


ค ำนิยม 

 โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นโรงเรียนยอดนิยมของผู้ปกครอง และชุมชนในด้านการจัดการเรียน
การสอน  มีนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาเป็นจ านวนมาก ในการด าเนินกิจกรรม 
ทุกกิจกรรมจึงเป็นที่สนใจของผู้ปกครอง และชุมชน  ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วม
ให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2564  และได้เสนอความคดิเห็น ก ากับ ติดตาม ดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้โรงเรียน
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ 

 
 
 

                                      นายสุข  มีกุล 
                                         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ควำมเห็นชอบ 

     ในนาม คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ใหค้วามเห็นชอบ 
แผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561–2564 ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ   
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปน็กรอบระยะปานกลางของการจดัการศึกษาของโรงเรียนในระยะ  
4  ปี  ในระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน  2564 

 

 
              (ลงชื่อ)  
                (นายสุข  มกีุล) 
                          ประธานกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 

 

 



ค ำน ำ 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการบริหาร 
จัดการองค์กร  โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
2561–2564  ในการด าเนินการจัดท ามีการระดมความคิดเห็นของครู บุคลากรของโรงเรียน  
พร้อมทั้งผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียน   
โดยใช้เทคนิค SWOT ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และก าหนดโครงการ เพ่ือก าหนดเป็นทิศทาง 
ในการพัฒนาโรงเรียนในระยะเวลา  4 ปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเล่มนี้เป็นแนวทาง                           
ในการด าเนินงานของกลุ่มบริหาร งาน กลุ่มสาระสาระการเรียนรู้  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน                
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ  2561–2564  
 ขอขอบคุณ นายณรงค์  เพชรล้ า ผู้อ านวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ 1 ส านักบริหารงาน 
การมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกคน ซ่ึงมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเล่มนี้ส าเร็จ             
ไปด้วยดี และขอให้กลุ่มบริหารงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ โดยมีการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
                นายสุธ ี  ชินชัย 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ส่วนที่  1  
ข้อมูลทั่วไป 

1. ประวัติ 

  อดีตนักเรียนของโรงเรียนสตรีประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ  เรียนรวมกับนักเรียนชำยของโรงเรียน 
ศรีสะเกษวิทยำลัย  ต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำรได้แยกนักเรียนออกจำกโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ปี พ.ศ. 2482  ตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ  ขณะนั้นมีครู 7 คน มีนักเรียนชั้น ป.3 , ป.4   
และ ม.1  (ม.1 รับนักเรียนหญิงล้วน  ส่วน ป.3 และ ป.4  รับทั้งชำยและหญิง) และปี พ.ศ.2499 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ  
ได้พระรำชทำนทรัพย์ส่วนพระองค์ในกำรพัฒนำโรงเรียนและพระรำชทำนนำม “ สิริเกศ ” จึงได้เปลี่ยนชื่อ
จำกโรงเรียนสตรีประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนสตรีสิริเกศ    

 โดยมี นำงเปี่ยมจิต  งำมถ่ิน(จุลกะ) เป็นครูใหญ่คนแรก   
 ปัจจุบันมี นำยสุธี  ชินชัย เปน็ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    
 มีพ้ืนที่  26 ไร่  2  งำน  82  ตำรำงวำ 
 ที่ตั้ง อยู่บ้ำนเลขท่ี  879  ถนนปลัดมณฑล  ต ำบลเมืองใต้  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ                                    

รหัสไปรษณีย์  33000  โทรศัพท์   0 4561 2868   โทรสำร  0 4562 0642  เว็บไซต์ www.ssk.ac.th 
 ปรัชญาของโรงเรียน   ปญญฺำ  นรำนฺ  สิริ  แปลว่ำ ปัญญำเป็นสิริคือ มิ่งขัวญของคนท้ังหลำย 
            ค าขวัญของโรงเรียน  วิชำกำรเด่น เน้นคุณธรรม ผู้น ำด้ำนกำรศึกษำ  เห็นคุณค่ำควำมเป็นไทย 
ก้ำวไกลสู่สำกล 
 สีประจ าโรงเรียน  ชมพู – ขำว  
                                   สีชมพู    หมำยถึง  กำรอยู่ร่วมกันด้วยควำมรักสำมัคคี 
          สีขำว     หมำยถึง  กำรมีควำมจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อกัน 

    สีชมพู – ขำว    หมำยถึง  “รักสำมัคคี และบริสุทธิ์ใจต่อกัน” 
        ตราประจ าโรงเรียน 

 
เป็นรูปหน้ำนำง  ข้อควำมด้ำนล่ำงเป็นชื่อโรงเรียนที่ได้รับพระรำชทำนนำม 

จำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ 
2. ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน 
          โรงเรียนได้รับรำงวัลพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำขนำดใหญ่  3 ครั้ง ในปีกำรศึกษำ  2529 ,  
ปีกำรศึกษำ 2537   และ  ปีกำรศึกษำ  2546  



3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

บุคลากร จ านวน รวม 
ชาย หญิง 

ข้ำรำชกำรครู 46 104 150 
ลูกจ้ำงประจ ำ 6 2 8 
พนักงำนรำชกำร - 4 4 
ครูจ้ำงสอน 16 25 41 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำน - 4 4 
พนักงำนท ำควำมสะอำด-ยำม 7 11 18 

รวม 75 150 225 
                            

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลจ าแนกตามกลุ่มสาระ/ วิทยฐานะ และเพศ 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/
งาน 

วิทยฐานะ 

คศ.1 

ครู
ผู้ช่วย 

รวม 
เชี่ยวช
าญ 

ช านาญการ
พิเศษ 

ช านาญ
การ 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
บริหำร   5 1       6 
ภำษำไทย   2 8  3  1  1 15 
ภำษำต่ำงประเทศ   1 17  1  1 2  22 
คณิตศำสตร์   2 11 1 3  2  2 21 
วิทยำศำสตร์   3 13 1 3 3   1 24 
สังคมศึกษำ ศำสนำฯ   5 10  1 1 1  2 20 
สุขศึกษำและพลศึกษำ   6 1       7 
ศิลปะ   3 2   1    6 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   8 14   1    23 
งำนห้องสมุด    2    1   3 
แนะแนว   1 3       4 

รวม - - 36 81 2 11 5 6 2 6 150 



ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนครู จ าแนกตามวิทยฐานะ  
 

ต าแหน่งครู จ านวน (คน) ร้อยละ 
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ - 0.00 
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 117 78.00 
ช ำนำญกำร 13 8.66 
คร ู 12 8.00 
ครูผู้ช่วย 8 5.33 

รวม 150 100.00 
                                                                                                                        

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
ต าแหน่งครู จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญำเอก 2 1.33 
ปริญญำโท 79 52.66 
ปริญญำตรี 65 43.33 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี - - 

รวม 150 100.00 
 

ตารงที่ 5 แสดงจ านวนครู จ าแนกตามอายุ 
 

ต าแหน่งครู จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 26 ปี 6 4.00 
26 – 30 ปี 4 2.66 
31 – 35 ปี 24 16.00 
36 – 40 ปี 12 8.00 
41 – 45 ปี 29 19.33 
46 – 50 ปี 16 10.66 
51 – 55 ปี 19 12.66 
56 – 60 ปี 40 26.66 

รวม 150 100.00 
 

 
 



ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนครูตามกลุ่มสาระ และจ านวนคาบที่สอน 
 

กลุ่มสาระ/กลุ่มวิชา จ านวนคน จ านวนคาบ
ทั้งหมด 

เฉลี่ยจ านวนคาบ 
ต่อคน 

ภำษำไทย 16 179 18 
ภำษำต่ำงประเทศ 18 341 19 
คณิตศำสตร์ 21 435 21 
วิทยำศำสตร์ 24 464 20 
สังคมศึกษำ ศำสนำฯ 21 440 21 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 8 162 21 
ศิลปะ 6 112 19 
คอมพิวเตอร์ 8 117 21 
ธุรกิจ 6 60 10 
คหกรรม 4 33 9 
เกษตรกรรม 2 22 11 
อุตสำหกรรม 3 39 13 
แนะแนว 5 87 18 
ห้องสมุด 1 10 10 

รวม 143 2,655 19 
 
 

ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนครูและประมาณการนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

จ านวนครูปฏิบัติการสอน จ านวนนักเรียน อัตราส่วนครู : นักเรียน 
143 2,907 1 :21 

                                                         สูงกว่าเกณฑ์ของ กคศ. 1 : 20      
 
 จำกตำรำงจ ำนวนครูรวมฝ่ำยบริหำรของโรงเรียน มีทั้งหมด 150 คน วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ  
คิดเป็นร้อยละ 78.00 กำรศึกษำระดับปริญญำโทคิดร้อยละ 52.66  อำยุ 56 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.66  
เฉลี่ยจ ำนวนคำบสอนมำกท่ีสุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ และกลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์ คิดเป็น 21  คำบ ต่อคน  
อัตรำส่วนจ ำนวนครูต่อนักเรียน คิดเป็น  1:21  
 



4. ข้อมูลนักเรียน 
4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ 

ตารางท่ี 8  แสดงผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2558-2559 

  
จ ำนวนผู้เข้ำ

สอบ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

วิชำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/ลด ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/ลด ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/ลด ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/ลด 

  2558 2559 2558 2559   2558 2559   2558 2559   2558 2559   

ภำษำไทย 404 381 46.85 53.01 6.16 42.38 44.89 2.51 42.89 46.81 3.92 42.64 46.36 3.72 

สังคมศึกษำ 404 381 51.73 54.97 3.24 44.67 47.63 2.96 46.42 49.34 2.92 46.24 49 2.76 

ภำษำอังกฤษ 403 381 33.70 37.64 3.94 27.61 28.64 1.03 30.16 31.39 1.23 30.62 31.8 1.18 

คณิตศำสตร์ 404 381 38.32 36.85 -1.47 28.82 25.88 -2.94 32.42 29.53 -2.89 32.40 29.31 -3.09 

วิทยำศำสตร์ 404 381 44.66 38.79 -5.87 35.62 33.35 -2.27 37.88 35.12 -2.76 37.63 34.99 -2.64 

ที่มำ : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)            
         

                          จำกตำรำง  พบว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีกำรศึกษำ 2559   มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  5 วิชำดังนี้   

ได้คะแนนสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2558  ประกอบด้วยวิชำภำษำไทย สังคมศึกษำและภำษำอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 60 ได้คะแนนสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับ 

จังหวัดทุกรำยวิชำ คิดเป็นร้อยละ 100  ได้คะแนนสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรำยวิชำ  คิดเป็นร้อยละ 100 



             ตารางท่ี 9 แสดงผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
   

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2558-2559 

               
  

จ ำนวนผู้เข้ำ
สอบ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

วิชำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/ลด ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/ลด ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/ลด ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/ลด 

  2558 2559 2558 2559   2558 2559   2558 2559   2558 2559   

ภำษำไทย 581 532 49.53 53.69 4.16 45.98 49.13 3.15 49.95 53.09 3.14 49.36 52.29 2.93 

สังคมศึกษำ 583 532 39.49 36.63 -2.86 38.67 34.62 -4.05 40.00 36.17 -3.83 39.70 35.89 -3.81 

ภำษำอังกฤษ 584 535 24.09 26.98 2.89 21.34 23.99 2.65 24.68 27.35 2.67 24.98 27.76 2.78 

คณิตศำสตร์ 584 536 24.70 22.79 -1.91 22.41 20.61 -1.8 26.65 24.90 -1.75 26.59 24.88 -1.71 

วิทยำศำสตร์ 583 536 33.81 31.21 -2.60 31.78 30.19 -1.59 33.55 31.77 -1.78 33.40 31.62 -1.78 

ที่มำ : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)            
                   จำกตำรำง พบว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีกำรศึกษำ 2559 มีผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 5  วิชำดังนี้ 

 ได้คะแนนสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2558 ประกอบด้วยวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 40  ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับจังหวัด 

ทุกรำยวิชำคิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดประกอบด้วยวิชำภำษำไทยและสังคมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 40  ได้คะแนนสูงกว่ำระดับประเทศ 

ประกอบด้วยวิชำภำษำไทยและสังคมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 40 



ตารางท่ี 10 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 
ระดับผลการเรียน 

N 
 
 

มส ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 6,567 1 1 37 315 208 354 419 879 1,137 3,216 6,565 3.33 

คณิตศำสตร์ 10,650 0 0 32 638 941 1,287 2,003 1,866 1,904 1,979 10,650 2.80 

วิทยำศำสตร์ 10,973 7 0 26 358 362 1,131 1,693 2,430 2,301 2,665 10,966 3.05 

สังคมศึกษำฯ 15,231 0 0 14 191 213 823 1067 2283 3183 7,457 15,231 3.46 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 9,410 0 0 33 127 146 322 459 1060 1557 5,706 9,410 3.57 

ศิลปะ 6,024 0 0 27 243 144 257 273 802 955 3,323 6,024 3.44 

กำรงำนอำชีพ 12,133 0 0 19 362 338 610 952 1,309 1,946 6,597 12,133 3.43 

ภำษำต่ำงประเทศ 26,423 0 0 32 997 1,392 2,228 3,067 3,757 4,462 10,488 26,423 3.18 

รวม 97,411 8 1 220 3,231 3,744 7,012 9,933 14,386 17,445 41,431 97,402 3.26 

ร้อยละ 0.01 0.00 0.23 3.32 3.84 7.20 10.20 14.77 17.91 42.53 - - 

รวม 229 23920 73262 
 

  

ร้อยละ 0.24 24.56 75.21     

ผลการเรียนเฉลี่ย 3.26 

 จำกตำรำงพบว่ำทีน่ักเรียนที่ได้ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม 3.27  มีผลกำรเรียนระดับ 3-4  คิดเป็นร้อยละ 75.21  มีนักเรียนที่ได้ผลกำรเรียน 0, ร และ มส.  
คิดเป็นร้อยละ 0.24   

X



4.2 ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนนักเรียนแยกตามเพศ ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
จ าแนกตามเพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 153 300 453 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 145 249 394 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 126 261 387 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 424 810 1,234 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 182 406 588 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 162 394 556 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 142 387 529 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 486 1,187 1,673 

รวมทั้งหมด 910 1,997 2,907 



   4.3 ข้อมูลศึกษำต่อนักเรียนชั้น ม.6  ปีกำรศึกษำ 2559 
       นักเรียนชั้น ม.6 สอบเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำแบบรับตรงไดจ้ ำนวน  465  คน  
จำกนักเรียน 539 คน คิดเป็นร้อยละ 86.27 โดยสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฎศรีสะเกษ 
มำกที่สุด 86 คน คิดเป็นร้อยละ 15.95 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 59 คน คิดเป็นร้อยละ 10.95 และมหำวิทยำลัยขอนแก่น จ ำนวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.75  มีนักเรียนสอบได้คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 6 คน  

4.4 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
  2.3.1 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   ได้ล ำดับที่ 1  
  2.3.2 ระดับชำติ   
   2.3.2.1 รำงวัลชนะเลิศ 2 รำยกำร จ ำนวน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 
   2.3.2.2 เหรียญทอง 3 เหรียญ 
         2.3.2.3 เหรียญเงิน 1 เหรียญ 
   2.3.2.4 เหรียญทอง 3 เหรียญ 

5. ข้อมูลทรัพยากร 
5.1 อาคารสถานที่ อำคำรเรียน         7     หลัง 

    อำคำรประกอบ               18    หลัง 
    บ้ำนพักครู                   2     หลัง 
    บ้ำนพักผู้บริหำร              1  หลัง 
     อำคำรแฟลตที่พักนักกำรภำรโรง       1/8 หลัง/หน่วย 
     ห้องสมุด              1      ที ่
     หอประชุม             2      หลัง 
     อำคำรศูนย์อำหำร 70 ปี สตรีสิริเกศ     1    หลัง 
     ศูนย์ภำษำตะวันออก          1      หลัง 
     อำคำรเรียนศิลปะ        1   หลัง 
     อำคำรศนูย์กีฬำ         1  หลัง 

