จริงกับกลุ่มปัญหำตรงตำมควำม

ต้องกำรในชุมชนท้องถ่ิน 

ผู้เรียนร้อยละ 84 ทีม่ีผลงำนเชิง

นวัตกรรมในสำขำวิชำชีพตำม

แผนกำรเรียนที่น ำไปใช้ 

ได้จริงกับกลุ่มปัญหำตรงตำมควำม

ต้องกำรในชุมชนท้องถ่ิน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผล

งำนนวัตกรรม 

และควำมสำมำรถในกำร

ประกอบอำชีพเพ่ือหำ 

รำยได้อย่ำงหลำกหลำย ผ่ำน

กำรน ำเสนอผลลัพธ์บนเวที

ศักยภำพ ตำมควำม 

ต้องกำรของตนเองและชุมชน 

ภำยใต้หลักของปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- งำนแนะแนว 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผูร้ับผิดชอบ 

1. พัฒนำ 

   ผู้เรียนให้ 

   เป็นพลโลก 

   แห่ง 

   ศตวรรษ 

   ที่ 21(ต่อ) 

1. พัฒนำผู้เรียน 

    ให้มีทักษะ 

    กำรเรียนรู้ 

 แห่งศตวรรษ 

    ที่ 21 

    (ต่อ) 

7. ผู้เรียนมีทักษะกำร 

ประกอบกำร หรือท ำธุรกิจ 

พอเพียงจำกกำรท ำหน่วย 

เรียนรู้บูรณำกำรทุกกลุ่มสำระ 

รำยวิชำท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 

ได้จริงในกำรด ำเนินวิถีชีวิต 

   ในชุมชนท้องถ่ิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำร

ประกอบกำรหรือท ำธุรกิจพอเพียง

จำกกำรท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรทุก

กลุ่มสำระรำยวิชำท่ีน ำไปใช้ประโยชน์

ได้จริงในกำรด ำเนินชีวิตในชุมชน

ท้องถ่ิน 

ผู้เรียนร้อยละ 84 ที่มีทักษะกำร

ประกอบกำรหรือท ำธุรกิจพอเพียง

จำกกำรท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำร

ทุกกลุ่มสำระรำยวิชำท่ีน ำไปใช้

ประโยชน์ 

ได้จริงในกำรด ำเนินชีวิตในชุมชน

ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมทักษะกำรประกอบ

อำชีพตำมหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ชุมชน 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

2. พัฒนำ 

    ระเบียบ 

      วินัย 

      ส่งเสริม 

      คุณธรรม 

      จริยธรรม  

      และ   

      คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร 

   อนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ 

  และสิ่งแวดล้อม อย่ำงเป็น 

   รูปธรรมและมีควำมภำคภูมิใจ 

   ในท้องถ่ินควำมเป็นไทย  

และเห็นคุณค่ำเกี่ยวกับ 

ภูมิปัญญำไทยและแสดงออก 

ได้อย่ำงเหมำะสมในชีวิต 

ประจ ำวัน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วน 

    ร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

    ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

    อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำม 

    ภำคภูมิใจในท้องถ่ิน ในควำม 

    เป็นไทย และเห็นคุณค่ำ 

เก่ียวกับภูมิปัญญำไทยและ 

แสดงออกได้อย่ำงเหมำะสม 

ในชีวิตประจ ำวัน 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่มีส่วนร่วม 

ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงเป็น

รูปธรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่มีควำม 

ภำคภูมิใจในท้องถ่ิน ในควำม 

เป็นไทย และเห็นคุณค่ำ 

เก่ียวกับภูมิปัญญำไทย และ 

แสดงออกได้อย่ำงเหมำะสม 

ในชีวิตประจ ำวัน 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วม 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปลูกจิตส ำนึก รักบ้ำนเกิด 

อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำ 

   ผู้เรียนให้ 
   เป็นพลโลก 

   แห่ง 

   ศตวรรษ 

   ที่ 21(ต่อ) 
 

2. พัฒนำ 
    ระเบียบ 

      วินัย 

      ส่งเสริม 

      คุณธรรม 

      จริยธรรม  
      และ   
      คุณลักษณะ 

      อันพึง 

ประสงค์  
      (ต่อ) 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้ำนกำร 

เรียนรู้ ด้ำนกำรท ำงำน และ 

ด้ำนศีลธรรมเป็นไปตำม 

   คุณลักษณะ และค่ำนิยม 12  

ประกำร ตำมท่ีสถำนศึกษำ 

ก ำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมำย 

   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรท ำงำน และ
ด้ำนศีลธรรมเป็นไปตำมคุณลักษณะ
และค่ำนิยม 12ประกำร ตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำม
ของสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่มีคุณลักษณะด้ำน
กำรเรียนรู้ ด้ำนกำรท ำงำน และด้ำน
ศีลธรรมเป็นไปตำมคุณลักษณะและ
ค่ำนิยม 12ประกำร ตำมท่ีสถำนศึกษำ 

ก ำหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย 

และวัฒนธรรมอันดีงำมของสังคม 

ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมบนพ้ืนฐำนของ 

ควำมเป็นประชำธิปไตย 

- กลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำร 

- กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

3. ยกระดับ 

    ผลสัมฤทธ์ิ 

  ทำงกำรเรียน 

 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร 

เรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และ 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ  
วัดระดับชำติ O – NET  

ระดับ ม.3 และ ม.6 ใน 

สำระกำรเรียนรู้หลัก สูงกว่ำ  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ 

    ทำงกำรเรียนต้ังแต่ระดับดี 

    ข้ึนไป 

- ผู้เรียนร้อยละ 77  

มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

  ต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียน 

- กลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร 

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำ 

   ผู้เรียนให้ 

   เป็นพลโลก 

   แห่ง 

   ศตวรรษ 

   ที่ 21(ต่อ) 

 

3. ยกระดับ 

    ผลสัมฤทธ์ิ 

ทำงกำรเรียน 

    (ต่อ) 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร 

เรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และ 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ  

วัดระดับชำติ O – NET  

ระดับ ม.3 และ ม.6 ใน 

สำระกำรเรียนรู้หลัก สูงกว่ำ  

    (ต่อ) 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

    ผลกำรสอบวัดระดับชำติ  

 O - NET ระดับ ม.3 และ 

    ม.6 ในสำระกำรเรียนรู้ 

  หลักสูงกว่ำระดับประเทศ 

- กลุ่มสำระฯ 4 กลุ่มสำระฯ 

มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ 

วัดระดับชำติ O - NET  

ระดับ ม.3สูงกว่ำ 

ระดับประเทศ 

- กลุ่มสำระฯ 3 กลุ่มสำระฯ 

มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ 

วัดระดับชำติO - NET ระดับ 

 ม.6สูงกว่ำระดับประเทศ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำร

เรียน 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

2. พัฒนำ 

   ศักยภำพ 

   และ   

จรรยำบรรณ 

วิชำชีพคร ู

 

1. พัฒนำครูสู ่

    ควำมเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

ที่ 21 

1. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียน 

    กำรสอนตำมกระบวนกำร 

Active Learning ที่สร้ำง 

    โอกำสให้ผู้เรียนทุกคน 

    มีส่วนร่วม ตำมควำมถนัด 

    และควำมสนใจ 

 1. ร้อยละของผู้เรียนที่ม ี

    ส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ 

    ตนเอง ก ำหนดเน้ือหำสำระ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร
Active Learning  

 ตำมควำมสนใจและควำมถนัด    

     เป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็น 

รูปธรรมทั้งระบบ 

ผู้เรียนร้อยละ 84ที่มีส่วนร่วม 

ในกำรวิเครำะห์ตนเอง ก ำหนด 

เน้ือหำสำระกิจกรรมกำรเรียนรู ้

ตำมกระบวนกำรActive Learning 

ตำมควำมสนใจ 

และควำมถนัดเป็นรำยบุคคล 

อย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

กิจกรรมกำรเรียนรู ้

ตำมกระบวนกำร Active     

Learning 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนำ 

   ศักยภำพ 

   และ   

   จรรยำบรรณ 

วิชำชีพคร ู

   (ต่อ) 

1. พัฒนำครูสู ่

    ควำมเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

ที่ 21  (ต่อ) 

1. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียน 

    กำรสอนตำมกระบวนกำร 

    Active Learning ที่สร้ำง 

    โอกำสให้ผู้เรียนทุกคน 

    มีส่วนร่วม ตำมควำมถนัด 

    และควำมสนใจ (ต่อ) 

 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ 

โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด ได้ 

ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและ 

แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

สรุปองค์ควำมรู้และสำมำรถ 

น ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ได้เป็นอย่ำงดี 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ฝึก 

ทักษะแสดงออกน ำเสนอ 

ผลงำนแสดงควำมคิดเห็น 

คิดเป็น ท ำเป็นรักกำรอ่ำน 

และแสวงหำควำมรู้จำกสื่อ 

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำง 

เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

 

 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่ได้ 

เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวน 

กำรคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วย 

วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่ 

หลำกหลำยสรุปองคค์วำมรู้ 

และสำมำรถน ำไปใช้ใน 

สถำนกำรณ์ต่ำงๆได้เป็น 

อย่ำงดี 

3. ผู้เรียนร้อยละ  84 ที่ได้ฝึก 

ทักษะแสดงออกน ำเสนอ 

ผลงำนแสดงควำมคิดเห็น 

คิดเป็น ท ำเป็นรักกำรอ่ำน 

และแสวงหำควำมรู้จำกสื่อ 

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำง 

เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

 

 

กิจกรรมกำรเรียนรู ้

ตำมกระบวนกำร Active     

Learning 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนำ 

   ศักยภำพ 

   และ   

จรรยำบรรณ 

วิชำชีพคร ู

   (ต่อ) 

1. พัฒนำครูสู ่

    ควำมเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

ที่ 21 (ต่อ) 

1. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียน 

    กำรสอนตำมกระบวนกำร 

Active Learning ที่สร้ำง 

    โอกำสให้ผู้เรียนทุกคน 

    มีส่วนร่วม ตำมควำมถนัด 

    และควำมสนใจ (ต่อ) 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ 

    โดยเชื่อมโยง บูรณำกำร 

    สำระกำรเรียนรู้และทักษะ 

    ด้ำนต่ำงๆ 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ในกำรจัดบรรยำกำศ 

สภำพแวดล้อมสื่อกำรเรียน 

และอ ำนวยควำมสะดวกที่ 

เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

6. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำง 

เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่ได้ 

    เรียนรู้โดยเชื่อมโยง บูรณำ 

    กำรสำระกำรเรียนรู้และ 

    ทักษะด้ำนต่ำงๆ 

5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

ในกำรจัดบรรยำกำศ 

สภำพแวดล้อมสื่อกำรเรียน 

และอ ำนวยควำมสะดวกที่ 

เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

6. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำง 

เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

 

 

 

กิจกรรมกำรเรียนรู ้

ตำมกระบวนกำร Active     

Learning 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ 

2. พัฒนำ 

   ศักยภำพ 

   และ   

จรรยำบรรณ 

วิชำชีพคร ู

   (ต่อ) 

1. พัฒนำครูสู ่

    ควำมเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

ที่ 21 (ต่อ) 

2. ครูมีกำรจัดกิจกรรมกำร 

    เรียนรู้ บูรณำกำรร่วมกับ 

    กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

    ในระดับชั้นเดียวกัน  

    และบูรณำกำรกับแหล่ง 

    เรียนรู้ สถำนประกอบ- 

กำร กลุ่มอำชีพอิสระ 

    ของชุมชนท้องถ่ิน 

1. ร้อยละของครูจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใน 
ระดับช้ันเดียวกัน 

2.ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู ้
จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิ 
ปัญญำท้องถิ่น สถำน 
ประกอบกำรกลุ่มอำชีพ 
อิสระของชุมชนท้องถิ่น 
3. ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วม 
แสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัด 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
 

 

 

1. ครูร้อยละ84 จัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้บูรณำกำรร่วมกับ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใน 
ระดับช้ันเดียวกัน 

2.ผู้เรียนร้อยละ80 ได้เรียนรู ้
จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิ 
ปัญญำท้องถิ่น สถำน 
ประกอบกำรกลุ่มอำชีพ 
อิสระของชุมชนท้องถิ่น 
3. ชุมชนร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

แสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัด 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

 

กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

คุณลักษณะของผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนำ 

   ศักยภำพ 

   และ   

จรรยำบรรณ 

วิชำชีพคร ู

(ต่อ) 

1. พัฒนำครูสู ่

    ควำมเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

  ที่ 21(ต่อ) 

3. ครูมีกำรบริหำรจัดกำร 

ชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้ผู้เรียนรัก

กำรเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมี

ควำมสุข    ของชุมชนท้องถ่ิน 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำม 
พึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำร
ช้ันเรียนเชิงบวกของครูผู้สอนท่ี
มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
ขึ้นไประดับช้ันเดียวกัน 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ท่ีมีควำม 
พึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำร
ช้ันเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน 
ท่ีมีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
ข้ึนไป 

กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

คุณลักษณะของผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

4. ครูมีทักษะกำรใช้สื่อ 

    เทคโนโลยีที่แสดงกำรใช ้

    ด ำเนินงำนในแผนกำร 

   จัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

ร้อยละของครูที่มีทักษะ 

กำรใช้สื่อเทคโนโลยี ที่แสดง 

กำรใช้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้และมีกำรบันทึก

กำรใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ ์

ครูร้อยละ 84 ที่มีทักษะ 

กำรใช้สื่อเทคโนโลยี ที่แสดง 

กำรใช้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้และมีกำรบันทึก

กำรใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ ์

พัฒนำครูให้มีทักษะกำร 

ใช้สื่ออย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

5. ครูมีกำรจัดกิจกรรมกำร 

    เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน 

    แสดงเป็นผู้ประกอบกำร 

    และท ำธุรกิจพอเพียง 

    ตำมกระบวนกำร 

Project-based Learning 

ร้อยละของครูมีกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน แสดงเป็น
ผู้ประกอบกำร และท ำธุรกิจ
พอเพียง ตำมกระบวนกำร 
Project-based Learning 

ครูร้อยละ 84 มีกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้  ให้ผู้เรียนแสดงเป็น 
ผู้ประกอบกำร และท ำธุรกิจ
พอเพียง ตำมกระบวนกำร 
Project-based Learning 

กิจกรรมกำรเรียนรู ้

บูรณำกำร เพ่ือฝึกทักษะกำร

เป็นผู้ประกอบกำร 

 

 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผูร้ับผิดชอบ 

2. พัฒนำ 

   ศักยภำพ 

   และ   

   จรรยำบรรณ 

วิชำชีพคร ู

(ต่อ) 

 

1. พัฒนำครูสู ่

    ควำมเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

  ที่ 21(ต่อ) 

6. ครูมีเครื่องมือวัดผลกำร 

พัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 

ได้ตรงตำมสภำพจริงอย่ำง 

สมดุล เชิงคุณภำพ และอิง 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้รำยวิชำ 

และตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของครูที่ประเมิน 

ผู้เรียนจำกสภำพจริง 

 

1. ครรู้อยละ80 ที่ประเมิน 

เรียนจำกสภำพจริง 

 

พัฒนำกำรสร้ำงเครื่องมือ  

รูปแบบ วิธีกำรวัดและ 

ประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพ 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

2. ร้อยละของครูมีข้ันตอน 

ตรวจสอบและประเมิน 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจของ 

ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 

3. ร้อยละของนักเรียนและผู้มี 

ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน 

กำรวัดและประเมินผล   

4. ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือ 

วัดผลกำรพัฒนำพฤติกรรม 

กำรเรียนรู้ได้ตรงตำมสภำพ 

จริงอย่ำงสมดุลเชิงคุณภำพ  

และอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำและตัวชี้วัด 

2. ครรู้อยละ 80 มีข้ันตอน 

ตรวจสอบและประเมิน 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจของ 

ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 

3. นักเรียนร้อยละ 80 และผู้มี 

ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน 

กำรวัดและประเมินผล   

4. ครรู้อยละ 84 ที่มีเครื่องมือ 

วัดผลกำรพัฒนำพฤติกรรม 

กำรเรียนรู้ได้ตรงตำมสภำพ 

จริงอย่ำงสมดุลเชิงคุณภำพ  

และอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำและตัวชี้วัด 

พัฒนำกำรสร้ำงเครื่องมือ  

รูปแบบ วิธีกำรวัดและ 

ประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพ 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 

 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนำ 

   ศักยภำพ 

   และ   

จรรยำบรรณ 

วิชำชีพคร ู

(ต่อ) 

 

1. พัฒนำครูสู ่

    ควำมเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

  ที่ 21(ต่อ) 

7. ครูมีบันทึกผลกำรเรียนรู้และ 

วิจัยชั้นเรียน ท่ีแสดงศักยภำพ 

ทักษะ ควำมรู้ และ 

คุณลักษณะนิสัยที่เป็นไป 

ตำมเกณฑ์ของตัวชี้วัด 

รำยวิชำในแต่ละกลุ่ม 

ศักยภำพของผู้เรียนที่น ำผล 

ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนำ 

ผู้เรียนได้เป็นรำยบุคคล 

ร้อยละของครูที่มีบันทึกผล 

กำรเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 

ที่แสดงศักยภำพทักษะ ควำมรู้ และ

คุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตำมเกณฑ์

ของตัวชี้วัดรำยวิชำในแต่ละกลุ่ม

ศักยภำพของผู้เรียนที่น ำผล

ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนำผู้เรียน

เป็นรำยบุคคล 

ครูร้อยละ 86 ที่มีบันทึกผล 

กำรเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 

ที่แสดงศักยภำพทักษะ ควำมรู้ และ

คุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตำมเกณฑ์

ของตัวชี้วัดรำยวิชำในแต่ละกลุ่ม

ศักยภำพของผู้เรียนที่น ำผล

ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนำผู้เรียน

เป็นรำยบุคคล 

ส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำ

ในชั้นเรียน 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

2. พัฒนำ  

   ศักยภำพคร ู

ครูมีจรรยำบรรณวิชำชีพครู และมี

แผนกำรพัฒนำศักยภำพ กำรพัฒนำ

วิชำชีพครู เป็นรำยบุคคล รองรับ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษ 

ที่ 21  
 

ร้อยละของครูที่มีจรรยำบรรณ

วิชำชีพครูและมีแผนกำรพัฒนำ 

ศักยภำพ กำรพัฒนำวิชำชีพครูเป็น

รำยบุคคลรองรับกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 

ครูร้อยละ 100 ท่ีมีจรรยำบรรณ 

วิชำชีพครูและมีแผนกำรพัฒนำ

ศักยภำพ กำรพัฒนำวิชำชีพครูเป็น

รำยบุคคลรองรับกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 

ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ครูได้พัฒนำตนเองตำม

คุณลักษณะคร ู

ในศตวรรษที่ 21 

- กลุ่มบริหำรงำน

บุคคล 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนำ   

   หลักสูตร 

   สถำนศึกษำ 

   ตำมกลุ่ม 

   ศักยภำพ 

   ผู้เรียน 

   (ต่อ) 

1. พัฒนำ 

    หลักสูตร 

  สถำนศึกษำ 

 

1. โรงเรียนมีหลักสูตร 

   สถำนศึกษำท่ีรองรับ 

   กลุ่มศักยภำพผู้เรียน 

   ที่หลำกหลำยและ 

   สอดคล้องกับท้องถ่ิน 

1. โรงเรียนมีสำรสนเทศท่ีแสดง 
ถึงควำมต้องกำรของผู้เรียน  
และมีโครงสร้ำงกำรเรียน 
   ท่ีรองรับกลุ่มศักยภำพ 
ผู้เรียนท่ีหลำกหลำยและ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของท้องถิ่น   
2. โรงเรียนมีหลักสูตร 

สถำนศึกษำท่ีมีโครงสร้ำง 

กำรเรียนที่รองรับ 

กลุ่มศักยภำพผู้เรียน 

อย่ำงหลำกหลำยและ 

ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภำพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ) 
 

 

 

 

ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภำพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ) 

 

พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ - กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- งำนพัฒนำ

หลักสูตรและ

กระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนำ   

   หลักสูตร 

   สถำนศึกษำ 

   ตำมกลุ่ม 

   ศักยภำพ 

   ผู้เรียน 

   (ต่อ) 

1. พัฒนำ 

    หลักสูตร 

  สถำนศึกษำ 

(ต่อ) 

2. โรงเรียนมีระบบงำนแนะแนว 

กำรศึกษำ แนะแนวอำชีพ และแนะ

แนวทักษะชีวิต และจัดท ำระเบียน

สะสม และแฟ้มสะสมผลงำน ท่ี

เส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบ

อำชีพ  (Career Path fort folios) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีระเบียนสะสม

เป็นรำยบุคคล  และแฟ้มสะสม

ผลงำน เส้นทำงกำรศึกษำต่อ สู่กำร

ประกอบอำชีพ (Career Path Portfolio) 

 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่มีระเบยีนสะสม

เป็นรำยบุคคล  และแฟ้มสะสม

ผลงำน เส้นทำงกำรศึกษำต่อ สู่กำร

ประกอบอำชีพ (Career Path Portfolio) 

 

พัฒนำระบบงำนแนะแนว 

ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- งำนแนะแนว 

2. พัฒนำสื่อและ 

  แหล่งเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติกำร ห้อง

สืบค้นควำมรู้ ท่ีมีระบบเทคโนโลยี

กำรเข้ำถึงควำมรู้ แหล่งเรียนรู้ และ

บรรยำกำศ 

ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติกำร  

ห้องสืบค้นควำมรู้ ท่ีน ำระบบ

เทคโนโลยีกำรเข้ำถึงควำมรู้ แหล่ง

เรียนรู้ และบรรยำกำศ 

ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ครบทุกกลุ่ม

สำระ 

ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภำพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ) 

 

พัฒนำแหล่งเรียนรู้โดยใช้ 

ระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้เข้ำถึง

ควำมรู้ และสร้ำงบรรยำกำศที่

เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 

- กลุ่มบริหำรงำน

ทั่วไป 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนำ   

   หลักสูตร 

   สถำนศึกษำ 

   ตำมกลุ่ม 

   ศักยภำพ 

   ผู้เรียน 

   (ต่อ) 

2. พัฒนำสื่อและ 

  แหล่งเรียนรู้ 

  (ต่อ) 

2. โรงเรียนมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

สภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดง

กรณีศึกษำตำมศำสตร์ของพระรำชำ 

 

1. โรงเรียนมีแผนกำรบริหำร 

   จัดกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

   สภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 

ที่แสดงกรณีศึกษำตำม 

   ศำสตร์พระรำชำ ที่เอื้อต่อ 

   กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี 

คุณภำพ 

2. โรงเรียนมีสิ่งอ ำนวยควำม 

   สะดวก สภำพแวดล้อม 

   แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณ ี

ศึกษำตำมศำสตร์พระรำชำ 

ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภำพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ) 
 

 

 

 

ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภำพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ) 

 

พัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

ตำมศำสตร์พระรำชำสู่กำร

พัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

ทั่วไป 

 

 

 

 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

ทั่วไป 

3. โรงเรียนมีระบบ 

    เทคโนโลยี สื่อ 

    สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

    รองรับกำรจัดกิจกรรม 

    กำรเรียนรู้ของคร ู

    และผู้เรียน 

ร้อยละของครูและผู้เรียน  
  ท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือ 
  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
  ในกำรจัดกิจกรรม กำร 
  เรียนรู้ และมีบันทึกกำรใช้ 

เชิงประจักษ ์

ครูและผู้เรียนร้อยละ 90 
  ท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือ 
  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
  ในกำรจัดกิจกรรม กำร 
  เรียนรู้ และมีบันทึกกำรใช้ 

เชิงประจักษ ์

พัฒนำระบบเครือข่ำย 

เพ่ือรองรับกำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนกำรสอน 

- กลุ่มบริหำรงำน

ทั่วไป 

- งำนพัฒนำสื่อและ

กำรจัดกำรเรียนรู ้
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนำ 

    ศักยภำพ 

  ระบบกำร 

  ก ำกับ 

  และสะท้อน 

  ผลมำตรฐำน 

  คุณภำพกำร 

  บริหำร 

  จัดกำร 

1. พัฒนำระบบ 

    บริหำรงำน 

    ด้วยระบบ 

    คุณภำพ 

1. โรงเรียนมีระบบกำร 

   นิเทศ ก ำกับติดตำม  

   ที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำ 

   ของพันธกิจและ 

   เป้ำประสงค์กำรเป็น 

   โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

   และมัธยมศึกษำ 4.0  

   บนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจ 

   พอเพียง 

ระบบกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม ท่ีแสดงถึง
ควำมก้ำวหน้ำของพันธกิจและ
เป้ำประสงค์กำรเป็นโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล และ 
มัธยมศึกษำ 4.0  
บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภำพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ) 