    บ้ำนพักนักกีฬำ         1   หลัง 
  5.2  คอมพิวเตอร์             จ านวน         332     เครื่อง 
  5.3  งบประมาณปีงบประมาณ 2560   
                      - เงินเดือนค่ำจ้ำง               จ ำนวน   81,633,200    บำท 
        - เงินค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้ำง           1,150,000    บำท 
        - เงินอุดหนุนกำรศึกษำ                            10,493,600    บำท 
        - เงินรำยได้สถำนศึกษำ                    28,825,750    บำท 
     รวมเป็นเงิน         122,102,5550  บาท 
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5. ผลการประเมิน สมศ รอบสาม 
ตำรำงที่ 12 แสดงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ ระดับกำรศึกษำ 
               พ้ืนฐำน : มัธยมศึกษำ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ 1 ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  10.00 9.70 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.14 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.36 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.84 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ 9 ผลการพัฒนาให้บรรจุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
            และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอลักษณ์ 
             ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
              สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.37 ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี้ ตัง้แต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                    ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ไดข้ึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบง่ชี้                              ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบง่ชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรงุเร่งด่วน       ใช่ ไม่ใช่ 

   สรุปผลการจัดการศึกษาระดับศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 



ตำรำงที่ 13 แสดงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับกำรศึกษำ 
               พ้ืนฐำน : มัธยมศึกษำ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา     
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.70 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.14 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.36 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.84 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ 9 ผลการพัฒนาให้บรรจุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอ
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ 12 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐาน    
ตัวบ่งชี้ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 86.37 ดี 



ส่วนที่ 2 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

1. นโยบาย โรงเรียน 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 บนวิถีความพอเพียง   
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
  4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถี
ชุมชนที่น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักการด าเนินชีวิต  
 
2. โรงเรียนสตรีสิริเกศให้การบริการทางการศึกษา  ดังนี้ 
 1. หลักสูตร โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่อาชีพ  โครงสร้างหลักสูตร 
คือ  
  1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างที่ 1 ห้องเรียนปกติ 
   2) โครงสร้างที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
   3) โครงสร้างที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 
  1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย 8 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างที่ 1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2) โครงสร้างที่ 2 คณิตศาสตร์ - ภาษา 
   3) โครงสร้างที่ 3 ภาษาจีน 
   4) โครงสร้างที่ 4 ภาษาญี่ปุ่น 
   5) โครงสร้างที่ 5 เลือกตามความถนัดและความสนใจ 
   6) โครงสร้างที่ 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
   7) โครงสร้างที่ 7 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
   8) โครงสร้างที่ 8 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ภาษาอังกฤษ 
  2. กระบวนการจัดการเรียนสอน  โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการแห่งศตวรรษที่ 21, Active Learning, STEM, Project - Based Learning เพ่ือให้เกิด 
ผลงานเชิงนวัตกรรม  



 3. สิ่งอ านวยความสะดวกตามโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพครบทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้  และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์ของพระราชา 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน  โดยคณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
 ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส 
  ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง การคมนาคม
สะดวก  ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการให้บริการของโรงเรียน  รัฐบาล เครือข่ายฯ สมาคม 
ชุมชน หน่วยงาน ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน  มีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Resource and 
Instruction Center (ERICE) ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 

  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองซึ่งมีสถานประกอบการรอบโรงเรียน ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อ

พฤติกรรมนักเรียน   
 
4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 
 ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง 
  โรงเรียนมโีครงสร้างบริหารงานชัดเจน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีระบบบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพ มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ที่เป็นระบบ มีแผนการเรียนที่รองรับกลุ่มศักยภาพที่

หลากหลาย ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและตรงตามสาขาวิชาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม

กลุ่มศักยภาพของผู้เรียน  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 

โรงเรียนแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มี
ประสิทธิภาพ  
 ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน 
   ระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนไมเ่ป็นปัจจุบัน ไม่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้อง

กันขององคก์ารภายในและภายนอกโรงเรียน  แผนการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคลไม่ชัดเจนและไมเ่ป็น

ระบบจึงไม่สามารถน าไปสู่การพัฒนาได้ 



5. จุดเด่นของโรงเรียน 
 
 ด้านผู้เรียน  
  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้ 
สองภาษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานและน าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น  มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลกมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีมารยาทงาม 
 
 ด้านคร ู

  ครูมีความเป็นครมูืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็มก าลังความสามารถ                    
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
 
 ด้านโรงเรียน 
  โรงเรียนมีคุณภาพ จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม              
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัย  เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โรงเรียน                 
มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร  นวัตกรรม  
และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยอาศัย            
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง น าไปสู่การเป็นโรงเรียนยอดนิยม โรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง   
 ด้านชุมชน   
  ชุมชนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ชุมชนมีส่วนร่วมใน                   
การพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
6. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรงเรียน(SWOT) 

 สรุปผลการประเมินสภาพของโรงเรียนอยู่ในต าแหน่งสถานภาพเครื่องหมายค าถาม  
(Question mark) แสดงว่าโรงเรียนมีปัจจัยภายนอกเอ้ือต่อการด าเนินงานของโรงเรียน  
ดังนั้น ควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง เร่งรัด แก้ไข และประสานความร่วมมือ 
 
7. ปรัชญา : ปญญฺา  นราน   สิริ  แปลว่า ปัญญาเป็นสิริ คือมิ่งขวัญของคนทั้งหลาย 
8. วัฒนธรรม : ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
9. ค่านิยม : ท างานเป็นระบบ  ครบถ้วนบริการ  บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
10. อัตลักษณ์ : ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน 
11. เอกลักษณ์ : โรงเรียนมาตรฐานสากล 



12. อัตลักษณ์ :  ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน 
13. วัฒนธรรมของโรงเรียน : ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
14. เอกลักษณ์ความเป็นเลิศ : โรงเรียนมาตรฐานสากล   
15. วิสัยทัศน์ (Vision) :  
  โรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0 ระดับมาตรฐานสากล  บนวิถีความพอเพียง
อย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ กรอบทฤษฎี มาตรการ วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย  
ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ กรอบทฤษฎี มาตรการ วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย (ตัวบ่งชี้) เกิดกับใคร 

มัธยมศึกษาไทย 4.0 

(ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

รองรับประเทศไทย 4.0) 

1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

   และนวัตกรรมตาม 

   กระบวนการ Active  

   Learning 

1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ สู่กระบวนการ 
   แก้ปัญหา เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมใช้ในการแก้ปัญหา 
   การด าเนินชีวิตและด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 
 

ผู้เรียน 

2. พัฒนาทักษะชีวิตและ             

   การท างานสู่เป้าหมาย 

   เส้นทางการศึกษาต่อและ 

   การประกอบอาชีพ 

2. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมี 
   เป้าหมายการเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการท างานและการประกอบอาชีพ 
3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ ความเข้าใจ  
    และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร  อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น 
   รูปธรรมและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
   ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
5. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกัน 
   ตนเองจากภัยสังคม 

ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
 
 
ผู้เรียน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน                   

   การพัฒนาทักษะด้าน  

   สารสนเทศ สื่อ และ 

   เทคโนโลยีใน 

   การเรียนรู้ และบริหาร 

   จัดการ 

6. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี  มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ  เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสารและการด าเนิน 

    วิถีชีวิต 

 

ผู้เรียน 
 
 



ตารางท่ี 14 (ต่อ)  
ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ กรอบทฤษฎี มาตรการ วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย เกิดกับใคร 

มัธยมศึกษาไทย 4.0 

(ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

รองรับประเทศไทย 4.0) 

         (ต่อ) 

4. สนับสนุนระบบการส่งเสริม 

   ทักษะการเรียนรู้ตาม 

   มาตรฐานในศตวรรษท่ี 21  

   ด้านหลักสูตรและวิธี 

   การสอน มาตรฐาน 

   การเรียนรู้ การพัฒนา 

   วิชาชีพครูแหล่งเรียนรู้และ 

   บรรยากาศการเรียนรู้ 

7. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active  

    Learning และร่วมกันจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ ที่ใช้ 

    สภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นสถานการณ์การเรียนรู้ 

8. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพ 

   ครูเป็นรายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรม 

   การเรียนรู้ของครูและผู้เรียน 

10. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ 

     สอดคล้องกับท้องถิ่น 

11. โรงเรียนมีระบบงานแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะแนวทักษะ   

     ชวีิตและจัดท าระเบียนสะสม และแฟ้มสะสมผลงานที่เส้นทางการศึกษาต่อ 

     สู่การประกอบอาชีพ  (Career Path fort folios) 

12. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ ที่มีระบบเทคโนโลยีการเข้าถึง 

     ความรู้ แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

13. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจ 
     และเป้าประสงค์การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 4.0  
     บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

คร ู
 
 
คร ู
 
โรงเรียน 
 
โรงเรียน 
 
โรงเรียน 
 
 
โรงเรียน 
 
โรงเรียน 
 

 
 



ตารางท่ี 14 (ต่อ)  
ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ กรอบทฤษฎี มาตรการ วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย เกิดกับใคร 

มัธยมศึกษาไทย 4.0 

(ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

รองรับประเทศไทย 4.0) 

         (ต่อ) 

4. สนับสนุนระบบการส่งเสริม 

   ทักษะการเรียนรู้ตาม 

   มาตรฐานในศตวรรษท่ี 21  

   ด้านหลักสูตรและวิธี 

   การสอน มาตรฐาน                      

   การเรียนรู้ การพัฒนา 

   วิชาชีพครูแหล่งเรียนรู้และ 

   บรรยากาศการเรียนรู้ (ต่อ) 

14. สถาบันการศึกษา สถานประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการจัดการศึกษา และเป็นพ่ีเลี้ยง 
     การพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชาและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดกิจกรรม 
     การเรียนการสอน 
 

ชุมชน 
 
 

ระดับมาตรฐานสากล 

        

5. พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ 

   คุณภาพโรงเรียน 

   มาตรฐานสากลและ 

   มาตรฐานการศึกษา 

   ขั้นพ้ืนฐาน 

   

15. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และคะแนนเฉลี่ยผลการ 
     สอบวัดระดับชาติ O – NET ระดับ ม.3 และ ม.6 ในสาระการเรียนรู้หลัก  
     สูงกว่าระดับประเทศ 
16. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

     ประเทศท่ี 2 และความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 

     ระดับชั้น 

17. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียนที่น าไปใช้ 
     ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรงตามความต้องการในชุมชนท้องถิ่น 
18. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ด้านการท างาน และด้านศีลธรรมเป็นไป 
     ตามคุณลักษณะ และค่านิยม 12 ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัด 
     กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

ผู้เรียน 
 
 
ผู้เรียน 
 
 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
 



ตารางท่ี 14 (ต่อ)  
ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ กรอบทฤษฎี มาตรการ วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย เกิดกับใคร 

ระดับมาตรฐานสากล 

         (ต่อ) 

5. พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ 

   คุณภาพโรงเรียน 

   มาตรฐานสากลและ 

   มาตรฐานการศึกษา 

   ขั้นพ้ืนฐาน   (ต่อ) 

19. ผู้เรียนมีทักษะการประกอบการ หรือท าธุรกิจพอเพียงจากการท าหน่วยเรียนรู้ 
     บูรณาการทุกกลุ่มสาระรายวิชาที่น าไป ใช้ประโยชน์ได้จริงในการด าเนินวิถี 
     ชวีิตในชุมชนท้องถิ่น 

ผู้เรียน 
 

6. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 

    สมรรถนะตามมาตรฐาน 

    วิชาชีพ  

20. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 
      ระดับชั้นเดียวกัน และบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ 
      กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 
21. ครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามสภาพจริงอย่าง 

     สมดุลย์เชิงคุณภาพและอิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด 

22. ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัยชั้นเรียน ที่แสดงศักยภาพทักษะความรู้ และ   

     คุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพ 

     ของผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล 

23. ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้ด าเนินงานในแผนการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู ้
24. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู สวัสดิการเป็นรายบุคคล  

     และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     รายป ี

 

คร ู
 
 
คร ู
 
คร ู
 
 
คร ู
 
โรงเรียน 
 
 



ตารางท่ี 14 (ต่อ)  
ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ กรอบทฤษฎี มาตรการ วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย เกิดกับใคร 

ระดบัมาตรฐานสากล 

          (ต่อ) 

7. พัฒนาการบริหารด้วยระบบ

คุณภาพและการให้บริการทาง

การศึกษา (ต่อ) 

25. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ที่แสดงความ 
      เชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์การที่ภายในและภายนอกโรงเรียน 
26. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์ และมีพันธกิจ  

     เป้าประสงค์ท่ีแสดงความเชื่อมโยงค าส าคัญในวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ องค์กร  

     และกลยุทธ์ริเริ่มที่รองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและประเทศ 

27. โรงเรียนมีระบบการเก็บข้อมูล การบริการ และการก ากับ ติดตาม 

     ความก้าวหน้าของกิจกรรม โครงการ กลยุทธ์องค์กร การประกันคุณภาพ 

     ภายใน ที่สะท้อนต่อภาพความก้าวหน้าของพันธ์กิจ เป้าประสงค์ 

28. โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด 
     การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและครบองค์ประกอบ   
29. โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณะกับบุคคล หน่วยงาน ชุมชน  
     ท้องถิ่นท่ีแสดงความพึงพอใจที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

โรงเรียน 
 
โรงเรียน 
 
 
โรงเรียน 
 
 
โรงเรียน 
 
ชุมชน 
 

วิถีความพอเพียง 

อย่างยั่งยืน 

(ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 พอเพียง) 

8. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 

   เศรษฐกิจพอเพียง  

   บูรณาการสู่กระบวนการ 

   เรียนรู้ และการบริหาร 

   จัดการ บนวิถีการด าเนิน 

   ชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น 

30. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบการ  
     และท าธุรกิจพอเพียง ตามกระบวนการ Project-based Learning  
31. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดง 
     กรณีศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาและราชวงศ์รายปี 

คร ู
 
โรงเรียน 

 



16. พันธกิจ (Mission) :  
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 บนวิถีความพอเพียง   
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
  4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
วิถีชุมชนที่น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักการด าเนินชีวิต  
17. เป้าประสงค์ (Goals) :  
 1.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการท างาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อ
เทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งความเป็นศตวรรษที่ 21  
 2. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning 
และสะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 
 3. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง 
องค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
 4. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมี
องค์กรชุมชนสถานประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  
18. กลยุทธ์ (Strategy) :  
 ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  
 ข้อที ่2 พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพระบบการก ากับ และสะท้อนผลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ข้อที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์ 
พระราชา  
 
 
 
 
 
 



19. แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 

ครูมีศกัยภาพและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพครู มทีกัษะการจัด
กระบวนการ Active Learning 
และสะท้อนผลวัดประเมินผล
ตามสภาพจริงอยา่งสมดุลเชิง
คุณภาพ

ประเด็นวิสัยทศัน์ (ท ษ ี/วิจัย 

ทักษะแหง่ศตวรรษท่ี 21
(การเรียนรู้นวัตกรรม/ชีวิตการ

ท างาน/สารสนเทศส อ่เทคโนโลย ี

มาตร านสากล
(ด้านผูเ้รียน/ด้านครู/ด้านบริหารจัดการ 

วิ ีความพอเพียง
(วิ ีชุมชน/ศาสตร์พระราชา 

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 
21 บนวิ ีความพอเพียง

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มสีมรร นะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21

สนับสนุน ส่งเสริม
การบรหิารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ

สร้างเคร อข่ายความร่วมม อภาคประชาชน
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิ ี

ชุมชน ที่น้อมน าศาสตรพ์ระราชามาเป็นหลักการ
ด าเนินชีวิต

เป้าประสงค์
โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียน มรีะบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่
การประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่ง
เรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มรีะบบส่ือ
เทคโนโลยีการเข้าถึงองค์ความรู้ รองรับการ
พัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน

ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
มีทักษะชีวิตและการท างาน มีทักษะ
วิเคราะห์ สื่อ สื่อเทคโนโลยี และประเมิน
สารสนเทศ ที่มีคณุลักษณะนิสัย ความรู้ 
และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกแหง่ความเป็น
ศตวรรษที่ 21กลยุทธ์

พัฒนาผู้เรียนใหเ้ปน็พลโลก
แห่งศตวรรษที่ 21

พัฒนาศักยภาพและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู

ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
ส านศึกษาตามกลุ่ม

ศักยภาพนักเรียน

                                                                                               

โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของ
สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมีองคก์ร
ชุมชนสถานประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

พัฒนาศักยภาพระบบการ
ก ากับ และสะทอ้นผล
มาตร านคุณภาพการ

บริหารจัดการ

ส่งเสริมการพัฒนาภาคี 
เคร อข่าย ความร่วมม อการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

ตามศาสตร์พระราชา

โรงเรียนมีผลการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาข้ันพื้นฐาน และ
มาตรฐานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีสมรร นะการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พัฒนาหลักสูตรส านศึกษา
รองรับกลุ่มศักยภาพผูเ้รียนสู่

ศตวรรษที่ 21

 



ส่วนที่ 3  

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

ตารางที่ 15 แสดงการก าหนดกลยุทธ์  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะ 

    ชีวิตและการท างาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อ 

    เทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มี 

    คุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน 

    ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก 

    แห่งความเป็นศตวรรษที่ 21  

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21  

 

2. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  

   มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning  

   และสะทอ้นผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่าง 

   สมดุลเชิงคุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 

 

3.  โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพ 

    ผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ 

    ประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้  

    สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยี 

    การเข้าถึงองค์ความรู้ รองรับการพัฒนา 

    กลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 

ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่ม

ศักยภาพผู้เรียน 

 

4.  โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหาร 

    จัดการด้วยระบบคณุภาพ 

พัฒนาศักยภาพระบบการก ากับ และสะท้อนผล

มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 

 

5. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของ 

   สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมี 

   องค์กรชุมชนสถานประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 

   ยั่งยืน และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็น 

   ชาติไทย 

ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  

 

 
 
ตารางที่ 16 แสดงการก าหนดตัวบ่งชี้ 



เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ 

1.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะ 

    ชีวิตและการท างาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อ 

    เทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มี 

    คุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน 

    ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก 

    แห่งความเป็นศตวรรษที่ 21  

1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   สร้างองค์ความรู้ สู่กระบวนการแก้ปัญหา  

   เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมใช้ใน 

   การแก้ปัญหา การด าเนินชีวิตและด ารงชีวิต 

   ในชุมชนท้องถิ่น 

2. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและรู้เท่าทันต่อการ 

    เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีเป้าหมาย 

    การเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการท างานและการ 

    ประกอบอาชีพ 

3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี 

    ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ  

    ตามหลักสูตร  อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ 

   ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า 

   เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง 

   เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

5. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  

   มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเอง 

   จากภัยสังคม 

6. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี  มีจริยธรรมและ 

   ทักษะการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ 

   เข้าถึงองค์ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสารและ 

   การด าเนินวิถีชีวิต 

7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

   และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ  

   O–NET ระดับ ม.3 และ ม.6 ในสาระการเรียนรู้ 

   หลัก สูงกว่าระดับประเทศ  

 

 

 



ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ 

 1.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะ 

    ชีวิตและการท างาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อ 

    เทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มี 

    คุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน 

    ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก 

    แห่งความเป็นศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

 

8. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย 

   ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 และ 

   ความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 

   แต่ละระดับชั้น 

9. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม  

    แผนการเรียนที่น าไปใช้ได้จริง 

    กับกลุ่มปัญหาตรงตามความต้องการในชุมชน 

    ท้องถิ่น 

10. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ด้านการ 

     ท างาน และด้านศีลธรรมเป็นไปตาม 

     คุณลักษณะ และค่านิยม 12 ประการ ตามท่ี 

     สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

     วัฒนธรรมอันดีของสังคม  

11. ผู้เรียนมีทักษะการประกอบการ หรือท าธุรกิจ 

     พอเพียงจากการท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการ 

     ทุกกลุ่มสาระรายวิชาที่น าไป ใช้ประโยชน์ได้จริง 

     ในการด าเนินวิถีชีวิต ในชมุชนท้องถิ่น 

2. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  

   มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning  

   และสะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่าง 

   สมดุลเชิงคุณภาพ 

1. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป 

    ตามกระบวนการ Active Learning และร่วมกัน 

    จัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ   

    ที่ใช้สภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็น 

    สถานการณ์การเรียนรู้ 

2. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีแผนการพัฒนา 

    ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล  

    รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับ 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน และ 

    บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ 

    กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 

 

 



ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ 

 2. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  

   มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning  

   และสะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่าง 

   สมดุลเชิงคุณภาพ (ต่อ) 

 

4. ครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ 

    ได้ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพและ 

    อิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด 

5. ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัยชั้นเรียน ที่แสดง 

    ศักยภาพทักษะความรู้ และคุณลักษณะนิสัยที่ 

    เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละ 

    กลุ่มศักยภาพของผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไป 

    ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล 

6. ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้ 

    ด าเนินงานในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนแสดง 

    เป็นผู้ประกอบการและท าธุรกิจพอเพียง ตาม 

    กระบวนการ Project-based Learning 

3. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพ 

    ผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ 

    ประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้  

    สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยี 

    การเข้าถึงองค์ความรู้ รองรับการพัฒนา 

    กลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับ 

    กลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้อง 

    กับท้องถิ่น 

2. โรงเรียนมีระบบงานแนะแนวการศึกษา แนะแนว 

    อาชีพ และแนะแนวทักษะชีวิตและจัดท า 

    ระเบียนสะสม และแฟ้มสะสมผลงานที่เส้นทาง 

    การศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ  (Career Path 

    Fort folios) 

4. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหาร 

    จัดการด้วยระบบคุณภาพ  

 

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อสิ่งอ านวย 

    ความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

    ของครูและผู้เรียน 

2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ที่มี 

    ระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้  

    และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม ที่แสดงถึง 

    ความก้าวหน้าของพันธกิจและเป้าประสงค์การ 

    เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 4.0 

    บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 



ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ 

 4. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหาร 

    จัดการด้วยระบบคุณภาพ (ต่อ) 

 

4. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง 

    เป็นปัจจุบัน ที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

    ขององค์การที่ภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศท่ีปรากฏใน 

    วิสัยทัศน์ และมีพันธกิจ เป้าประสงค์ที่แสดงความ 

    เชื่อมโยงค าส าคัญในวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ องค์กร 

     และกลยุทธ์ริเริ่มที่รองรับนโยบายของ 

     กระทรวงศึกษาธิการและประเทศ 

6. โรงเรียนมีระบบการเก็บข้อมูล การบริการ และ 

    การก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม  

    โครงการ กลยุทธ์องค์กร การประกันคุณภาพ 

    ภายใน ที่สะท้อนต่อภาพความก้าวหน้าของ 

    พันธกิจ เป้าประสงค์ 

7. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 

    สวสัดิการเป็นรายบุคคลและมีบันทึกข้อมูลผลงาน 

    เชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

   รายปี 

8. โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือ 
    ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี 
    ประสิทธิภาพและครบองค์ประกอบ   
9. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม 

    แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ 

    พระราชาและราชวงศ์ 

5. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของ 

   สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมี 

   องค์กรชุมชนสถานประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 

   ยั่งยืน และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็น 

   ชาติไทย 

1. สถาบันการศึกษา สถานประกอบการกลุ่ม 

    อาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามี 

    ส่วนรว่มในการก าหนดความต้องการจัดการศึกษา 

    และเป็นพ่ีเลี้ยงการพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชาและ 

    แหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณะกับ 

    บุคคล หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่แสดงความ 

   พึงพอใจที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 



ตารางท่ี 17 แสดงการก าหนดชื่อโครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

(โครงการ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะ 

   การสื่อสาร การ 

   แก้ปัญหา ความคิด 

   ริเริ่มสร้างสรรค์  

   การท างานและการ 

   ปรับตัวได้ต่อการ 

   เปลี่ยนแปลงของ 

   สังคมโลกท่ีเท่าทัน 

   การใช้สื่อเทคโนโลยี  

   สารสนเทศ 

   

   

1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้าง 

   องค์ความรู้ สู่กระบวนการแก้ปัญหา เกิดความคิด 

   เชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใช้ในการแก้ปัญหา 

   การด าเนินชีวิตและด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงาน  

สะเต็ม ค่ายวิชาการ ค่ายทักษะชีวิต วิชา

ศึกษาค้นคว้าอิสระ และสร้างองค์ความรู้ 

เพ่ือกระบวนการแก้ปัญหา เกิดความคิด

เชิงสร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมใช้แก้ปัญหา

การด าเนินและด ารงชีวิตในชุมชน 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 

21 

 

2. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและรู้เท่าทันต่อการ 

   เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้ 

   สร้างเป้าหมายชีวิตการท างานและการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่

ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ศึกษาแหล่ง

เรียนรู้และสถานประกอบการ ตลาดนัด

วิชาการและวิชาชีพ เปิดโลกกว้างทาง

การศึกษา และส่งเสริมการหารายได้

ระหว่างเรียน 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 

21 

 

3. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  

   มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม 

 

ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทางด้านร่างกาย 

จิตใจและสติปัญญา มีความรู้เท่าทันสื่อ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 

21 

 

 

 



ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

(โครงการ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

 

  1. เพ่ือพัฒนาทักษะ 

   การสื่อสาร การ 

   แก้ปัญหา ความคิด 

   ริเริ่มสร้างสรรค์  

   การท างานและการ 

   ปรับตัวได้ต่อการ 

   เปลี่ยนแปลงของ 

   สังคมโลกท่ีเท่าทัน 

   การใช้สื่อเทคโนโลยี  

   สารสนเทศ (ต่อ) 

 

   

4. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี  มีจริยธรรมและทักษะ 

   การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึง 

   องค์ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสารและการด าเนิน 

   วิถีชีวิต 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษ 

ที่ 21 

 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 

21 

5. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาไทย  

   ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 และ 

   ความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 

   แต่ละระดับชั้น 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การ

สื่อสาร และความสามารถด้านการคิด

ค านวณ 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 

21 

6. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม 

   แผนการเรียนที่น าไปใช้ได้จริง กับกลุ่มปัญหาตรง 

   ตามความต้องการในชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรม 

และความสามารถในการประกอบอาชีพ 

เพ่ือหารายได้อย่างหลากหลาย ผ่านการ 

น าเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพ ตาม

ความต้องการของตนเองและชุมชน 

ภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 

21 

 

 

7. ผู้เรียนมีทักษะการประกอบการ หรือท าธุรกิจพอเพียง 

   จากการท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการทุก 

   กลุ่มสาระรายวิชาที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน 

   การด าเนินวิถีชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษ 

ที่ 21 

 

 

ส่งเสริมผู้เรียนให้

มีคุณลักษณะใน

ศตวรรษ 

ที่ 21 

 



ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

(โครงการ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

 

2. เพ่ือพัฒนา 

   คุณลักษณะด้าน 

   การเรียนรู้ ด้านการ 

   ท างาน ด้าน 

   ศีลธรรม เป็นไป 

   ตามคุณลักษณะ 

   ตามหลักสูตร 

   สถานศึกษา และ 

   ค่านิยม 12  

   ประการ 

8. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความ 

   ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า 

   เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

   ในชีวิตประจ าวัน 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึก  

รักบ้านเกิด อนุรักษ์ความเป็นไทย 

พัฒนาระเบียบวินัย 

ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

9. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ด้านการท างาน  

   และด้านศีลธรรมเป็นไปตามคุณลักษณะและ 

   ค่านิยม12 ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ 

   ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย   

 

พัฒนาระเบียบวินัย 

ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

  3. เพ่ือยกระดับ 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการ 

   เรียนและน าผลการ 

   ประเมินระดับชาติ 

   มาปรับปรุงพัฒนา 

   ตามกลุ่มศักยภาพ 

   ผู้เรียน   

10. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี 

     ในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม 

     หลักสูตร  อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้าน

ความรู้และทักษะกระบวนการให้

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

11. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

     และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ O - NET  

     ระดับ ม.3 และ ม.6 ในสาระการเรียนรู้หลัก  

     สูงกว่าระดับประเทศ   

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

 

 



ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม

(โครงการ) 

2. พัฒนา    

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพครู 

     

 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรม 

   การเรียนรู้รองรับ 

   กระบวนการจัดการ 

   เรียนรู้แบบ Active 

   Learning ผ่าน 

   กระบวนการวัดผล 

   ประเมินผลตาม 

   สภาพจริงและ 

   สะท้อนผลอย่าง 

   สมดุลเชิงคุณภาพ  

   โดยการสร้างชุมชน 

   แห่งการเรียนรู้ 

 

1. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม 

   กระบวนการ Active Learning และร่วมกันจัดท า 

   หน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ ที่ใช้สภาพ 

   สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นสถานการณ์ 

   การเรียนรู้ 

2. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับ 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน และ 

    บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ  

   กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 

3. ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้ 

   ด าเนินงานในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

4. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนแสดง 

    เป็นผู้ประกอบการและท าธุรกิจพอเพียง ตาม 

    กระบวนการ Project-based Learning 

 

5. ครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ 

   ได้ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุลย์เชิงคุณภาพและ 

   อิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด 

จัดท าแผนการเรียนรู้ตามกระบวนการ 

Active Learning จัดหน่วยบรูณาการ

แบบสหวิทยาการ 

 

 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 

 

พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่ออย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 

เพ่ือฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 

 

พัฒนาการสร้างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ

วัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาครูสู่ความ

เป็นครูในศตวรรษ

ที่ 21 

 

 

พัฒนาครูสู่ความ

เป็นครูในศตวรรษ

ที่ 21 

 

พัฒนาครูสู่ความ

เป็นครูในศตวรรษ

ที่ 21 

พัฒนาครูสู่ความ

เป็นครูในศตวรรษ

ที่ 21 

 

พัฒนาครูสู่ความ

เป็นครูในศตวรรษ

ที่ 21 



ตารางที่ 17 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

2. พัฒนาศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพครู 

   (ต่อ) 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

    รองรับกระบวนการจัดการ 

    เรียนรู้แบบ Active Learning  

    ผ่านกระบวนการวัดผล 

    ประเมินผลตามสภาพจริงและ 

    สะท้อนผลอย่างสมดุลเชิง 

    คุณภาพโดยการสร้างชุมชน 

    แห่งการเรียนรู้ 

    (ต่อ) 

6. ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัย 

   ชั้นเรียน ที่แสดงศักยภาพทักษะ 

   ความรู้ และคุณลักษณะนิสัย 

   ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด 

   รายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของ 

   ผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไป 

   ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้ 

   เป็นรายบุคคล 

 

ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

ในชั้นเรียน 

พัฒนาครูสู่ความเป็นครูใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ 

   จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 

   สู่กระบวนการสร้างชุมชน 

   แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

   ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   และวิทยฐานะทางวิชาชีพครู 

7. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ 

   มีแผนการพัฒนาศักยภาพ  

   การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น 

   รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรม 

   การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 

ไดพั้ฒนาตนเองตามคุณลักษณะ

ครูในศตวรรษที่ 21 

พัฒนาศักยภาพครู 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนาหลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพผู้เรียน 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม

ศักยภาพผู้เรียน มีระบบงาน

แนะแนว และจัดวาง

เส้นทางการศึกษาต่อ สู่การ

ประกอบอาชีพของผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุ่ม 

   ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้อง 

   กับท้องถิ่น 

2. โรงเรียนมีระบบงานแนะแนวการศึกษา  

   แนะแนวอาชีพ และแนะแนวทักษะชีวิต  

   และจัดท าระเบียนสะสม และแฟ้มสะสมผลงาน  

   ที่เส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ 

   (Career Path Fort folios)  