 

พัฒนำระบบนิเทศ ก ำกับ  

ติดตำม ทบทวน ผลกำร 

ด ำเนินงำน น ำเสนอผลกำร

บริหำรจัดกำรด้วยระบบ

คุณภำพ 

 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- งำนนิเทศภำยใน 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนำ 

    ศักยภำพ 

  ระบบกำร 

  ก ำกับ 

  และสะท้อน 

  ผลมำตรฐำน 

  คุณภำพกำร 

  บริหำร 

  จัดกำร 

(ต่อ) 

1. พัฒนำระบบ 

    บริหำรงำน 

    ด้วยระบบ 

    คุณภำพ 

    (ต่อ) 

2. โรงเรียนมีระบบบริหำร   

   ข้อมูลสำรสนเทศถูกต้อง  

   เป็นปัจจุบันที่แสดงควำม 

   เชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

ขององค์กำรที่ภำยในและ 

   ภำยนอกโรงเรียน 

โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สำรสนเทศถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันที่แสดงควำมเช่ือมโยง
สอดคล้องกัน ขององค์กรท้ัง
ภำยในและภำยนอกโรงเรียน 

ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภำพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ) 

 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ  

 ให้ถูกต้องและเป็น 

 ปัจจุบัน ท่ีเชื่อมโยงของ 

 องค์กรทั้งภำยในและ 

 ภำยนอก 

 

- งำนสำรสนเทศ

โรงเรียน 

3. โรงเรียนมีเอกลักษณ ์

   ควำมเป็นเลิศที่ปรำกฏ 

   ในวิสัยทัศน์ และมี 

พันธกิจ เป้ำประสงค์ 

   ที่แสดงควำมเชื่อมโยง 

   ค ำส ำคัญในวิสัยทัศน์  

   และกลยุทธ์องค์กร และ 

   กลยุทธ์ริเริ่มที่รองรับ 

   นโยบำยของ 

   กระทรวงศึกษำธิกำร 

   และประเทศ 

โรงเรียนมีกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ เช่ือมโยงไปสู่ 
พันธกิจ เป้ำประสงค์         
กลยุทธ์องค์กร ท่ีรองรับ
นโยบำย กระทรวง 
ศึกษำธิกำรและประเทศ 

ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภำพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ) 

 

พัฒนำระบบก ำกับ ติดตำม

งำนตำมโครงสร้ำง 

ของโรงเรียน ให้ด ำเนินงำน

ภำยใต้กลยุทธ์ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้ำประสงค์   
 

- งำนแผนงำน 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนำ 

    ศักยภำพ 

  ระบบกำร 

  ก ำกับ 

  และสะท้อน 

  ผลมำตรฐำน 

  คุณภำพกำร 

  บริหำร 

  จัดกำร 

(ต่อ) 

 

1. พัฒนำระบบ 

    บริหำรงำน 

    ด้วยระบบ 

    คุณภำพ 

    (ต่อ) 

4. โรงเรียนมีระบบกำรเก็บ 

   ข้อมูล กำรบริกำร และ 

   กำรก ำกับ ติดตำม 

   ควำมก้ำวหน้ำของ 

   กิจกรรม โครงกำร  

   กลยุทธ์องค์กร ท่ีสะท้อน 

ต่อภำพควำมก้ำวหน้ำ 

ของพันธ์กิจเป้ำประสงค์ 

ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร 
ท่ีมีกำรรำยงำน  ผลกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรม โครงกำร
ตำมรูปแบบกำรรำยงำน
โครงกำร ถูกต้องครบถ้วน  
ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี

ร้อยละ 100 ของจ ำนวนโครงกำรที่

มีกำรรำยงำน   

ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 

โครงกำรตำมรูปแบบกำรรำยงำน

โครงกำร ถูกต้องครบถ้วน ท่ีระบุ

ไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี

พัฒนำระบบสำรสนเทศ  

เพ่ือกำรก ำกับติดตำม 

ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 

กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 

- งำนแผนงำน 

2. พัฒนำระบบ 

    ประกัน 

    คุณภำพ 

    ภำยใน 

    สถำนศึกษำ 

โรงเรียนใช้ระบบประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อ
ยกระดับคุณภำพกำรจัด 
กำรศึกษำ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและครบ 
องค์ประกอบ   
 

โรงเรียนใช้ระบบประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อยก 
ระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ

อย่ำงมีประสิทธ์ิภำพและครบ

องค์ประกอบ 

ระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภำพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ) 

 

ส่งเสริมและพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน 
เพื่อยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและครบ 7 
องค์ประกอบ   

- งำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนำ 

    ศักยภำพ 

  ระบบกำร 

  ก ำกับ 

  และสะท้อน 

  ผลมำตรฐำน 

  คุณภำพกำร 

  บริหำร 

  จัดกำร 

(ต่อ) 

3. พัฒนำ 

    สมรรถนะคร ู

โรงเรียนมีแผนกำรพัฒนำ

สมรรถนะวิชำชีพครู สวัสดิกำร

เป็นรำยบุคคล  

และมีบันทึกข้อมูลผลงำนเชิง

ประจักษ์ที่เป็นไปตำม 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 รำยปี 
 

ร้อยละของครูและบคุลำกร 

ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำม

เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ สอดคล้อง

กับ ควำมต้องกำรรำยบุคคลและมี

บันทึกข้อมูลผลงำนเชิงประจักษ์ที่

เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำนรำยปี 

ครูและบุคลำกรร้อยละ90 

ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำม

เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ สอดคล้อง

กับ ควำมต้องกำรรำยบุคคลและมี

บันทึกข้อมูลผลงำนเชิงประจักษ์ที่

เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำนรำยปี 

ส่งเสริมและสนับสนุน

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพครู 

พัฒนำสมรรถนะครู 

ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำนรำยปี 
 

- งำนบุคคล 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

5. ส่งเสริม 

    พัฒนำ 

    ภำคี 

    เครือข่ำย  

  ควำมร่วมมือ 

  กำรพัฒนำ 

  กิจกรรม  

  กำรเรียนรู้ 

  ตำมศำสตร์ 

  พระรำชำ 

เสริมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงโรงเรียน 

กับชุมชน 

1. สถำบันกำรศึกษำ สถำน 

    ประกอบกำรกลุ่มอำชีพอิสระ 

และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมในกำรก ำหนด 

   ควำมต้องกำรจัดกำรศึกษำ 

 และเป็นพ่ีเลี้ยงกำรพัฒนำ 

สำระเน้ือหำรำยวิชำและ 

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัด 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวนครั้งท่ีสถำบันกำร 
ศึกษำ สถำนประกอบกำร  

กลุ่มอำชีพอิสระ และผู้มีส่วน

เก่ียวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

ก ำหนดควำมต้องกำรกำรจัด

กำรศึกษำ และเป็นพ่ีเลี้ยงกำร

พัฒนำสำระเน้ือหำรำยวิชำ และ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมกำร

เรียนกำรสอน 

ผู้เก่ียวข้องได้เข้ำร่วมประชุมวำงแผน

ก ำหนดควำมต้องกำรพัฒนำสำระ

รำยวิชำและร่วมประเมินคุณภำพ

ของผู้เรียน ภำคเรียนละ  1 ครั้ง 

 

 

ประสำนสัมพันธ์ ขอควำม 

ร่วมมือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

ร่วมก ำหนดควำมต้องกำร  

กำรจัดกำรศึกษำและเป็น 

พ่ีเลี้ยงในกำรพัฒนำกำรเรียน

กำรสอน 

- กลุ่มบริหำรงำน

วิชำกำร 

- กลุ่มบริหำรงำน

ทั่วไป 

- งำนโรงเรียนกับ

ชุมชนและภำคี

เครือข่ำย 

2. โรงเรียนมีระบบข้อมูล 

   กำรให้บริกำรสำธำรณะ 

   กับบุคคล หน่วยงำน ชุมชน 

   ท้องถ่ินที่แสดงควำมพึงพอใจ 

ที่เข้ำมำเป็นภำคีเครือข่ำย 

ควำมร่วมมือ 

ระดับควำมพึงพอใจของบุคคล

หน่วยงำน ชุมชน ท้องถ่ิน ท่ีเข้ำมำ

เป็นภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ ต่อ

กำรให้บริกำรของโรงเรียน 

บุคคล หน่วยงำน ชุมชน ท้องถ่ิน ท่ี

เข้ำมำเป็นภำคีเครือข่ำยควำม

ร่วมมือต่อกำรให้บริกำรของ

โรงเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ

มำกท่ีสุด 

เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 

ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 

- กลุ่มบริหำรงำน

ทั่วไป 

- งำนโรงเรียนกับ

ชุมชนและภำคี

เครือข่ำย 
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บทท่ี 4 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

 โรงเรียนสตรีสิริเกศก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนงำนประจ ำตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมี 

ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลกลุ่มบริหำรงำน กลุ่มงำน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยมี

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นเป้ำหมำยของกำรวัดประสิทธิผล ใช้ SSK-Model เป็นเครื่องมือก ำกับและประเมิน

ประสิทธิภำพด้ำนกระบวนกำรรวมท้ังงำนด้ำนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

โรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติโดยมี

ผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลท้ังในระดับแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม ตำมค ำส่ังของโรงเรียน กำรวัดผลกำร

ด ำเนินกำรด้ำนประสิทธิผลใช้ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยปี และค่ำเป้ำหมำยเมื่อส้ินสุดแผนกลยุทธ์ จึงรำยงำน

ผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 ปรำกฏดังตำรำงท่ี 4.1 ดังนี้ 
 



 

ตารางท่ี 4.1 การประเมินประสิทธิภาพ  

โครงการ กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ระดับ

คุณภาพ ผู้บริหาร ผูรั้บบริการ ผู้รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 

1  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21      

1.1 การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 4.65 4.88 4.55 4.36 ยอดเยี่ยม 

การจัดนิทรรศการคณิตศาสตร์ 4.87 4.80 4.82 4.83 ยอดเยี่ยม 

การส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 4.83 4.82 4.86 4.84 ยอดเยี่ยม 

รักษ์ไทยใส่ใจภาษา  4.94 4.95 4.94 4.94 ยอดเยี่ยม 

ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.80 4.37 4.75 4.78 ยอดเยี่ยม 

การพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 4.87 4.80 4.82 4.83 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียน 
ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

4.83 4.82 4.86 4.84 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยเรียนรู้จากโครงงาน 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาการจัดการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักบันได 5 ขั้น 5.00 4.15 4.55 4.57 ยอดเยี่ยม 

ค่ายสะเต็มศึกษา ตอนโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

1.2 จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  4.94 4.81 4.94 4.90 ยอดเยี่ยม 

การฝึกอาชีพและการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดศรีสะเกษ 4.80 4.37 4.75 4.78 ยอดเยี่ยม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.96 4.94 4.96 4.95 ยอดเยี่ยม 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 3 - 6 4.83 4.50 4.75 4.70 ยอดเยี่ยม 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ช่วงท่ี ม.6,1,2 ช่วงท่ี 2 ม.3,5,4) 4.80 4.37 4.75 4.78 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาประสิทธิภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมแนะแนว 5.00 4.15 4.55 4.57 ยอดเยี่ยม 
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โครงการ กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ระดับ

คุณภาพ ผู้บริหาร ผูรั้บบริการ ผู้รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 

1  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21(ต่อ)      

1.3 การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 4.80 4.79 4.75 4.78 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 4.60 4.58 4.71 4.63 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 4.52 4.61 4.50 4.54 ยอดเยี่ยม 

ทดสอบสมรรถภาพทางการของผู้เรียน 4.96 4.94 4.96 4.95 ยอดเยี่ยม 

กีฬาภายใน 4.96 4.94 4.96 4.95 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านศิลปะ 4.83 4.50 4.75 4.70 ยอดเยี่ยม 

รักสุภาพ 4.60 4.75 4.70 4.68 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 4.85 4.77 4.75 4.79 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีศึกษา 4.80 4.79 4.75 4.78 ยอดเยี่ยม 

1.4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครูและนักเรียน/สัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

1.5 การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4.52 4.61 4.50 4.54 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4.96 4.94 4.96 4.95 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาภาษาต่างประเทศท่ี 2  4.83 4.50 4.75 4.70 ยอดเยี่ยม 

เข้าค่ายการฝึกอบรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนภาษาอังกฤษ  4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

เข้าค่ายพัฒนาความสามารถด้านการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

1.6 พัฒนาศักภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 4.52 4.61 4.50 4.54 ยอดเยี่ยม 

สร้างส่ือสร้างสรรค์ผ่านคลิปวีดีโอ 4.96 4.94 4.96 4.95 ยอดเยี่ยม 
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โครงการ กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ระดับ

คุณภาพ ผู้บริหาร ผูรั้บบริการ ผู้รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 

1 1.7 ทักษะอาชีพระยะส้ันคหกรรมเพื่อการมีงานท า 4.55 4.5 4.55 4.55 ยอดเยี่ยม 

 เฉลี่ย 4.76 4.54 4.76 4.74 ยอดเยี่ยม 

2  โครงการพัฒนาระเบียบ วินัย ส่งเสริม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์      

2.1 ภาษากวีสตรีสิริเกศ 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

อนุรักษ์ความเป็นไทย 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 4.28 4.42 4.74 4.48 ยอดเยี่ยม 

2.2 ประชุมผู้ปกครอง 5.00 4.15 4.55 4.57 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม 4.69 4.80 4.95 4.81 ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนวิถีพุทธ 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 4.52 4.61 4.50 4.54 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 4.96 4.94 4.96 4.95 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 5.00 4.15 4.55 4.57 ยอดเยี่ยม 

ประกันอุบัติเหตุนักเรียนและคณะครูและบุคคลากร 4.80 4.79 4.75 4.78 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนสุจริต 5.00 4.47 4.75 4.74 ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนสีขาว 4.52 4.61 4.50 4.54 ยอดเยี่ยม 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4.96 4.94 4.96 4.95 ยอดเยี่ยม 

 เฉลี่ย 4.71 4.45 4.76 4.70 ยอดเยี่ยม 
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โครงการ กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ระดับ

คุณภาพ ผู้บริหาร ผูรั้บบริการ ผู้รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 

3  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
3.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.30 4.45 4.47 4.40 ดีเลิศ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 4.51 3.39 4.30 4.06 ดีเลิศ 

การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 4.61 4.39 4.44 4.48 ดีเลิศ 

พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ 4.43 4.50 4.25 4.39 ดีเลิศ 

ค่ายวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.30 4.25 4.30 4.28 ดีเลิศ 

สอนเสริมเติมความรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4.32 4.27 4.35 4.31 ดีเลิศ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.23 4.35 4.36 4.31 ดีเลิศ 

 เฉลี่ย 4.37 4.22 4.35 4.32 ดีเลิศ 

4  โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21      

4.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

4.2 การผลิตส่ือสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ออฟไลน์และออนไลน์ด้วยกระบวนการ PLC 4.83 4.50 4.75 4.70 ยอดเยี่ยม 

4.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4.60 4.75 4.70 4.68 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาศักยภาพของครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 5.00 4.47 4.75 4.74 ยอดเยี่ยม 

4.4 การผลิตส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 4.69 4.88 4.75 4.77 ยอดเยี่ยม 

การผลิตส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสุชศึกษาและพลศึกษา 4.46 4.65 4.64 4.65 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 4.93 4.92 4.90 4.91 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4.46 3.65 4.64 4.58 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาส่ือการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

5.00 4.47 4.75 4.74 ยอดเยี่ยม 
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โครงการ กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ระดับ

คุณภาพ ผู้บริหาร ผูรั้บบริการ ผู้รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 

4  โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21      
4.4 การพัฒนาส่ือการเรียนรู ้ 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

4.6 
 

พัฒนาเครื่องมือวัดผล 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมการวิจัยแก้ปัญหาในช้ันเรียน 4.60 4.75 4.70 4.68 ยอดเยี่ยม 