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

พัฒนาระบบงานแนะแนวตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

2. เพ่ือจัดหาและพัฒนา 

   แหล่งเรียนรู้ สื่อการ 

   เรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

   สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ระบบสื่อเทคโนโลยี 

   ในการเข้าถึงองค์ความรู้   

   และแหล่งเรียนรู้ที่แสดง 

   กรณีศึกษาตามศาสตร์ 

   ของพระราชา 

 

3. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ 

   ที่มีระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่ง 

   เรียนรู้ และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อม  

   แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ 

   พระราชาและราชวงศ์ 

5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวย 

   ความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   ของครูและผู้เรียน 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบ 

เทคโนโลยีเพ่ือให้เข้าถึงความรู้ และ

สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

พัฒนาสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ 

 

พัฒนาสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ 

 

พัฒนาสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 



ตารางท่ี 17 (ต่อ) 
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4. พัฒนาศักยภาพ 

   ระบบการก ากับ  

   และสะท้อนผล 

   มาตรฐาน 

   คุณภาพการ 

   บริหารจัดการ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ 

   สารสนเทศ การ 

   นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

   การจัดการเรียน 

   การสอน การบริหาร 

   จัดการด้วยระบบ 

   คุณภาพ รองรับการ 

   ประกันคุณภาพ 

   ตามมาตรฐาน 

   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม ที่แสดงถึง 

    ความก้าวหน้าของพันธกิจและเป้าประสงค์การเป็น 

   โรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 4.0 บนพ้ืน 

   ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็น 

   ปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์การ 

   ที่ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

3. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์ 

   และมีพันธกิจ เป้าประสงค์ ที่แสดงความเชื่อมโยง 

   ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร และกลยุทธ์ 

   ริเริ่มที่รองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

   และประเทศ 

4. โรงเรียนมีระบบการเก็บข้อมูล การบริการ และการ 

   ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม โครงการ  

   กลยุทธ์องค์กร การประกันคุณภาพภายใน ที่สะท้อนต่อ 

   ภาพความก้าวหน้าของพันธ์กิจ เป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ

ติดตาม ทบทวน ผลการ

ด าเนินงาน น าเสนอผลการ

บริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่

เชื่อมโยงขององค์กรทั้งภายใน

และภายนอก 

พัฒนาระบบก ากับ ติดตามงาน

ตามโครงสร้างของโรงเรียน ให้

ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์เพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าประสงค์  

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ

การก ากับติดตามความก้าวหน้า

ของโครงการ กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  

 

พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วยระบบ

คุณภาพ 

 

 

พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วยระบบ

คุณภาพ 

 

พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วยระบบ

คุณภาพ 

 

 

พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วยระบบ

คุณภาพ 

 

 

 



ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

4. พัฒนาศักยภาพ 

   ระบบการก ากับ  

   และสะทอ้นผล 

   มาตรฐาน 

   คุณภาพการ 

   บริหารจัดการ 

   (ต่อ) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ 

   สารสนเทศ การ 

   นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

   การจัดการเรียน 

   การสอน การบริหาร 

   จัดการด้วยระบบ 

   คุณภาพ รองรับการ 

   ประกันคุณภาพ 

   ตามมาตรฐาน 

   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   (ต่อ) 

5. โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับ 
   คุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและ 
   ครบองค์ประกอบ   
 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด 
การศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
และครบ 8 องค์ประกอบ   
 

พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 

   ความก้าวหน้า 

   สมรรถนะวิชาชีพครู  

   และสนับสนุน 

   สวัสดิการครูและ 

   ผู้เรียน ให้ตรงความ 

   ต้องการเป็น 

   รายบุคคล 

โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู สวัสดิการ 

เป็นรายบุคคลและมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ 

ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 

 

ส่งเสริมและสนับสนุน

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

พัฒนาสมรรถนะครู ที่เป็นไป

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายปี 

 

 

 

พัฒนาสมรรถนะครู 
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5. ส่งเสริมพัฒนา 

   ภาคีเครือข่าย  

   ความร่วมมือ 

   การพัฒนา 

   กิจกรรม  

   การเรียนรู้ 

   ตามศาสตร์ 

   พระราชา  

 

เพ่ือพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือภาค

ประชาชน 

สถาบันการศึกษาต่อ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดความต้องการ 

และสนับสนุนการจัด

การศึกษา เป็นแหล่ง

เรียนรู้และฝึก

ประสบการณ์ที่ 

บูรณาการตามศาสตร์

พระราชาสู่

กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ รวมถึง

การให้บริการ

สาธารณะเพ่ือสังคม 

1. สถาบันการศึกษา สถานประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระ    

   และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด 

   ความต้องการจัดการศึกษา และเป็นพี่เลี้ยงการพัฒนา 

   สาระเนื้อหารายวิชาและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัด 

   กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

2. โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณะกับบุคคล 

    หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นที่แสดงความพึงพอใจที่เข้ามา 

   เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  

ประสานสัมพันธ์ ขอความ

ร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ร่วมก าหนดความต้องการ 

การจัดการศึกษาและเป็น 

พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการเรียน

การสอน 

เสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 

 

 

 

เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 



ตารางท่ี 18 แสดงโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561-2564 

 

 กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษท่ี 21 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มี 

   ทักษะการเรียนรู้ 

   แห่งศตวรรษท่ี 21 

   (กลุ่มบริหารงาน 

    วิชาการ) 

1. ส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงาน สะเต็ม ค่ายวิชาการ 

   ค่ายทักษะชีวิต วิชาศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ 

   เพ่ือกระบวนการแก้ปัญหา เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

   ผลิตนวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการด าเนินและด ารงชีวิตในชุมชน 

2. ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 

   ก าหนด ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ ตลาดนัด 

   วิชาการและวิชาชีพ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา และส่งเสริม 

   การหารายได้ระหว่างเรียน 

3. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 

   มีความรู้เท่าทัน สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การสื่อสาร และความ 

   สามารถด้านการคิดค านวณ 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรมและความสามารถ 

   ในการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้อย่างหลากหลาย ผ่านการ 

   น าเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพ ตามความต้องการของตนเอง 

   และชุมชนภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

   สู่ชุมชน    

 

 

 

 



ตารางท่ี 18 (ต่อ) 

 กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษท่ี 21 

   (ต่อ) 

2. พัฒนาระเบียบวินัย 

   ส่งเสริมคุณธรรม  

   จริยธรรม และ 

   คุณลักษณะอันพึง 

   ประสงค์  

   (กลุ่มบริหารฯบุคคล) 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึก 

   รักบ้านเกิด อนุรักษ์ความเป็นไทย 

2. ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อ 

   สังคมส่วนรวมบนพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย   

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

    ทางการเรียน 

    (กลุ่มบริหารงาน 

    วิชาการ) 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะ

กระบวนการให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

   สถานศึกษา 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2 พัฒนาศักยภาพ

และ 

   จรรยาบรรณทาง 

   วิชาชีพคร ู

1. พัฒนาครูสู่ความเป็น 

   ครูในศตวรรษที่ 21 

   (กลุ่มบริหารงาน   

    วิชาการ) 

1. จัดท าแผนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning 

   จัดหน่วยบูรณาการแบบสหวิทยาการ 

2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ 

   ที่ 21 

3. พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

5. พัฒนาการสร้างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดและประเมินผล 

   อย่างมีคุณภาพ 

6. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

2. พัฒนาศักยภาพครู 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะครูใน

ศตวรรษท่ี 21 
 

 

 



ตารางท่ี 18 (ต่อ) 

 กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 

3. ส่งเสริมและ

พัฒนา 

   หลักสูตรสถาน 

   ศึกษา ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพผู้เรียน 

1. พัฒนาหลักสูตร 

   สถานศึกษา (วิชาการ) 

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. พัฒนาระบบงานแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2 .พัฒนาสื่อและแหล่ง 

   เรียนรู ้

   (กลุ่มบริหารงาน 

    วิชาการ  

    กลุ่มบริหารงาน   

    ทั่วไป) 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้เข้าถึงความรู้  

   และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียน 

   การสอน 

4. พัฒนาศักยภาพ 

   ระบบการก ากับ  

   และสะท้อนผล 

   มาตรฐานคุณภาพ 

   การบริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบ 

   บริหารงานด้วยระบบ 

   คุณภาพ 

   (กลุ่มบริหารงาน 

    วิชาการ  

    กลุ่มบริหารงาน   

    งบประมาณและ  

    แผนงาน) 

 

1. พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ทบทวน ผลการด าเนินงาน  

   น าเสนอผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่เชื่อมโยง 

    ขององค์กรทั้งภายในและภายนอก 

3. พัฒนาระบบก ากับ ติดตามงานตามโครงสร้างของโรงเรียน  

   ให้ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

   และเป้าประสงค์ 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการก ากับติดตามความก้าวหน้า 

   ของโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

2. พัฒนาระบบประกัน 

   คุณภาพภายใน 

   สถานศึกษา (ประกัน) 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และครบ 8 

องค์ประกอบ   

3. พัฒนาสมรรถนะครู 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู พัฒนาสมรรถนะ

ครู ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 
 

 

 



ตารางท่ี 18 (ต่อ) 

 กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 

5 ส่งเสริมพัฒนาภาคี 

   เครือข่าย ความ 

   ร่วมมือการพัฒนา 

   กิจกรรมการเรียนรู้ 

   ตามศาสตร์ 

   พระราชา 

 

เสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน 

(กลุ่มบริหารงานทั่วไป) 

1. ประสานสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมก าหนด 

   ความต้องการ การจัดการศึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนา 

   การเรียนการสอน 

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 



ส่วนที่ 4 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ 
 

ตารางท่ี 19 แสดงโครงการกิจกรรมตามกลยุทธ์องค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561-2564 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
   ผู้เรียนให ้
   เป็นพลโลก 
   แห่งศตวรรษ 
   ที่ 21 

1. พัฒนาผู้เรียน 
    ให้มีทักษะ 
    การเรียนรู้ 
    แห่งศตวรรษ 
    ที่ 21 
 

1. ส่งเสริมการบูรณาการในวิชา 
    โครงงาน สะเต็ม ค่ายวิชาการ  
    ค่ายทักษะชีวิต วิชาศึกษา    
    ค้นคว้าอิสระ และสร้างองค์ 
    ความรู้ เพื่อกระบวนการ   
    แก้ปัญหา เกิดความคิดเชิง 
    สร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมใช้ 
    แก้ปัญหาการด าเนินและ 
    ด ารงชีวิตในชุมชน 
2. ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์  
   ค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษา 
   ก าหนด ศึกษาแหล่งเรียนรู้และ 
   สถานประกอบการ ตลาดนัด 
   วิชาการและวิชาชีพ เปิดโลก 
   กว้างทางการศึกษา และส่งเสริม 
   การหารายได้ระหว่างเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนทีป่ฏิบัติ
กิจกรรมตามกระบวนการ 
Active Learning  พัฒนา
นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น   
 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
การปรับตัวและเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ สังคม
โลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิต
การท างานและการประกอบ
อาชีพ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

82 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 
 
 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
   ผู้เรียนให ้
   เป็นพลโลก 
   แห่งศตวรรษ 
   ที่ 21 (ต่อ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 
    ให้มีทักษะ 
    การเรยีนรู้ 
    แห่งศตวรรษ 
    ที่ 21 (ต่อ) 
 

3. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 
   ทางด้านร่างกายจิตใจ 
   และสติปัญญา มีความรู้เท่าทัน 
   สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  
  
 

1. รอ้ยละของผู้เรียนที่มี 
    น้ าหนักส่วนสูง และ 
    สมรรถภาพทางกาย 

    ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
    ความฉลาดทางด้าน 

    อารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
    สุนทรียภาพทางด้าน 
    ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
    กีฬา นันทนาการ ตาม 
    จินตนาการ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ 
    สามารถป้องกันตนเอง 
    จากสิ่งเสพติดให้โทและ 
    อบายมุข หลีกเลี่ยง     
    ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง    
    ต่อความรุ่นแรง   
    ปัญหาเพศ 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

92 
 
 
 

92 
 
 

95 
 
 
 
 

95 

94 
 
 
 

94 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 
 
 

96 
 
 
 

96 
 
 

95 
 
 
 
 

95 

98 
 
 
 

98 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
 
- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
 
- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
 
 
 
 
- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 
 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
   ผู้เรียนให ้
   เป็นพลโลก 
   แห่งศตวรรษ 
   ที่ 21 
   (ต่อ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 
   ให้มีทักษะ 
   การเรียนรู้ 
   แห่งศตวรรษ 
   ที่ 21 
   (ต่อ) 
 

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
    ในศตวรรษที่ 21 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี มีจริยธรรม
และทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
เพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสาร
และการด าเนินชีวิต 

1 85 88 92 95 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง 
    ภาษา การสื่อสาร และความ 
    สามารถด้านการคิดค านวณ 

- ร้อยละของผู้เรียนที่ 
มีทักษะการการอ่าน 
เขียนภาษาไทย 
- ร้อยละของผู้เรียนที่ 
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย  
- ร้อยละของผู้เรียนที่ 
มีทักษะการอ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษ   

 

1 
 
 
1 
 
 
1 

85 
 
 

85 
 
 

76 

88 
 
 

90 
 
 

77 

95 
 
 

95 
 
 

78 

98 
 
 

100 
 
 

80 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

 
 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
   ผู้เรียนให ้
   เป็นพลโลก 
   แห่งศตวรรษ 
   ที่ 21 
   (ต่อ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 
   ให้มีทักษะ 
   การเรียนรู้ 
   แห่งศตวรรษ 
   ที่ 21 
   (ต่อ) 
 

5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง 
    ภาษา การสื่อสาร และความ 
    สามารถด้านการคิดค านวณ 
    (ต่อ) 

- ร้อยละของผู้เรียนที ่ 
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ 
ภาษาต่างประเทศที่ 2  
- ร้อยละของผู้เรียนทีมี่
ความสามารถในการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

75 
 
 
 

73 

75 
 
 
 

76 

75 
 
 
 

78 

75 
 
 
 

80 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง 
   ผลงานนวัตกรรมและความ 
   สามารถในการประกอบอาชีพ 
   เพ่ือหารายได้อย่างหลากหลาย  
   ผ่านการน าเสนอผลลัพธ์บน 
   เวทีศักยภาพ ตามความ 
   ต้องการของตนเองและชุมชน 
   ภายใต้หลักของปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงาน
เชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียน 
ที่น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่ม
ปัญหาตรงตามความ
ต้องการในชุมชนท้องถิ่น 

1 82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

 

 
 



ตารางที่ 19 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
   ผู้เรียนให ้
   เป็นพลโลก 
   แห่งศตวรรษ 
   ที่ 21 
   (ต่อ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 
  ให้มีทักษะ 
  การเรียนรู้ 
  แห่งศตวรรษ 
  ที่ 21 
  (ต่อ) 
 

7. ส่งเสริมทักษะการประกอบ 
    อาชีพตามหลักเศรษฐกิจ 
    พอเพียงสู่ชุมชน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
การประกอบการหรือท า
ธุรกิจพอเพียงจากการท า
หน่วยเรียนรู้บูรณาการทุก
กลุ่มสาระรายวิชาที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในการ
ด าเนินชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

1 82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 

2. พัฒนาระเบียบ 
   วินัย ส่งเสริม 
   คุณธรรม 
   จริยธรรม  
   และ    
   คุณลักษณะ 
   อันพงึประสงค์ 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วม 
   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูก 
   จิตส านึก รักบ้านเกิด 
   อนุรักษ์ความเป็นไทย 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีส่วน 
    ร่วมในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม อย่างเป็น 
    รูปธรรม 
2. ร้อยละของผู้เรียนทีมี่   
   ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
    ในความเป็นไทยและเห็น 
    คุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญา 
    ไทยและแสดงออกได้ 
    อย่างเหมาะสมใน     
    ชีวิตประจ าวัน 