 เฉลี่ย 4.60 4.40 4.79 4.70 ยอดเยี่ยม 

5  โครงการพัฒนาศักยภาพครู      

5.1 พัฒนาศักยภาพครูด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 5.00 4.47 4.75 4.74 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาศักยภาพครู 4.60 4.75 4.70 4.68 ยอดเยี่ยม 

 เฉลี่ย 4.80 4.61 4.73 4.71 ยอดเยี่ยม 

6  โครงการพัฒนาแหล่งสูตรสถานศึกษา      

6.1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 4.46 4.65 4.64 4.65 ยอดเยี่ยม 

 เฉลี่ย 4.46 4.65 4.64 4.65 ยอดเยี่ยม 

7  โครงการพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้      

7.1 พัฒนาห้องศูนย์ส่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

5.00 4.47 4.75 4.74 ยอดเยี่ยม 

ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ EP/MEP 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4.46 4.65 4.64 4.65 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.83 4.50 4.75 4.70 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 4.60 4.75 4.70 4.68 ยอดเยี่ยม 
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โครงการ กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ระดับ

คุณภาพ ผู้บริหาร ผูรั้บบริการ ผู้รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 

7 7.2 โครงการพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้      

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

ห้องสืบค้นความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาห้องศูนย์ส่ือสังคมศึกษา 4.83 4.50 4.75 4.70 ยอดเยี่ยม 

พัฒนางานบรกิารงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 4.60 4.75 4.70 4.68 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาคุณภาพการบริการขายสินค้าด้วยระบบบาร์โคช 5.00 4.47 4.75 4.74 ยอดเยี่ยม 

น้ าด่ืมปลอดภัยได้มาตรฐาน 4.85 4.85 4.80 4.83 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาคุณภาพงานโภชนาการและการบริการภายในศูนย์อาหาร (พวงชมพู) 4.60 4.75 4.70 4.68 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมการออมของนักเรียน 4.85 4.93 4.88 4.88 ยอดเยี่ยม 

7.3 พัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม 

4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาส่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และนิเทศการสอนตามกระบวนการ 4.95 4.95 4.93 4.94 ยอดเยี่ยม 

  เฉลี่ย 4.72 4.57 4.79 4.74 ยอดเยี่ยม 

8 8.1 โครงการพัฒนาระบบงานด้วยระบบคุณภาพ      

พัฒนาระบบบริหารงานพยาบาล 4.63 4.63 4.69 4.65 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ทบทวนผลการด าเนินงาน กลุ่มสาระฯ 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4.83 4.50 4.75 4.70 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 4.60 4.75 4.70 4.68 ยอดเยี่ยม 
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โครงการ กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ระดับ

คุณภาพ ผู้บริหาร ผูรั้บบริการ ผู้รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 

  พัฒนาระบบการนิเทศภายใน 5.00 4.47 4.75 4.74 ยอดเยี่ยม 

8 8.1 โครงการพัฒนาระบบงานด้วยระบบคุณภาพ      

เร่งรัดการน าเกณฑ์ OBEC QA มาใช้บริหารจัดการศึกษาในหน่วยงานตามโครงสร้างการ
บริหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบงานธุรการ 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

พัฒนางานการเงินและบัญช ี 4.83 4.50 4.75 4.70 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบงานพัสดุ 4.60 4.75 4.70 4.68 ยอดเยี่ยม 

พัฒนางานแผนงาน 4.85 4.85 4.80 4.83 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัย 4.59 4.59 4.59 4.59 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบบริหารงานห้องสมุด 4.65 4.74 4.87 4.75 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบบริหารงานสวัสดิการและกองทุน 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

8.2 พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 4.77 4.61 4.88 4.75 ยอดเยี่ยม 

การจัดท าระเบียบประวัติข้าราชการครู 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

8.3 ก ากับ ติดตามงานตามโครงสร้างของโรงเรียน 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

8.4 ก ากับติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 4.85 4.85 4.80 4.83 ยอดเยี่ยม 

 เฉลี่ย 4.64 4.41 4.74 4.68 ยอดเยี่ยม 

9  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     ยอดเยี่ยม 

9.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

4.83 4.50 4.75 4.70 ยอดเยี่ยม 
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โครงการ กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ระดับ

คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

ผู้บริหาร ผูรั้บบริการ ผู้รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 

9  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     ยอดเยี่ยม 

9.1 เตรียมความพร้อมและด าเนินงานเพื่อรองรับการนิเทศ ก ากับ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.77 4.61 4.88 4.75 ยอดเยี่ยม 

 เฉลี่ย 4.8 4.55 4.80 4.72 ยอดเยี่ยม 

10  โครงการพัฒนาศักยภาพครู     ยอดเยี่ยม 

10.1 
 

พัฒนาบุคลากร 4.60 4.75 4.97 4.77 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาสมรรถนะคร ู 4.61 3.69 4.70 4.67 ยอดเยี่ยม 

การบ ารุงขวัญและก าลังใจ 4.85 4.85 4.80 4.83 ยอดเยี่ยม 

 เฉลี่ย 4.68 4.43 4.82 4.75 ยอดเยี่ยม 

11  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน     ยอดเยี่ยม 

11.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและครู 4.69 4.84 4.92 4.82 ยอดเยี่ยม 

11.2 พัฒนางานประชาสัมพันธ ์ 4.83 4.50 4.75 4.70 ยอดเยี่ยม 

 เฉลี่ย 4.76 4.67 4.83 4.86 ยอดเยี่ยม 
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แผนภูมิผลการประเมินประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2562
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ตารางท่ี 4.2ผลการประเมินประสิทธิผล ใช้ SSK-Model ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ท่ี โครงการ 
ระดับคุณภาพ 

กลุ่ม
ผู้บริหาร 

กลุ่ม
ผู้รับบริการ 

กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2 โครงการพัฒนาระเบียบ วินัย ส่งเสริม คุณธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

4 โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ยอดเยี่ยม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม 

6 โครงการพัฒนาแหล่งสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

7 โครงการพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

8 โครงการพัฒนาระบบงานด้วยระบบคุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

9 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

11 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นว่า โครงการท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยมจ านวน 10โครงการคิดเป็นร้อยละ 90.09และ

โครงการท่ีมีระดับคุณภาพดีเลิศจ านวน 1โครงการคิดเป็นร้อยละ 9.91 

 



 

 

ตารางที่ 4.3  สรุปตารางประเมินประสิทธิผล 
 

 

 
ที ่
 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 

1  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21   

1.1 ส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงาน 
สะเต็ม ค่ายวิชาการ ค่ายทักษะชีวิต 
วิชาค้นคว้าอิสระ และสร้างองค์ความรู้ 
เพ่ือกระบวนการแก้ปัญหา เกิด
ความคิดเชิงนวัตกรรม ใช้แก้ปัญหา
การด าเนินและด ารงชีวิตในชุมชน 

ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้สู่กระบวนการแก้ปัญหาเกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใช้
ในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตและ
ด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ 84 ขึ้นไปได้ปฏิบัติกิจกรรม
ตามกระบวนการ Active learning 
เพ่ือพัฒนา นวัตกรรมใช้ในการแก้ปัญหา      
การด าเนินชีวิตและด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 
 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

เข้าค่ายคณิตศาสตร์ บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

การจัดนิทรรศการคณิตศาสตร์ บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

การส่งเสริมและพัฒนาอัฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

รักษ์ไทยใส่ใจภาษา บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับ(ม.ต้น)  บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับ(ม.ปลาย) บรรลุ ร้อยละ100 ยอดเยี่ยม 

การพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ บรรลุ ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้น
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี
นักเรียนในโครงการห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 
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ที ่
 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 

1  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21(ต่อ)   

1.1 
(ต่อ) 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยเรียนรู้จาก
โครงงาน 

ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้สู่กระบวนการแก้ปัญหาเกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใช้
ในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตและ
ด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ 84 ขึ้นไปได้ปฏิบัติกิจกรรม
ตามกระบวนการ Active learning 
เพ่ือพัฒนา นวัตกรรมใช้ในการแก้ปัญหา      
การด าเนินชีวิตและด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 
 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

 
พัฒนาการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลตามหลักบันได 5 ขั้น 