1 
 
 
 
 
1 

87 
 
 
 
 

87 

90 
 
 
 
 

90 

92 
 
 
 
 

92 

95 
 
 
 
 

95 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
   ผู้เรียนให ้
   เป็นพลโลก 
   แห่งศตวรรษ 
   ที่ 21 
   (ต่อ) 

2. พัฒนาระเบียบ 
   วินัย ส่งเสริม 
   คุณธรรม 
   จริยธรรม  
   และ
คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
   (ต่อ) 

2. ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม  
    จริยธรรมความรับผิดชอบต่อ 
    สังคมส่วนรวมบนพ้ืนฐาน 
    ของความเป็นประชาธิปไตย 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ 
ด้านการท างาน และด้าน
ศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะและค่านิยม 12 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีงามของสังคม 

1 94 95 97 100 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

3. ยกระดับ 
   ผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียน 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ทั้งด้านความรู้และทักษะ 
   กระบวนการให้สอดคล้องกับ 
   หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความก้าวหน้าจากพ้ืนฐาน
เดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ 
ตามหลักสูตร  อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง   

1 82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- งานวัดผล 
- งานแนะแนว  
 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
   ผู้เรียนให ้
   เป็นพลโลก 
   แห่งศตวรรษ 
   ที่ 21 
   (ต่อ) 

3. ยกระดับ 
   ผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียน 
   (ต่อ) 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน   

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
    ผลการสอบวัดระดับชาติ  
    O - NET ระดับ ม.3     
   และ ม.6 ในสาระการ 
    เรียนรู้หลักสูงกว่า 
    ระดับประเทศ 

1 
 
 
1 
1 

6 
 
 
3 
2 

7 
 
 
4 
3 

8 
 
 
4 
4 

8 
 
 
4 
4 
 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- งานวัดผล 
 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนา 
   ศักยภาพ 
   และ   
   จรรยาบรรณ 
   ทางวิชาชีพ 
   คร ู
 

1. พัฒนาครูสู่ 
   ความเป็นครู 
   ในศตวรรษ 
   ที่ 21 

1. จัดท าแผนการเรียนรู้ตาม 
    กระบวนการ Active     
    Learning จัดหน่วยบูรณาการ 
    แบบสหวิทยาการ 
 

ร้อยละของครูที่มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นไปตาม
กระบวนการ Active 
Learning และร่วมกันจัดท า
หน่วยเรียนรู้ 
บูรณาการแบบสหวิทยาการ
ตามสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

3 82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

 
 

2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม 
    คุณลักษณะของผู้เรียนใน 
    ศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละของครูทีม่ีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับชั้น
เดียวกันและบูรณาการ 
กับแหล่งเรียนรู้ สถาน
ประกอบการ กลุ่มอาชีพ
อิสระของชุมชนท้องถิ่น 

3 82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

 
 

 

 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนา 
   ศักยภาพ 
   และ   
   จรรยาบรรณ 
   ทางวิชาชีพ 
   คร ู(ต่อ) 
 

1. พัฒนาครูสู่ 
   ความเป็นครู 
   ในศตวรรษ 
   ที่ 21 (ต่อ) 

3. พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่อ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รอ้ยละของครูทีม่ีทักษะ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้และมี
การบันทึกการใช้สื่อ 

3 82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- งานสื่อฯ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
    เพ่ือฝึกทักษะการเป็น 
    ผู้ประกอบการ 
 

ร้อยละของครูมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   
ให้ผู้เรียนแสดงเป็น
ผู้ประกอบการ และท าธุรกิจ
พอเพียง ตามกระบวนการ 
Project-based Learning 

3 82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

 

5. พัฒนาการสร้างเครื่องมือ  

    รูปแบบ วิธีการวัดและ 

    ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละของครูทีม่ีเครื่องมือ
วัดผลการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนรู้ได้ตรงตามสภาพ
จริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 
และอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี้วัด 

3 82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- งานวัดผล 
 

 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนา 
   ศักยภาพ 
   และ   
   จรรยาบรรณ 
   ทางวิชาชีพ 
   คร ู(ต่อ) 
 

1. พัฒนาครูสู่ 
   ความเป็นครู 
   ในศตวรรษ 
   ที่ 21 (ต่อ) 

6. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

    ในชั้นเรียน 
 

ร้อยละของครูทีม่ีบันทึกผล
การเรียนรู้และวิจัยในชั้น
เรียนที่แสดงศักยภาพทักษะ 
ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนที่น าผล
ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3 84 86 92 95 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- งานวิจัยฯ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 
ได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ
ครูในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละของครูทีมี่
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพ
ครูเป็นรายบุคคลรองรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

3 100 100 100 100 - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 

 
 
 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3. ส่งเสริมและ 
   พัฒนา   
   หลักสูตร 
   สถานศึกษา 
   ตามกลุ่ม 
   ศักยภาพ 
   ผู้เรียน 
 

1. พัฒนา   
   หลักสูตร 
   สถานศึกษา 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. โรงเรียนมสีารสนเทศ 
   ที่แสดงถึงความต้องการ 
   ของผู้เรียน และมี 
   โครงสร้างการเรียน 
   ที่รองรับกลุ่มศักยภาพ 
   ผู้เรียนที่หลากหลายและ 
   สอดคล้องกับความ 
   ต้องการของท้องถิ่น  
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีโครงสร้าง
การเรียนที่รองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

ดี
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
ดี

เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
ดี

เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
ดี

เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
ดี

เยี่ยม 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- งานหลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- งานหลักสูตรฯ 

 

 

 
 
 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3. ส่งเสริมและ 
   พัฒนา   
   หลักสูตร 
   สถานศึกษา 
   ตามกลุ่ม 
   ศักยภาพ 
   ผู้เรียน (ต่อ) 
 

1. พัฒนา   
   หลักสูตร 
   สถานศึกษา  
   (ต่อ) 

2. พัฒนาระบบงานแนะแนว 

   ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ระเบียนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน 
เส้นทางการศึกษาต่อ สู่การ
ประกอบอาชีพ (Career 
Path Portfolio) 
 

2 85 90 95 100 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- งานแนะแนว 

2. พัฒนาสื่อและ 
    แหล่งเรียนรู ้

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ 
    ระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้เข้าถึง 
    ความรู้ และสร้างบรรยากาศ 
    ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ 
ห้องสืบค้นความรู้ ทีน่ า
ระบบเทคโนโลยีการเข้าถึง
ความรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ 

2 ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

- กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

 
 
 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3. ส่งเสริมและ 
   พัฒนา   
   หลักสูตร 
   สถานศึกษา 
   ตามกลุ่ม 
   ศักยภาพ 
   ผู้เรียน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาสื่อและ 
    แหล่งเรียนรู ้
   (ต่อ) 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ 
    พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง 
    ยั่งยืน 
 

1. โรงเรียนมีแผนการ 
   บริหารจัดการสิ่งอ านวย 
   ความสะดวก  สภาพ - 
   แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่ 
   แสดงกรณีศึกษาตาม 
   ศาสตร์พระราชา ที่เอ้ือ 
   ต่อการจัดการเรียนรู้ 
   อย่างมีคุณภาพ 

2. โรงเรียนมีสิ่งอ านวย 
   ความสะดวก สภาพ 
   แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
   ที่แสดงกรณีศึกษาตาม   
   ศาสตร์พระราชา 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ดี
เยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
ดี
เยี่ยม 
 

ดี
เยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
ดี
เยี่ยม 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  

 
 
 
 
- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  

 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนาสื่อและ 
    แหล่งเรียนรู ้
    (ต่อ) 

3. พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อ 

    รองรับการจัดกิจกรรม 

    การเรียนการสอน 

   ร้อยละของครูและผู้เรียน  
   ทีใ่ช้สื่อเทคโนโลยี สื่อ 
   สิ่งอ านวยความสะดวก 
   ในการจัดกิจกรรม การ 
   เรียนรู้ และมีบันทึกการใช้ 
  เชิงประจักษ์ 
 

2 85 90 95 100 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  

 

1. พัฒนาระบบ 
    บริหารงาน 
    ด้วยระบบ 
    คุณภาพ 

1. พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ  
    ติดตาม ทบทวน ผลการ 
    ด าเนินงาน น าเสนอผลการ 
    บริหารจัดการด้วยระบบ 
    คุณภาพ 

 

  ระบบการนิเทศ ก ากับ   
  ติดตาม ทีแ่สดงถึง 
  ความก้าวหน้าของพันธกิจ 
  และเป้าประสงค์การเป็น 
  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  และมัธยมศึกษา 4.0 บน   
  พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
- งานนิเทศ  

 

 

 

 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนา   
   ศักยภาพ 
  ระบบการ 
  ก ากับ 
  และสะท้อน 
  ผลมาตรฐาน 
  คุณภาพการ 
  บริหารจัดการ 
(ต่อ) 
 

1. พัฒนาระบบ 
    บริหารงาน 
    ด้วยระบบ 
    คุณภาพ (ต่อ) 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ  
    ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
    ที่เชื่อมโยงขององค์กร 
    ทั้งภายในและภายนอก 
 

   โรงเรียนมีระบบข้อมูล   
   สารสนเทศถูกต้อง เป็น 
   ปัจจุบันที่แสดงความ 
   เชื่อมโยงสอดคล้องกัน       
   ขององค์กรทั้งภายในและ 
   ภายนอกโรงเรียน 

2 ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและ
แผนงาน 
- งานสารสนเทศ 

 

3. พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม 
    งานตามโครงสร้างของ 
    โรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้ 
    กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  
    พันธกิจ และเป้าประสงค์   

 

  โรงเรียนมีการก าหนด 
  วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ 
  เอกลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่ 
  พันธกิจ เป้าประสงค์          
  กลยุทธ์องค์กร ที่รองรับ 
  นโยบาย กระทรวง 
  ศึกษาธิการและประเทศ 

2 ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและ
แผนงาน 
- งานแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนา   
   ศักยภาพ 
  ระบบการ 
  ก ากับ 
  และสะท้อน 
  ผลมาตรฐาน 
  คุณภาพการ 
  บริหารจัดการ 
(ต่อ) 
 

1. พัฒนาระบบ 
    บริหารงาน 
    ด้วยระบบ 
    คุณภาพ (ต่อ) 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ  
    เพ่ือการก ากับติดตาม 
    ความก้าวหน้าของโครงการ  
    กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

  ร้อยละของจ านวน 
  โครงการที่มีการรายงาน   
  ผลการด าเนินงานกิจกรรม  
  โครงการตามรูปแบบการ 
  รายงานโครงการ ถูกต้อง 
  ครบถ้วน ที่ระบุไว้ใน 
  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2 95 100 100 100 - กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและ
แผนงาน 
- งานแผนงาน 

 

2. พัฒนาระบบ 
    ประกัน 
    คุณภาพ 
    ภายใน 
    สถานศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบ 8 
องค์ประกอบ   

  โรงเรียนใช้ระบบประกัน 
  คุณภาพภายใน เพ่ือยก 
  ระดับคุณภาพการจัด 
  การศึกษาอย่างมีประสิทธิ์ 
  ภาพและครบองค์ประกอบ 

4 ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและ
แผนงาน 
- งานประกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนา       
   ศักยภาพ 
  ระบบการ 
  ก ากับและ  
  สะท้อนผล 
  มาตรฐาน 
  คุณภาพการ 
  บริหารจัดการ 
(ต่อ) 

3. พัฒนา 
    สมรรถนะครู 

ส่งเสริมและสนับสนุน

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

พัฒนาสมรรถนะครู ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 

 

 ร้อยละของครูทีมี่  
 จรรยาบรรณวิชาชีพครูและ 
 มีแผนการพัฒนาศักยภาพ  
 การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น 
 รายบุคคลรองรับการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรู้ใน 
 ศตวรรษท่ี 21 

2 100 100 100 100 - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

5. ส่งเสริม 
   พัฒนา 
  ภาคีเครือข่าย  
  ความร่วมมือ 
  การพัฒนา 
  กิจกรรม  
  การเรียนรู้ 
  ตามศาสตร์ 
  พระราชา 

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชน 

1. ประสานสัมพันธ์ ขอความ 
    ร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
    ร่วมก าหนดความต้องการ  
    การจัดการศึกษาและเป็น 
    พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการเรียน 
    การสอน 
   

 จ านวนครั้งทีส่ถาบันการ 
ศึกษา สถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดความ
ต้องการการจัดการศึกษา 
และเป็นพ่ีเลี้ยงการพัฒนา
สาระเนื้อหารายวิชา และ
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2 2 
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานชุมชน 

 



ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 
แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
โรงเรียน (ข้อที่) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5. ส่งเสริม 
   พัฒนา 
  ภาคีเครือข่าย  
  ความร่วมมือ 
  การพัฒนา 
  กิจกรรม  
  การเรียนรู้ 
  ตามศาสตร์ 
  พระราชา 
(ต่อ) 

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชน (ต่อ) 

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ 
    ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคคลหน่วยงาน ชุมชน 
ท้องถิ่น ที่เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ ต่อ
การให้บริการของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

2 พึง
พอใจ
ระดับ
มาก
ที่สุด 

พึง
พอใจ
ระดับ
มาก
ที่สุด 

พึง
พอใจ
ระดับ
มาก
ที่สุด 

พึง
พอใจ
ระดับ
มาก
ที่สุด 

- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 20 แสดงการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2561 – 2564  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
   ผู้เรียน 
   ให้มีทักษะ 
   การเรียนรู้ 
   แห่งศตวรรษ 
   ที่ 21 
 

1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร   
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้าง 
   องค์ความรู้สู่กระบวนการ   
   แก้ปัญหา เกิดความคิด 
   เชิงสร้างสรรค์พัฒนา 
   นวัตกรรมใช้ในการ 
   แก้ปัญหาการด าเนินชีวิต 
   และด ารงชีวิตในชุมชน 
   ท้องถิ่น 
 
2. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัว 
   และรู้เท่าทันต่อ 
   การเปลี่ยนแปลงของ 
   สังคมโลกและมีเป้าหมาย 
   การเรียนรู้สร้างเป้าหมาย 
   ชีวิต การท างานและการ 
   ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติ
กิจกรรมตามกระบวนการ 
Active Learning พัฒนา
นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหา
การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต
ในชุมชนท้องถิ่น   
 
 
 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะการปรับตัวและเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของ สังคมโลกและมี
เป้าหมายการเรียนรู้สร้าง
เป้าหมายชีวิตการท างาน
และการประกอบอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการ Active 
Learning  พัฒนา
นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหา
การด าเนินชีวิต ด ารง 
ชีวิตในชุมชนท้องถิ่น   
 
 
 
ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่มี
ทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการท างานและการ
ประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมการบูรณาการ 
ในวิชาโครงงาน สะเต็ม 
ค่ายวิชาการค่ายทักษะ
ชีวิตวิชาศึกษาค้นคว้า
อิสระ และสร้างองค์
ความรู้ เพื่อกระบวนการ
แก้ปัญหา เกิดความคิดเชิง
สร้างสรรค ์ผลิตนวัตกรรม
ใช้แก้ปัญหา การด าเนิน
และด ารงชีวิตในชุมชน 
ส่งเสริมคุณลักษะอันพึง
ประสงค์ ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา ก าหนดศึกษา 
แหล่งเรียนรู้และ สถาน
ประกอบการ ตลาดนัด 
วิชาการและวิชาชีพ  
เปิดโลก กว้างทางการ 
ศึกษา และส่งเสริมการหา 
รายได้ระหว่างเรียน 

82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

 



ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
    ผู้เรียน 
    ให้มีทักษะ 
    การเรียนรู้ 
    แห่ง 
    ศตวรรษ 
   ที่ 21 (ต่อ) 
 

3. ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
   ทางด้านร่างกาย จิตใจ มี 
   สุนทรียภาพ และสามารถ 
   ป้องกันตนเองจากภัย 
   สังคม 
 
 
 
 
 

1. รอ้ยละของผู้เรียนที่มี 
    น้ าหนักส่วนสูง และ 
    สมรรถภาพทางกาย 

    ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
    ความฉลาดทางด้าน 

    อารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ 
    ปกต ิ

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
    สุนทรียภาพทางด้าน 
    ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
    กีฬา นันทนาการ ตาม 
    จินตนาการ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ 
    สามารถป้องกันตนเอง 
    จากสิ่งเสพติดให้โทษ 
    และอบายมุขหลีกเลี่ยง 
    ตนเองจากสภาวะที่ 
    เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
    ปัญหาทางเพศ 

ผู้เรียนร้อยละ 98 ที่มี
น้ าหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
ผู้เรียนร้อยละ 98 ที่มี
ความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่มี 
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 95  
ที่สามารถป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และอบายมุขหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุ่นแรง  ปัญหา
ทางเพศ 

ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 
ทางด้านร่างกายจิตใจ 
และสติปัญญา มีความรู้ 
เท่าทัน สื่อเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ 
  
  

 

92 
 
 
 

92 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 

94 
 
 
 

94 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 

96 
 
 
 

96 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 

98 
 
 
 

98 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- งานอนามัย 
 
 



ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
    ผู้เรียน 
    ให้มีทักษะ 
    การเรียนรู้ 
    แห่ง 
   ศตวรรษ 
    ที่ 21 (ต่อ) 
 

4. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี    

   มีจริยธรรมและทักษะการใช้ 

   สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 

   การเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อ 

   การเรียนรู้ การสื่อสารและ 

   การด าเนินวิถีชีวิต 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่า
ทันสื่อเทคโนโลยี มี
จริยธรรมและทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเข้าถึงองค์ 
ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการด าเนิน
ชีวิต 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่รู้เท่า
ทันสื่อเทคโนโลยี มี
จริยธรรมและทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเข้าถึง
องค์ความรู้ เพื่อการ
เรียนรู้ การสื่อสารและ
การด าเนินชีวิต 
 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษ 
ที่ 21 

 

85 88 92 95 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 

5. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร  

   อ่าน เขียน ภาษาไทย  

   ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

   ประเทศท่ี 2 และ 

   ความสามารถในการคิด 

   ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 

   ระดับชั้น 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะการสื่อสาร อ่าน 
เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 
และความสามารถในการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

- ผู้เรียนร้อยละ 98  
มีทักษะการการอ่าน 
เขียนภาษาไทย 
- ผู้เรียนร้อยละ 100 
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย  
- ผู้เรียนร้อยละ 80  
มีทักษะการอ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษ   

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ทางภาษา การสื่อสาร และ
ความสามารถด้านการคิด
ค านวณ 

85 
 
 

85 
 
 

76 
 

88 
 
 

90 
 
 

77 

95 
 
 

95 
 
 

78 
 

98 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
 

 



ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
    ผู้เรียน 
    ให้มีทักษะ 
    การเรียนรู้ 
    แห่ง 
   ศตวรรษ 
    ที่ 21 (ต่อ) 
 

5. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร  

    อ่าน เขียน ภาษาไทย  

    ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

    ประเทศท่ี 2 และ    

    ความสามารถในการคิด 

    ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 

    ระดับชั้น (ต่อ) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะการสื่อสาร อ่าน 
เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 
และความสามารถในการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น (ต่อ) 

ผู้เรียนร้อยละ 75  
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ 
ภาษาต่างประเทศที่ 2  
ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ทางภาษา การสื่อสาร และ
ความสามารถด้านการคิด
ค านวณ 

75 
 
 
 

73 

75 
 
 
 

76 

75 
 
 
 

78 

75 
 
 
 

80 

- กลุม่สาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
 

6. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรม
ในสาขาวิชาชีพตามแผนการ
เรียนที่น าไปใช้ได้จริง 
     กับกลุ่มปัญหาตรงตาม
ความต้องการในชุมชนท้องถิ่น 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลงานเชิงนวัตกรรมใน
สาขาวิชาชีพตามแผนการ
เรียนที่น าไปใช้ 
ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรง
ตามความต้องการใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่มี
ผลงานเชิงนวัตกรรมใน
สาขาวิชาชีพตาม
แผนการเรียนที่น าไปใช้ 
ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรง
ตามความต้องการใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงผลงานนวัตกรรม 
และความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือหา 

รายได้อย่างหลากหลาย 
ผ่านการน าเสนอผลลัพธ์บน
เวทีศักยภาพ ตามความ
ต้องการของตนเองและ
ชุมชน ภายใต้หลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 

 
 



ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
    ผู้เรียน 
    ให้มีทักษะ 
    การเรียนรู้ 
    แห่ง 
   ศตวรรษ 
    ที่ 21 (ต่อ) 
 

7. ผู้เรียนมีทักษะการ  
   ประกอบการ หรือท าธุรกิจ 
   พอเพียงจากการท าหน่วย 
   เรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่ม 
   สาระรายวิชาที่น าไป  
   ใช้ประโยชน์ได้จริงในการ 
   ด าเนินวิถีชีวิตในชุมชน 
   ท้องถิ่น 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะการประกอบการ
หรือท าธุรกิจพอเพียงจาก
การท าหน่วยเรียนรู้บูรณา
การทุกกลุ่มสาระรายวิชา
ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในการด าเนินชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่มี
ทักษะการประกอบการ
หรือท าธุรกิจพอเพียง
จากการท าหน่วยเรียนรู้
บูรณาการทุกกลุ่มสาระ
รายวิชาที่น าไปใช้
ประโยชน์ 
ได้จริงในการด าเนินชีวิต
ในชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

 

82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- กลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพฯ 
 

2. พัฒนา 
    ระเบียบ 
    วินัย 
    ส่งเสริม 
    คุณธรรม 
   จริยธรรม  
   และ   
   คุณลักษณะ 
    อันพึง 
   ประสงค ์

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ 
   อนุรักษ์ทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   อย่างเป็นรูปธรรมและมี 
   ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
   ความเป็นไทย และเห็น 
   คุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญา 
   ไทยและแสดงออกได้ 
   อย่างเหมาะสมใน 
  ชีวิตประจ าวัน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
    ส่วนรว่มในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม  
    อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วน
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ปลูกจิตส านึก  
รักบ้านเกิด อนุรักษ์ความ
เป็นไทย 
 

87 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

- กลุ่มบริหารงาน
ทัว่ไป 
- งานศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

 



ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนา 
    ระเบียบ 

      วินัย 
      ส่งเสริม 
      คุณธรรม 
      จริยธรรม  
      และ   
      คุณลักษณะ 
      อันพึง 
      ประสงค ์   
     (ต่อ) 
 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ 
   อนุรักษ์ทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   อย่างเป็นรูปธรรมและมี 
   ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
   ความเป็นไทย และเห็น 
   คุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญา 
   ไทยและแสดงออกได้ 
   อย่างเหมาะสมใน 
  ชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
    ความภาคภูมิใจใน 
    ท้องถิน่ในความเปน็ไทย  
    และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
    ภูมิปัญญาไทยและ 
    แสดงออกได้ 
    อย่างเหมาะสมใน 
   ชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่มี
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ในความ 
เป็นไทย และเห็นคุณค่า 
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วน
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ปลูกจิตส านึก  
รักบ้านเกิด อนุรักษ์ความ
เป็นไทย 

 

87 90 92 95 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนา 
    ระเบียบ 

      วินัย 
      ส่งเสริม 
      คุณธรรม 
      จริยธรรม  
      และ   
      คุณลักษณะ 
      อันพึง 
      ประสงค ์
 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการ 
   เรียนรู้ ด้านการท างาน และ 
   ด้านศีลธรรมเป็นไปตาม 
    คุณลักษณะ และค่านิยม  
    12 ประการ ตามทีส่ถาน 
    ศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ 
    กฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 
    ของสังคม 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ 
ด้านการท างาน และด้าน
ศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะและค่านิยม 
12 ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 
ของสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ทีมี่
คุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการท างาน 
และด้านศีลธรรมเป็นไป
ตามคุณลักษณะและ
ค่านิยม 12 ประการ 
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงาม 
ของสังคม 

ส่งเสริมระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมบนพ้ืนฐานของ 
ความเป็นประชาธิปไตย 

94 95 97 100 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 

3. ยกระดับ 
    ผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียน 
   

1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจาก  
   พ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี  
   ในด้านความรู้ ความเข้าใจ  
   และทักษะต่างๆ ตาม 
   หลักสูตร  อย่างเป็นรูปธรรม 
   และต่อเนื่อง 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความก้าวหน้าจากพ้ืนฐาน
เดิมในแต่ละปีในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร  
อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่มี
ความก้าวหน้าจาก
พ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตร  อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้และ
ทักษะกระบวนการให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- งานหลักสูตรฯ 
 



 

ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

3. ยกระดับ 
    ผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียน 
   

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
   เรียน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 และ 
   คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ  
    วัดระดับชาติ O – NET  
    ระดับ ม.3 และ ม.6  
    ในสาระการเรียนรู้หลัก  
    สูงกว่าระดับประเทศ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
    ผลการสอบวัดระดับชาติ  
    O - NET ระดับ ม.3  
    และ ม.6 ในสาระ 
    การเรียนรู้หลักสูงกว่า 
    ระดับประเทศ 

กลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระฯ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
- กลุ่มสาระฯ 4 กลุ่ม
สาระฯมีคะแนนเฉลี่ย 
ผลการสอบวัดระดับชาติ  
O - NET ระดับ ม.3  
สูงกว่าระดับประเทศ 
- กลุ่มสาระฯ 4 กลุ่ม
สาระฯมีคะแนนเฉลี่ย 
ผลการสอบวัดระดับชาติ  
O - NET ระดับ ม.6  
สูงกว่าระดับประเทศ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

6 
 
 
3 
 
 
 
 
2 

7 
 
 
4 
 
 
 
 
3 

8 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

8 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

- กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- งานวัดผลฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 20  (ต่อ)   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู0 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาครูสู่ 
    ความเป็นครู 
  ในศตวรรษ 
  ที ่21 

1. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่มี 

    กิจกรรมการเรียนรู้ 

   เป็นไปตามกระบวนการ 

   Active Learning และ 

   ร่วมกันจัดท าหน่วยเรียนรู้ 

   บูรณาการแบบสหวิทยาการ  

   ที่ใช้สภาพสิ่งแวดล้อม 

   แหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็น 

   สถานการณ์การเรียนรู้ 

ร้อยละของครูที่มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นไปตาม
กระบวนการ Active 
Learning และร่วมกัน
จัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณา
การแบบสหวิทยาการตาม
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

ครูร้อยละ 90 ที่มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
มีกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ 
Active Learning และ
ร่วมกันจัดท าหน่วย
เรียนรู้บูรณาการ
แบบสหวิทยาการตาม
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

จัดท าแผนการเรียนรู้ 
ตามกระบวนการ Active     
Learning จัดหน่วย 
บูรณาการ แบบ 
สหวิทยาการ 
 

82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- งานหลักสูตรฯ 
 

2. ครูมีการจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรู้ บูรณาการร่วมกับ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ในระดับชั้นเดียวกัน  
    และบูรณาการกับแหล่ง 
    เรียนรู้ สถานประกอบ- 
    การ กลุ่มอาชีพอิสระ 
    ของชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละของครูทีม่ีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน
และบูรณาการกับแหล่ง
เรียนรู้ สถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระของ
ชุมชนท้องถิ่น 

ครูร้อยละ 90 ทีม่ีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเดียวกันและ
บูรณาการกับแหล่ง
เรียนรู้ สถาประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระของ
ชุมชนท้องถิ่น 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- งานหลักสูตรฯ 
 



ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาครูสู่ 
    ความเป็นครู 
  ในศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

3. ครูมีทักษะการใช้สื่อ 
    เทคโนโลยีที่แสดงการใช้ 
    ด าเนินงานในแผนการ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูทีม่ีทักษะ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้และ
มีการบันทึกการใช้สื่อ 

ครูร้อยละ 90 ทีม่ีทักษะ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี 
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้และมีการบันทึก
การใช้สื่อ 

พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้
สื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- งานสื่อฯ 
 

4. ครูมีการจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน 
    แสดงเป็นผู้ประกอบการ 
    และท าธุรกิจพอเพียง 
    ตามกระบวนการ 
    Project-based  
    Learning 

ร้อยละของครูมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงเป็น
ผู้ประกอบการ และท า
ธุรกิจพอเพียง ตาม
กระบวนการ Project-
based Learning 

ครูร้อยละ 90 มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   
ให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ 
ประกอบการ และท า
ธุรกิจพอเพียง ตาม
กระบวนการ Project-
based Learning 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
บูรณาการ เพ่ือฝึกทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ 
 

82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 
 

5. ครูมีเครื่องมือวัดผลการ 

พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้

ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุล 

เชิงคุณภาพ และอิง 

มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 

และตัวชี้วัด 

ร้อยละของครูทีมี่
เครื่องมือวัดผลการพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้
ตรงตามสภาพจริงอย่าง
สมดุลเชิงคุณภาพ และอิง
มาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี้วัด 

ครูร้อยละ 90 ทีมี่
เครื่องมือวัดผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ได้ตรงตามสภาพ
จริงอย่างสมดุลเชิง
คุณภาพ และอิง
มาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี้วัด 

พัฒนาการสร้างเครื่องมือ  

รูปแบบ วิธีการวัดและ 

ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

82 84 86 90 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- งานวัดผลฯ 
 



ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาครูสู่ 
    ความเป็นครู 
  ในศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

6. ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้และ

วิจัยชั้นเรียน ที่แสดงศักยภาพ

ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะ

นิสัยที่เป็นไป 

ตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชา

ในแต่ละกลุ่มศักยภาพของ

ผู้เรียนที่น าผล 

ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา

ผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล 

 

ร้อยละของครูทีม่ีบันทึก
ผลการเรียนรู้และวิจัยใน
ชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพ
ทักษะ ความรู้ และ
คุณลักษณะนิสัยที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด
รายวิชาในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนที่น า
ผลย้อนกลับไปปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

ครูร้อยละ 95 ทีม่ีบันทึก
ผลการเรียนรู้และวิจัยใน
ชั้นเรียนที่แสดง
ศักยภาพทักษะ ความรู้ 
และคุณลักษณะนิสัยที่
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละ
กลุ่มศักยภาพของผู้เรียน
ที่น าผลย้อนกลับไป
ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ

แก้ปัญหาในชั้นเรียน 

84 86 92 95 - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
- งานวิจัยฯ 
 

2. พัฒนา  
   ศักยภาพครู 

ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ 

การพัฒนาวิชาชีพครู เป็น

รายบุคคล รองรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21  

 

ร้อยละของครูทีมี่
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนา
วิชาชีพครูเป็นรายบุคคล
รองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ครูร้อยละ 100 ทีมี่
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนา
วิชาชีพครูเป็นรายบุคคล
รองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้

คร ู ได้พัฒนาตนเองตาม

คุณลักษณะครูในศตวรรษ

ที่ 21 

100 100 100 100 - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 

 



ตารางท่ี 20  (ต่อ)   
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
    หลักสูตร 
  สถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีหลักสูตร 

   สถานศึกษาท่ีรองรับ 

   กลุ่มศักยภาพผู้เรียน 

   ที่หลากหลายและ 

   สอดคล้องกับท้องถิ่น 

1. โรงเรียนมีสารสนเทศ 
   ที่แสดงถึงความต้องการ 
   ของผู้เรียน และมี 
   โครงสร้างการเรียน 
   ที่รองรับกลุ่มศักยภาพ 
   ผู้เรียนที่หลากหลาย   
   และสอดคล้องกับความ 
   ต้องการของท้องถิ่น   
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีโครงสร้าง
การเรียนที่รองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 
 