บรรลุ ร้อยละ100 ยอดเยี่ยม 

 
ค่ายสะเต็มศึกษา ตอนโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรม 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

 

1.2 ส่งเสริมคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ค่านิยมที่
ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และสถานประกอบการ ตลาดนัด
วิชาการและวิชาชีพเปิดโลกกว้างทาง
การศึกษา และส่งเสริมการหารายได้ระหว่าง
เรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก
และมีเป้าหมายการเรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการท างานและประกอบอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 84 ที่มีทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
มีเป้าหมายการเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ท างานและประกอบอาชีพ 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

 จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

 
การฝึกอาชีพและการศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ในจังหวัดศรีสะเกษ 

 บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 - 6 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาประสิทธิภาพนักเรียนโดยใช้
กิจกรรมแนะแนว 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 
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ที ่
 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21(ต่อ)   
1.3 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน

ร่างกาย จิตใจและสติปัญหา มีความ
รู้เท่าทัน สื่อเทคโนโลยี 

ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการ
ใช้การด าเนินงานในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 88 ที่มีทักษะ การใช้สื่อเทคโนโลยี 
ที่แสดงการใช้การด าเนินงานในแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็น
เชิงประจักษ์ 

บรรลุ ร้อยละ 88 ยอดเยี่ยม 

1.3 
 

การพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

บรรลุ ร้อยละ 88 ยอดเยี่ยม 

1.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร้างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และความสามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่มีสุนทรียภาพทางด้าน 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ 

บรรลุ ร้อยละ95 ยอดเยี่ยม 

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 

บรรลุ ร้อยละ95 ยอดเยี่ยม 

1.3 ทดสอบสมรรถภาพทางการของผู้เรียน บรรลุ ร้อยละ95 ยอดเยี่ยม 

1.3 กีฬาภายใน บรรลุ ร้อยละ95 ยอดเยี่ยม 

1.3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านศิลปะ บรรลุ ร้อยละ95 ยอดเยี่ยม 

1.3 รักสุภาพ บรรลุ ร้อยละ95 ยอดเยี่ยม 

1.3 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

บรรลุ ร้อยละ95 ยอดเยี่ยม 

1.3 
 

พัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้าน
ดนตรีศึกษา 

บรรลุ ร้อยละ95 ยอดเยี่ยม 

1.4 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 

ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการ
ใช้การด าเนินงานในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 88 ที่มีทักษะ การใช้สื่อเทคโนโลยี 
ที่แสดงการใช้การด าเนินงานในแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็น
เชิงประจักษ์ 

บรรลุ ร้อยละ 88 ยอดเยี่ยม 

1.4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครูและ
นักเรียน/สัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการ
อ่าน 

บรรลุ ร้อยละ 88 ยอดเยี่ยม 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 
1   โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21(ต่อ)   

1.5 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา 
การสื่อสารและความสามารถด้านการ
คิดค านวณ 

ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 และ ความสามารถในการคิด ค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 
ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2  
 
 

บรรลุ ร้อยละ76 ยอดเยี่ยม 

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ บรรลุ ร้อยละ 76 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  บรรลุ ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2  บรรลุ ร้อยละ 76 ยอดเยี่ยม 

เข้าค่ายการฝึกอบรมทักษะการฟัง 
 การพูด การอ่าน และ การเขียน
ภาษาอังกฤษ  

บรรลุ ร้อยละ 76 ยอดเยี่ยม 

เข้าค่ายพัฒนาความสามารถด้านการ
สื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

บรรลุ ร้อยละ 76 ยอดเยี่ยม 

2  โครงการพัฒนาระเบียบ วินัย ส่งเสริม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

2.1 ภาษากวีสตรีสิริเกศ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็น
ไทย 
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.ผู้เรียนร้อยละ90 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 
2.ผู้เรียนร้อยละ90 มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

บรรลุ ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

อนุรักษ์ความเป็นไทย บรรลุ ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

บรรลุ ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 
2  โครงการพัฒนาระเบียบ วินัย ส่งเสริม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ต่อ)   

2.1 ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมความ รับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมบนพ้ืนฐานของความเป็น
ประชาธิปไตย   

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็น
ไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.ผู้เรียนร้อยละ90 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ผู้เรียนร้อยละ90 มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

บรรลุ ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

2.2 ประชุมผู้ปกครอง ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ด้าน
การท างาน และด้านศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะ และค่านิยม 12 ประการ 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ 
ด้านการท างาน และด้านศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะและค่านิยม 12ประการ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กิจกรรมชุมนุม 

บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนวิถีพุทธ บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและ
ระเบียบวินัย 

บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

ประกันอุบัติเหตุนักเรียนและคณะครู
และบุคคลากร 

บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนสุจริต บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนสีขาว บรรลุ ร้อยละ 95 ยอดเยี่ยม 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 
3  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ O – Net มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลการสอบสูง
กว่าระดับประเทศ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 77 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
2.ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด 
ระดับชาติ O – Net มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลการสอบ 
สูงกว่าระดับประเทศ 

บรรลุ ร้อยละ 77 ดีเลิศ 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

บรรลุ ร้อยละ 77 ดีเลิศ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

บรรลุ ร้อยละ 77 ดีเลิศ 

การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ บรรลุ ร้อยละ 80 ดีเลิศ 

พัฒนานักเรียนมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ
คณิตศาสตร์ 

บรรลุ ร้อยละ 77 ดีเลิศ 

ค่ายวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

บรรลุ ร้อยละ 77 ดีเลิศ 

สอนเสริมเติมความรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

บรรลุ ร้อยละ 77 ดีเลิศ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรลุ ร้อยละ 77 ดีเลิศ 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะ
และวิชาการ 

บรรลุ ร้อยละ 77 ดีเลิศ 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 
4  โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21   

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการ Active Learning 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
ตามกระบวนการ Active Learning 
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมตาม
ความถนัดและความสนใจ 
2.ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัยชั้นเรียน 
ที่แสดงศักยภาพ ทักษะ ความรู้ 
และคุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของ 
ผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้ 
เรียนได้เป็นรายบุคคล 

1.ผู้เรียนร้อยละ 84 ที่มสี่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการ Active 
Learning ตามความถนัดและความสนใจเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
2.ครูร้อยละ 84 ที่มีบันทึกผลการเรียนรู้และ
วิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพทักษะ 
ความรู้และคุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไป 
ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

บรรลุ ร้อยละ84  ยอดเยี่ยม 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 

บรรลุ ร้อยละ84 ยอดเยี่ยม 

4.2 
 
 

จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active 
Learning และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน 

ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี มีจริยธรรม
และทักษะการใช้สื่อ สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้การ
สื่อสารและการด าเนินวิถีชีวิต 

ผู้เรียนร้อยละ 88 ที่รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 
มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการเข้าถึงองคค์วามรู้เพ่ือการ
เรียนรู้การสื่อสารและการด าเนินวิถีชีวิต 

บรรลุ ร้อยละ 88 ยอดเยี่ยม 

การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ออฟไลน์และออนไลน์ด้วย
กระบวนการ PLC 

บรรลุ ร้อยละ 88 ยอดเยี่ยม 

4.3 การบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก  ในการ
เรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุขของชุมชนท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่มีความ 
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ของครูผู้สอนที่มีความพึงพอใจในระดับมาก 

บรรลุ ร้อยละ 80 ยอดเยี่ยม 

4.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก บรรลุ ร้อยละ 80 ยอดเยี่ยม 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 
4  โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21   
 4.3 

 
 

พัฒนาศักยภาพของครูด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุขของชุมชนท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน 
ที่มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

บรรลุ ร้อยละ 80 ยอดเยี่ยม 

4.4 พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้ส่ืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูมีทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้
ด าเนินงานในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 84 ท่ีมีทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี ท่ี
แสดงการใช้ด าเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้ส่ือ
เป็นเชิงประจักษ์ 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สุชศึกษาและพลศึกษา 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ บรรลุ ร้อยละ 84 ยอดเยี่ยม 

4.6 พัฒนาเครื่องมือวัดผล ครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ได้ตรงตามสภาพจริงอย่าง 
สมดุล เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด 

1.ครูร้อยละ80 ท่ีประเมินเรียนจากสภาพจริง
2.ครูร้อยละ 80 มีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