 
 
 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 
 

พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
- งานหลักสูตร
ฯ 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนา 
    หลักสูตร 
  สถานศึกษา  
  (ต่อ) 

2. โรงเรียนมีระบบงาน 

แนะแนวการศึกษา แนะแนว

อาชีพ และแนะแนวทักษะชีวิต 

และจัดท าระเบียนสะสม และ

แฟ้มสะสมผลงาน ที่เส้นทาง

การศึกษาต่อสู่การประกอบ

อาชีพ  (Career Path fort 

folios) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ระเบียนสะสมเป็น
รายบุคคล  และแฟ้ม
สะสมผลงาน เส้นทาง
การศึกษาต่อ สู่การ
ประกอบอาชีพ (Career 
Path Portfolio) 
 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่มี
ระเบียนสะสมเป็น
รายบุคคล  และแฟ้ม
สะสมผลงาน เส้นทาง
การศึกษาต่อ สู่การ
ประกอบอาชีพ (Career 
Path Portfolio) 
 

พัฒนาระบบงานแนะแนว 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

85 90 95 100 - กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
- งานแนะแนว 
 

2. พัฒนาสื่อและ 
  แหล่งเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ 

ห้องสืบค้นความรู้ ที่มีระบบ

เทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ 

แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศ 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ 
ห้องสืบค้นความรู้ ทีน่ า
ระบบเทคโนโลยีกาเข้าถึง
ความรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 
 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ 
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้
เข้าถึงความรู้ และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
- กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

 

 

 
 
 
 



ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนาสื่อและ 
  แหล่งเรียนรู้ 
  (ต่อ) 

2. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชาและ
ราชวงศ ์
 

1. โรงเรียนมีแผนการ 
 บริหารจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกสภาพ- 
แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่
แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์พระราชา ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

2. โรงเรียนมีสิ่งอ านวย 
   ความสะดวก สภาพ 
   แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
   ที่แสดงกรณีศึกษาตาม 
   ศาสตร์พระราชา 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 

 

 

 

 

 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ดี
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
ดี

เยี่ยม 
 

ดี
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
ดี

เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
ดี

เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
ดี

เยี่ยม 

- กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
- กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

3. โรงเรียนมีระบบ 

    เทคโนโลยี สื่อ 

    สิ่งอ านวยความสะดวก 

    รองรับการจัดกิจกรรม 

    การเรียนรู้ของครู 

    และผู้เรียน 

ร้อยละของครูและผู้เรียน  
  ที่ใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อ 
  สิ่งอ านวยความสะดวก 
  ในการจัดกิจกรรม การ 
  เรียนรู้ และมีบันทึกการใช้ 

เชิงประจักษ์ 

ครูและผู้เรียนร้อยละ 
100 ทีใ่ช้สื่อเทคโนโลยี 
สื่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ และ
มีบันทึกการใช้เชิง
ประจักษ์ 

พัฒนาระบบเครือข่าย 

เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

85 90 95 100 - กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
- กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 
 



ตารางท่ี 20 (ต่อ)   
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพระบบการก ากับ และสะท้อนผลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาระบบ 
    บริหารงาน 
    ด้วยระบบ 
    คุณภาพ 

1. โรงเรียนมีระบบการ 
   นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
   ที่แสดงถึงความก้าวหน้า 
   ของพันธกิจและ 
   เป้าประสงค์การเป็น 
   โรงเรียนมาตรฐานสากล 
   และมัธยมศึกษา 4.0  
   บนพื้นฐานเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
 

ระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของพันธกิจ
และเป้าประสงค์การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
และมัธยมศึกษา 4.0  
บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 
 

พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ  
ติดตาม ทบทวน ผลการ 
ด าเนินงาน น าเสนอผล
การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
- งานนิเทศฯ 
 

2. โรงเรียนมีระบบบริหาร   
   ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง  
   เป็นปัจจุบันที่แสดงความ 
   เชื่อมโยงสอดคล้องกัน 
   ขององค์การที่ภายในและ 
   ภายนอกโรงเรียน 
 

โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันที่แสดงความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน  
ขององค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศ  
 ให้ถูกต้องและเป็น 
 ปัจจุบัน ที่เชื่อมโยงของ 
 องค์กรทั้งภายในและ 
 ภายนอก 
 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณฯ 
- งาน
สารสนเทศ 
 

 
 



ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาระบบ 
    บริหารงาน 
    ด้วยระบบ 
    คุณภาพ (ต่อ) 

3. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ 

  ความเป็นเลิศท่ีปรากฏ 

  ในวิสัยทัศน์ และมีพันธกิจ  

  เป้าประสงค์ท่ีแสดงความ 

  เชื่อมโยงค าส าคัญในวิสัยทัศน์ 

   และกลยุทธ์องค์กรและ 

   กลยุทธ์ริเริ่มที่รองรับนโยบาย 

   ของกระทรวงศึกษาธิการและ     

   ประเทศ 

โรงเรียนมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่ 
พันธกิจ เป้าประสงค์         
กลยุทธ์องค์กร ที่รองรับ
นโยบาย กระทรวง 
ศึกษาธิการและประเทศ 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 
 

พัฒนาระบบก ากับ 
ติดตามงานตามโครงสร้าง 
ของโรงเรียน ให้
ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และเป้าประสงค์   
 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณฯ 
- งานแผนงาน 
 

4. โรงเรียนมีระบบการเก็บ 

   ข้อมูลการบริการและ 

   การก ากับ ติดตามความ- 

   ก้าวหน้าของกิจกรรม  

   โครงการกลยุทธ์   

   องค์กร การประกันคุณภาพ 

   ภายในที่สะท้อนต่อภาพ 

   ความก้าวหน้าของพันธ์กิจ  

   เป้าประสงค์ 

ร้อยละของจ านวน
โครงการที่มีการรายงาน  
ผลการด าเนินงานกิจกรรม 
โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ร้อยละ 100 ของจ านวน
โครงการที่มีการรายงาน  
ผลการด าเนินงาน
กิจกรรม โครงการตาม
รูปแบบการรายงาน
โครงการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

พัฒนาระบบสารสนเทศ  
เพ่ือการก ากับติดตาม 
ความก้าวหน้าของ
โครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ 

95 100 100 100 - กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณฯ 
- งานแผนงาน 
 



ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนาระบบ 
    ประกัน 
    คุณภาพ 
    ภายใน 
    สถานศึกษา 

โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัด 
การศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
และครบองค์ประกอบ   
 

โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือยก 
ระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิ์
ภาพและครบองค์ประกอบ 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 
 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบ 8 
องค์ประกอบ     

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

- กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณฯ 
- งานประกันฯ 
 

3. พัฒนา 
    สมรรถนะครู 

โรงเรียนมีแผนการพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพครู สวัสดิการ

เป็นรายบุคคล  

และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิง

ประจักษ์ที่เป็นไปตาม 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 รายปี 

 

ร้อยละของครูทีมี่
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
และมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนา
วิชาชีพครูเป็นรายบุคคล
รองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ครูร้อยละ 100 ทีมี่
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
และมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนา
วิชาชีพครูเป็นรายบุคคล
รองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

ส่งเสริมและสนับสนุน

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ครู พัฒนาสมรรถนะครู ที่

เป็นไปตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานรายปี 

 

100 100 100 100 - กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 20 (ต่อ)   
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
โรงเรียน 
กับชุมชน 

1. สถาบันการศึกษา  
    สถานประกอบการ 
   กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มี 
   ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี 
   ส่วนรว่มในการก าหนด 
   ความต้องการจัด 
   การศึกษา และเป็น 
   พ่ีเลี้ยงการพัฒนาสาระ 
   เนื้อหารายวิชาและแหล่ง 
   เรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัด 
   กิจกรรมการเรียน 
   การสอน 

จ านวนครั้งที่สถาบันการ 
ศึกษา สถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดความ
ต้องการการจัดการศึกษา 
และเป็นพ่ีเลี้ยงการพัฒนา
สาระเนื้อหารายวิชา และ
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม
ประชุมวางแผนก าหนด
ความต้องการพัฒนา
สาระรายวิชาและร่วม
ประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียน ภาคเรียนละ  1 
ครัง้    
 

ประสานสัมพันธ์ ขอความ 
ร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ร่วมก าหนดความต้องการ  
การจัดการศึกษาและเป็น 
พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 

2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง - กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 
- งานุชมชนฯ 
 

2. โรงเรียนมีระบบข้อมูล 
   การให้บริการสาธารณะ 
   กับบุคคล หน่วยงาน  
   ชุมชนท้องถิ่นท่ีแสดง 
   ความพึงพอใจที่เข้ามา 
   เป็นภาคีเครือข่ายความ 
   ร่วมมือ 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคคลหน่วยงาน ชุมชน 
ท้องถิ่น ที่เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ ต่อ
การให้บริการของโรงเรียน 

บุคคล หน่วยงาน ชุมชน 
ท้องถิ่น ที่เข้ามาเป็น
ภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือต่อการให้บริการ
ของโรงเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

พึง
พอใจ
ระดับ
มาก
ที่สุด 

พึง
พอใจ
ระดับ
มาก
ที่สุด 

พึง
พอใจ
ระดับ
มาก
ที่สุด 

พึง
พอใจ
ระดับ
มาก
ที่สุด 

- กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 
- งานุชมชนฯ 
 



   ส่วนที่  5 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 

1. ระบบการก ากับติดตามของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงระบบของการก ากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 ระบบการก ากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผ่านงานประจ าตามโครงสร้างการ
บริหารที่มีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายของการวัดประสิทธิผลใช้ SSK-Model เป็นเครื่องมือ
ก ากับและประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการ รวมทั้งงานด้านกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติโดยมีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลทั้งในระดับแผนงานโครงการและกิจกรรมตามค าสั่งของ
โรงเรียนการวัดผลการด าเนินการด้านประสิทธิผลใช้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายปี และค่าเป้าหมายเมื่อ
สิ้นสุดแผนกลยุทธ์  
 
 
 



 

2. ระบบการประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 2 ระบบคือระบบงานประจ าตาม
โครงสร้างการบริหารที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นกรอบในการ
ก ากับและปรับปรุงผลการด าเนินการและการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญคือมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จของผลการด าเนินการการด าเนินการเพ่ือความส าเร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนได้ใช้ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการดังนี้ 

1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใช้ทบทวนก ากับและประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2) ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สทศ.น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) ระบบการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยใช้ SSK-Model เป็นกรอบในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 S หมายถึง System เป็นองค์ประกอบด้านความเป็นระบบของการด าเนินการ  
ที่ใช้วงจรควบคุมคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) เป็นตัวควบคุม ได้แก่ ระบบที่มีการวางแผน 
(Plan) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) การประเมินตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ (Act) หรือ PDCA 
 S หมายถึง Satisfaction เป็นองค์ประกอบด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คณะกรรมการและผู้บังคับบัญชาในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 K หมายถึง Knowledge-Based Education การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่บน
ฐานของความรู้ที่เหมาะสม 

4) ระบบการประเมินประสิทธิผล โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
โครงสร้างการบริหารและใช้มาตรฐานการจัดการศึกษา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 
3. การรายงานผลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

การรวบรวมผลการด าเนินงาน โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้อง 
รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้
ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการของโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป 
 



 

โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
  1. รายงานผลการด าเนินงาน โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้  
โดยผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม นั้นๆ 
  2. สรุปผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เป็น 2 ระยะ คือ 
   2.1 ระยะที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม   
   2.2 ระยะที่ 2 เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 
  3. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 
   3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
   3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
   3.3 ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ที ่ 72/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2561-2564 
                                                       ……………………………………. 
 
  ด้วยโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ก ำหนดกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2561-2564
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ส ำนักงำนคณะกรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 28  มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2561-2564 เป็นไปด้วย                 
ควำมเรียบร้อย สำมำรถก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำโรงเรียน บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2561-2564 ในวันที่ 2-4 
พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุมอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ มหำรำชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
  1.1 นำยสุธี  ชินชัย    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
  1.2 นำยประสพ  ชำรีนิวัฒน์     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน  

1.3 นำยวิเศษ  น้อยม่ิง  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
1.4 นำยยงยุทธ  พรหมทำ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.5 นำยเทพปทำน  สีแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนทั่วไป 

  มีหน้ำที ่ ก ำหนดนโยบำย และให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  2.1 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2561-2564 
   2.1.1 นำยประสพ  ชำรีนิวัฒน์ ประธำนกรรมกำร 
   2.1.2 นำงศิริวรรณ  มะโรณีย์ รองประธำนกรรมกำร  
   2.1.3 นำงเบญจมำภรณ์ จันทรชิต กรรมกำร 
   2.1.4 นำงจุรีรัตน์  วรรณวงศ์   กรรมกำร 
   2.1.5 นำงฐำนิตำ  วัฒนพฤกษชำติ กรรมกำร 
   2.1.6 นำงสำวสุภัทรำ  ชูสำย กรรมกำร 
   2.1.7 นำงเทพำ  สระแก้ว กรรมกำร 
   2.1.8 นำงสำวกิ่งแก้ว  แดงงำม กรรมกำร 

/2.1.9 นำงไสว... 
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   2.1.9  นำงไสว  ทองเพ็ชร กรรมกำร 
   2.1.10 นำงสำวสถิดำภรณ์  ขันค ำ กรรมกำร 
   2.1.11 นำงนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน กรรมกำร 
   2.1.12 นำงสำวบุญล้อม  กันตรง กรรมกำร 
   2.1.13 นำงสำววิภำพร  ชิณะแขว กรรมกำร 
   2.1.14 นำงสำวชนิดำพร  ดวงแสง กรรมกำร 
   2.1.15 นำยวิทยำ  อินธิมำศ กรรมกำร 
   2.1.16 นำงสำวพัชรำ  โถทอง กรรมกำร 
   2.1.17 นำงสำวศิริพร  มีดี กรรมกำร 
   2.1.18 นำงโสภำ  พิเชฐโสภณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.1.19 นำยประดิษฐ์  ส่งสุข กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   2.1.20 นำงเบญจวรรณ  โชติกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   2.1.21 นำยภูเบศ  เศรษฐบุตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   2.1.22 นำยนพพร  ศรปัญญำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   2.1.23 นำยไพรนคร  ชิณะแขว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   2.1.24 นำงสำวจินต์ภำณี  กองจินดำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที ่ 1. เขียนโครงกำรและวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีงบประมำณ 
                                   2561-2564  โดยประสำนขอค ำแนะน ำจำกคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
                                2. จัดกำรประชุมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
                                3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย      

  2.2 คณะกรรมกำรประสำนงำนวิทยำกรและผู้เกี่ยวข้อง 
   2.2.1 นำงนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน ประธำนกรรมกำร 
   2.2.2 นำงสำวขวัญใจ  ภำพันธ์ กรรมกำร 
   2.2.3 นำงสำวพัชรำ  โถทอง  กรรมกำร 
   2.2.4 นำงสำวนันทิยำ  สุรเสนธ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที ่  1. จัดท ำหนังสือเชิญวิทยำกรและผู้เกี่ยวข้อง 
            2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
  2.3 คณะกรรมกำรผู้ช่วยวิทยำกร 
   2.3.1 นำยประดิษฐ์  ส่งสุข ประธำนกรรมกำร 
   2.3.2 นำงโสภำ  พิเชฐโสภณ รองประธำนกรรมกำร 
   2.3.3 นำยมงคล  ไชยเทพ กรรมกำร  
   2.3.4 นำงวิรงรอง  วิเศษ กรรมกำร 
            /2.3.5 นำงเบญจวรรณ ... 
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   2.3.5 นำงเบญจวรรณ  โชติกุล กรรมกำร 
   2.3.6 นำงสำววิภำพร  ชิณะแขว กรรมกำร 
   2.3.7 นำงประภำ สมสุข กรรมกำร 
   2.3.8 นำงสำวจินต์ภำณี  กองจินดำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.3.9 นำยนพพร  ศรปัญญำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   มีหน้ำที่ 1. เป็นผู้ช่วยวิทยำกรในกำรประชุมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
         ปีงบประมำณ 2561-2564 