บรรลุ ร้อยละ 80 ยอดเยี่ยม 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 

4  โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21   

4.6 พัฒนาเครื่องมือวัดผล (ต่อ)  3. นักเรียนร้อยละ 80 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล                           
4. ครูร้อยละ 84 ที่มีเครื่องมือวัดผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามสภาพ
จริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐาน
การเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด 

บรรลุ ร้อยละ 80 ยอดเยี่ยม 

4.6 ส่งเสริมการวิจัยแก้ปัญหาในชั้นเรียน บรรลุ ร้อยละ 80 ยอดเยี่ยม 

5  โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู   

5.1 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพครูด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และมีแผนการพัฒนาศักยภาพการพัฒนา
วิชาชีพครูเป็นรายบุคคลรองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ครูร้อยละ 100ท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และมีแผนการพัฒนาศักยภาพการพัฒนา
วิชาชีพครูเป็นรายบุคคลรองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

บรรลุ ร้อยละ100 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาศักยภาพครู บรรลุ ร้อยละ100 ยอดเยี่ยม 

6  โครงการพัฒนาแหล่งสูตรสถานศึกษา   

6.1 
 
 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม(ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 

7  โครงการพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้   

7.1 
 

 

พัฒนาห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ 
ที่มีระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ EP/MEP 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา   บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

  บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 ห้องสืบค้นความรู้นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

  บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 พัฒนาห้องศูนย์สื่อสังคมศึกษา   บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 พัฒนางานบริการงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

  บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 พัฒนาคุณภาพการบริการขายสินค้า
ด้วยระบบบาร์โคช 

  บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

น้ าดื่มปลอดภัยได้มาตรฐาน บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 

7  โครงการพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้   

7.1 

 

พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ 
ที่มีระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม(ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษา 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

7.2 
 

ห้องสืบค้นความรู้นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดง
กรณีศึกษาตามศาสตร์ของพระราชา  
 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม(ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาห้องศูนย์สื่อสังคมศึกษา บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนางานบริการงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาคุณภาพการบริการขายสินค้า
ด้วยระบบบาร์โคช 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

น้ าดื่มปลอดภัยได้มาตรฐาน บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 

7  โครงการพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้   

7.2 
 

พัฒนาคุณภาพงานโภชนาการและการ
บริการภายในศูนย์อาหาร (พวงชมพู) 

โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดง
กรณีศึกษาตามศาสตร์ของพระราชา  

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม(ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมการออมของนักเรียน บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

7.3 
 

พัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนมีระบบ เทคโนโลยี สื่อ 
สิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน 

ครูและผู้เรียนร้อยละ 90 ที่ใช้สื่อเทคโนโลยี 
สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ และมีบันทึกการใช้เชิงประจักษ์ 

บรรลุ ร้อยละ90 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
นิเทศการสอนตามกระบวนการActive 
Learning 

บรรลุ ร้อยละ90 ยอดเยี่ยม 

8  โครงการพัฒนาระบบงานด้วยระบบคุณภาพ   

8.1 พัฒนาระบบบริหารงานพยาบาล โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามที่
แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 4.0  
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม(ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ  บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ทบทวนผลการด าเนินงาน กลุ่มสาระฯ 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตาม และ
ประเมินผล 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบการนิเทศภายใน บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 

8  โครงการพัฒนาระบบงานด้วยระบบคุณภาพ   

8.1 
 
 
 

เร่งรัดการน าเกณฑ์ OBEC QA มาใช้
บริหารจัดการศึกษาในหน่วยงาน 

โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามที่
แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 4.0 บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม(ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบงานธุรการ บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนางานการเงินและบัญชี  บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบงานพัสดุ บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนางานแผนงาน บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัย   บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาระบบบริหารงานห้องสมุด บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

9  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

9.1 
 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพและครบองค์ประกอบ 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม(ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 เตรียมความพร้อมและด าเนินงานเพ่ือ
รองรับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

10  โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู   

10.1 พัฒนาบุคลากร โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ครู สวัสดิการเป็นรายบุคคล  
และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 รายปี 

ครูและบุคลากรร้อยละ90 
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับ ความต้องการรายบคุคลและมีบันทึก
ข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายป ี

บรรลุ ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

10.1 พัฒนาสมรรถนะครู บรรลุ ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

10.1 การบ ารุงขวัญและก าลังใจ บรรลุ ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

 

 70 



 

ที ่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ 
ผลการประเมินประสิทธิผล 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับคุณภาพ 

11  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   

11.1 
 

 
 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียนและครู 
 
 

สถาบันการศึกษา สถานประกอบการกลุ่ม
อาชีพอิสระและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการจัด
การศึกษาและเป็นพี่เลี้ยงการพัฒนาสาระ
เนื้อหารายวิชาและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมวางแผนก าหนด
ความต้องการพัฒนาสาระรายวิชาและร่วม
ประเมินคุณภาพของผู้เรียน ภาคเรียนละ  1 
ครั้ง 

 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

11.2 
 
 

พัฒนางานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการ
สาธารณะกับบุคคลหน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่น
ที่แสดงความพึงพอใจที่เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ 

ระดับความพึงพอใจของบุคคล หน่วยงาน 
ชุมชนท้องถิ่นที่แสดงความพึงพอใจที่เข้ามา
เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ต่อการ
ให้บริการของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการ
สาธารณะ 

บรรล ุระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นว่า จ านวนของโครงการที่บรรลุประสิทธิผลมีจ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินงาน 

รายงานสรุปผลโครงการตามปีงบประมาณ 2562ของโรงเรียนสตรีสิริเกศโดยระบบการน าองค์กรตาม
ทิศทางการจัดการศึกษาท่ี มุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์โดยใช้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นการขับ
เคล่ือนท่ีส าคัญโดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญด้านผู้เรียนครูบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือทุกส่วนต้องเข้าใจถึงทิศทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของกฎระเบียบ
ข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพครูขาดการส่ือสารสร้างความเข้าใจแบบสองทิศทาง Two Way โดย
ผู้อ านวยการโรงเรียนระบบการปรับปรุงและการวัดผลการด าเนินการใช้ SSK-model เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายเป็นหลักในการวัดประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเน้นความเป็นระบบความสอดคล้องการ
เรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด 

โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างจริงจังโดย 
ประการท่ี 1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานกลุ่มบริหารงานท้ัง  

4กลุ่มเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้แทนครู 
ประการท่ี 2 ประชุมช้ีแจงมอบนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นในระดับกลุ่มบริหารงานกลุ่มงานกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 
ประการท่ี3 ด าเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
ประการท่ี 4 นิเทศตรวจสอบและประเมินผลโดยแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการนิเทศตรวจสอบและประเมินผล 

โดยใช้ SSK Model  เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตาม จะใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานมัธยมศึกษาพ.ศ. 2552 
เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 

ประการท่ี 5 ประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทบทวนแนวทางการด าเนินงานน าเสนอปัญหา 
หรือข้อเสนอแนะด าเนินการปีละหนึ่งครั้งเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 

ประการท่ี 6 ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
 
สรุปผลการด าเนินงานและประเมินโครงการปีงบประมาณ 2562 
1. การประเมินประสิทธิภาพ โครงการท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยม จ านวน 10โครงการคิดเป็นร้อยละ 90.09

และโครงการท่ีมีระดับคุณภาพดีเลิศจ านวน 1โครงการคิดเป็นร้อยละ 9.91 และการประเมินประสิทธิผลบรรลุ 
11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณถัดไป 

1.การด าเนินงานตามโครงการต้องก าหนดปฏิทินการท างานอย่างชัดเจนและการด าเนินการตามปฏิทินอย่าง
เคร่งครัดโครงการทุกโครงการ 
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 2.งานทุกงานท่ีอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานโครงการทุกโครงการ 
 3.คณะผู้ช่วยการก ากับดูแลให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้โครงการทุกโครงการ 
 4.ระยะเวลาในการคัดกรองนักเรียนและการพัฒนาผู้เรียนค่อนข้างน้อยโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน
ปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขียนท่ีสวย 
 5.ควรมีการด าเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและให้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูและนักเรียน 
 6.ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาโครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เพื่อการเรียนรู้ 
 

 