            2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  2.4 คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำร 
    2.4.1 นำงจุรีรัตน์  วรรณวงศ์   ประธำนกรรมกำร 
   2.4.2 นำยประดิษฐ์  ส่งสุข รองประธำนกรรมกำร 
   2.4.3 นำงสำวสุภัทรำ  ชูสำย กรรมกำร 
   2.4.4 นำงสำวสถิดำภรณ์  ขันค ำ กรรมกำร 
   2.4.5 นำงไสว  ทองเพ็ชร กรรมกำร 
   2.4.6 นำยภูเบศ  เศรษฐบุตร กรรมกำร 
   2.4.7 นำยนพพร  ศรปัญญำ กรรมกำร 
   2.4.8 นำงสำวชนิดำพร  ดวงแสง กรรมกำร 
   2.4.9 นำยวิทยำ  อินธิมำศ กรรมกำร 
   2.4.10 นำยไพรนคร  ชิณะแขว กรรมกำร 
   2.4.11 นำงสำวจินต์ภำณี  กองจินดำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.4.12 นำงสำวศิริพร  มีดี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที ่ 1. จัดท ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม เช่น แฟ้ม ปำกกำ กระดำษฯ 
                  2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

  2.5 คณะกรรมกำรต้อนรับและรับลงทะเบียน 
   2.5.1 นำงเบญจมำภรณ์  จันทรชิต ประธำนกรรมกำร 
   2.5.2 นำงสำวสถิดำภรณ์  ขันค ำ กรรมกำร 
   2.5.3 นำงนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน กรรมกำร 
   2.5.4 นำงสำวพัชรำ  โถทอง กรรมกำร 
   2.5.5 นำงสำวบุญล้อม  กันตรง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที ่1. จัดท ำแบบรับลงทะเบียนและต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุม  
                              2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 
               /2.6 คณะกรรมกำร... 
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  2.6 คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
   2.6.1 นำยศักดิ์ชำย  เกษร ประธำนกรรมกำร 
   2.6.2 นำงเบญจมำภรณ์  จันทรชิต กรรมกำร 
   2.6.3 นำงวณิชยำ  รัฐอุบล กรรมกำร       
   2.6.4 นำยนพพร  ศรปัญญำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร                 
   มีหน้ำที ่ 1. เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรที่ร่วมกันวำงแผนไว้ 
                     2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

  2.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
   2.7.1 นำงวรรณำ  ศิริดล ประธำนกรรมกำร 
   2.7.2 นำงปิยลดำ  หำรไชย รองประธำนกรรมกำร 
   2.7.3 นำงสำวเพ็ญประภำ บุญพิพัฒมงคล กรรมกำร 
   2.7.4 นำงสำวอำรยำ โพธิสำร กรรมกำร 
   2.7.5 นำงสำวกำญจนำ ทุ่มโมง กรรมกำร 
   2.7.6 นำงสำวเสำวลักษณ์ ไชยปัญญำ กรรมกำร 
   2.7.7 นำยส้ม จันทร  กรรมกำร 
   2.7.8 นำยทวีศักดิ์ อำจชมพู กรรมกำร 
       2.7.9 นำงสำวเมธำวี พำลำเลิศ กรรมกำร 
   2.7.10 นำงสำวณัฐธิดำภรณ์ แหวนเงิน กรรมกำร 
   2.7.11 นำยตรีชำต เกษร กรรมกำร 
   2.7.12 นำยธัญวิชญ์ สำลีวงศ์ กรมกำร 
   2.7.13 นำงสำวอรุณี ตั้งวิรุฬห์วณิช กรรมกำร  
   2.7.14 นำงสำวณัฏฐณิชชำ ทรงงำม กรมกำร 
   2.7.15 นำงสำวตมิสำ มีศรี กรรมกำร 
   2.7.16 นำงสำวจันจิรำ เทพวงศ์ กรรมกำร 
   2.7.17 นำงสำวฐิติรัตน์ โมทะจิตร กรรมกำร 
   2.7.18 นำงสำวนันทิยำ สุรเสนธ์ กรรมกำร 
   2.7.19 นำงสำวกุลนิษฐ์ พรมลำ กรรมกำร 
   2.7.20 นำยอัศศิริ ไชยพงษ์ กรรมกำร 
   2.7.21 นำงสำวกำนต์นภัส คดดวง กรรมกำร 
   2.7.22 นำงสำวหนึ่งฤทัย จิบจันทร์ กรรมกำร 
   2.7.23 นำงสำวธำนีรัตน์  ไกรรักษ์ กรรมกำร 
   2.7.24 นำงสำวชมภู  ค ำโท กรรมกำร 
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   2.7.25 นำงสำววำสินี รัตนำ กรรมกำร 
   2.7.26 นำงสำวศิริพร  มีดี กรรมกำร 
   2.7.27 นำงสำวกุลมณี พรหมศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.7.28 นำยศักรินทร์ สุทำรส กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ อำหำรว่ำง น้ ำดื่ม และจัดเตรียมสถำนทีส่ ำหรับวิทยำกร 
           และผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
                               2. บริกำรอำหำรว่ำง น้ ำดื่ม และอำหำรกลำงวันส ำหรับวิทยำกรและผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
           3. จัดเก็บอุปกรณ์ ท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงำน 
                               4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 
  2.8 คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
   2.8.1 นำยภูเบศ  เศรษฐบุตร ประธำนกรรมกำร 
   2.8.2 นำยส ำเริง  บุญตำ กรรมกำร 
   2.8.3 นำยไพรนคร  ชิณะแขว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที ่ 1. เตรียมควำมพร้อมด้ำนสื่ออุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ที่สนับสนุนกำรประชุม 
              2. บันทึกวีดีโอและถ่ำยภำพกิจกรรมตลอดกำรอบรม 
                                3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 
  2.9 คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
   2.9.1 นำยเทพปทำน  สีแก้ว ประธำนกรรมกำร 
   2.9.2 นำยวิชิต มั่นใจ รองประธำนกรรมกำร 
   2.9.1 นำงพรประสง นันทวงศ์ กรรมกำร 
   2.9.2 นำงบังอร  ศรีโสดำ กรรมกำร 
   2.9.3 นำงสมศรี  สมหมำย กรรมกำร 
   2.9.4 นำงวิภำวี  บุญธรรม กรรมกำร 
   2.9.5 นำงสำวอุดร  บุญศักดิ์ กรรมกำร 
   2.9.6 นำงนฤมล  ต้นวงศ์ กรรมกำร 
   2.9.7 นำงศรีสุดำ  นันทโคตร กรรมกำร 
   2.9.8 นำงสมำน อร่ำมเรือง กรรมกำร 
   2.9.9 นำงสำวสุภำพร  อดกล้ำ กรรมกำร 
   2.9.10 นำงดวงเดือน  บนพิมำย กรรมกำร 
   2.9.11 นำงมำมีญำ  คลธำ กรรมกำร 
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   2.9.12 นำยสุทัศน์  ศรีตระบุตร กรรมกำร 
   2.9.13 นำยประยูร ดวงจันทร์ กรรมกำร 
   2.9.14 นำยชำญชัย  เหมำะสิงห์ กรรมกำร 
   2.9.15 นำยสำยสิทธิ์ พันธศรี กรรมกำร 
      2.9.16 นำยวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.9.17 นำยเกรียงไกร ศรีกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมสถำนที่ประชุมส ำหรับวิทยำกรและผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
         2. จัดเก็บสถำนที่ ท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงำน 
                               3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 
  2.10 คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   2.10.1 นำยประดิษฐ์  ส่งสุข ประธำนกรรมกำร 
   2.10.2 นำยภูเบศ  เศรษฐบุตร กรรมกำร 
   2.10.3 นำงสำววิภำพร  ชิณะแขว กรรมกำร 
   2.10.4 นำยไพรนคร  ชิณะแขว กรรมกำร     
   2.10.5 นำงเบญจวรรณ  โชติกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร  
   2.10.6 นำยนพพร  ศรปัญญำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   มีหน้ำที ่1. จัดเตรียมเอกสำรกำรประเมินกำรประชุม 
                  2. สรุปผลกำรประเมินกำรประชุม 
             3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

  2.11 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร 
    2.11.1 นำงเบญจวรรณ  โชติกุล ประธำนกรรมกำร 
   2.11.2 นำยภูเบศ  เศรษฐบุตร กรรมกำร 
   2.11.3 นำงสำววิภำพร  ชิณะแขว กรรมกำร 
   2.11.4 นำงสำวศิริพร   มีดี กรรมกำร 
   2.11.5 นำยไพรนคร  ชิณะแขว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   หน้ำที่ 1. จัดท ำเกียรติบัตรส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม 
     2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
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 3. คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม 
  3.1 ผ่ำยบริหำร 
   3.1.1 นำยสุธี  ชินชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
   3.1.2 นำยประสพ  ชำรีนิวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
   3.1.3 นำยวิเศษ  น้อยม่ิง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
   3.1.4 นำยยงยุทธ  พรหมทำ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   3.1.5 นำยเทพปทำน  สีแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
  3.2 คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
   3.2.1 นำงบุญญำพร บูรณะศรี 
   3.2.2 นำงศิริวรรณ มะโรณีย์ 
   3.2.3 นำยชำญชัย กุศลคุ้ม 
   3.2.4 นำงสำวพรทิพย์ หำวิชิต 
   3.2.5 นำงพรทิพย์ บุตรไชย 
   3.2.6 นำงวรำพร เจริญยุทธ 
   3.2.7 นำงล ำไย ศรีนุกูล 
   3.2.8 นำงอัญชลี สำมสี 
   3.2.9 นำงวิรำวรรณ ยกพล 
   3.2.10 นำงเบญจมำส เข็มพงษ์ 
   3.2.11 นำงวณิชยำ รัฐอุบล 
   3.2.12 นำงสำวจุธำภัค วรโคตร                                                                          
   3.2.13 นำงสำวจุฑำรัตน์ นำมวงษ์ 
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
   3.2.14 นำงมยุรี สำลีวงศ์ 
   3.2.15 นำงเยำว์ลักษณ์ พุทธเสน 
   3.2.16 นำยวัลลภ สหธรรมมิกะชำติ 
   3.2.17 นำงดำรำ สร้อยเงิน 
   3.2.18 นำงฐำนิตำ วัฒนพฤกษชำติ 
   3.2.19 นำงกิตติยำ ส่งสุข 
   3.2.20 นำงสำวมะติกำ สุธำบุญ 
   3.2.21 นำงสำวพิชญำภำ สีนำมะ 
   3.2.22 นำงเทพำ สระแก้ว 
   3.2.23 นำงสำววีระยำ บุญพำมำ 
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   3.2.24 นำงพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ 
   3.2.25 นำงสุพัตรำ ไชยโชติ 
   3.2.26 นำยวิทยำ อินธิมำศ 
   3.2.27 นำงกิ่งแก้ว แดงงำม 
   3.2.28 นำงสำวสุวิมล โคตรสมบัติ 
   3.2.29 นำงเมตตำ ปัญญำสิทธิ์ 
   3.2.30 นำงไสว ทองเพ็ชร 
   3.2.31 นำงพิสมัย ทองอำบ 
   3.2.32 นำงสำวอำรยำ โพธิสำร 
   3.2.33 นำงสำวเพ็ญประภำ บุญพิพัฒมงคล 
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   3.2.34 นำยบุญทรัพย์ สมใจ 
   3.2.35 นำงสุดำจันทร์ รัตนโกสินทร์ 
   3.2.36 นำยประจักษ์ พันธสีมำ 
   3.2.37 นำยสถิต ประสำร 
   3.2.38 นำงจุรีรัตน์ วรรณวงศ ์
   3.2.39 นำยวรพจน์ นำคถมยำ 
   3.2.40 นำงศิริรัตน์ ธนทองค ำเหลือ 
   3.2.41 นำงนิตยำ วิเศษสังข์ 
   3.2.42 นำงผัสนี พำนพรหม 
   3.2.43 นำงณัฐรดำ สำลี                                                                          
   3.2.44 นำงบุษกรณ์ พรหมพิลำ 
   3.2.45 นำงรัตตินันท์ อำรยะสิทธินนท์ 
   3.2.46 นำงนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน 
   3.2.47 นำงไพลี จันทร์นิยม 
   3.2.48 นำงสำวนำรินทร์ จันทรำภิรมย์ 
   3.2.49 นำยอรรถพล ศรีเลิศ 
   3.2.50 นำงสำวลลิตำ สำยแก้ว 
   3.2.51 นำงสำวกตัญญุตำ ริมหนองอ่ำง 
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
   3.2.52 นำงกนกอร ณิชกุล 
   3.2.53 นำงอรุณวดี ศรีดำพันธ์ 
   3.2.54 นำงสำวนวลขจร ค ำมุงคุล 
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   3.2.55 นำงเอ้ือมพร สหธรรมมิกะชำติ 
   3.2.56 นำงพวงผกำ ไชยพงษ์ 
   3.2.57 นำยอุทัย จึงสมำน 
   3.2.58 นำงกชพร รัตนธนำกำญจน์ 
   3.2.59 นำยสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง 
   3.2.60 นำงสุกัญญำ ทีงำม 
   3.2.61 นำยวัชรำ  สิงห์ชะฎำ 
   3.2.62 นำยณัฐพร ทองพูน 
   3.2.63 นำงนภสร เลิศศร ี
   3.2.64 นำงสำวชนิดำพร ดวงแสง 
   3.2.65 นำงมนัสนันท์ ละเลิศ 
   3.2.66 นำงสำวพัลยมน เย็นสมุทร 
   3.2.67 นำยสุรชัย ดอกแก้ว 
   3.2.68 นำงสำวปรำญชลี นนทะวัน 
   3.2.69 นำยณัฐวุฒิ  หำรไชย 
   3.2.70 นำยบรรพชิต โพธิ์บอน 
   3.2.71 นำงสำวสุกัญญำ โลนุสิทธิ์ 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 กลุ่มวิชำธุรกิจ 
   3.2.72 นำงประสพสุข ระยับศรี 
   3.2.73 นำงสำวสร้อยทอง ท่ำโพธิ์ 
   3.2.74 นำยวิโรจน์ วรรณชัย 
   3.2.75 นำงอุไรวรรณ เฟ้ือก่ ำ 
   3.2.76 นำยยุวพล แสงวงศ์ 
   3.2.77 นำงสำวสถิดำภรณ์ ขันค ำ 
 กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์ 
   3.2.78 นำยธุวลักษณ์ แก้วคูณ 
   3.2.79 นำงสำวสุภัทรำ ชูสำย 
   3.2.80 นำงรสสุคนธ์ แก้วคูณ 
   3.2.81 นำงสำวดำรณี วัฒนปำณี 
   3.2.82 นำงสำววิภำพร ชิณะแขว 
   3.2.83 นำยภูเบศ เศรษฐบุตร 
   3.2.84 นำยไพรนคร ชิณะแขว 
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 กลุ่มวิชำคหกรรม 
   3.2.85 นำงสำวยุวดี  คุณสม 
   3.2.86 นำงจรรยำ  อ่ิมวุฒิ 
   3.2.87 นำงนันท์นภัส   อุบลพงษ์ 
   3.2.88 นำงวรรณำ  ศิริดล 
 กลุ่มวิชำอุตสำหกรรม 
   3.2.89 นำยบัณฑิตย์ เขตสกุล 
   3.2.90 นำยวิชิต มั่นใจ 
   3.2.91 นำยวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน 
 กลุ่มวิชำเกษตร 
   3.2.92 นำยสมคิด บุญมะ 
   3.2.93 นำงวัฒนำ หำวิชิต 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   3.2.94 นำงรัชฎำพร พงศ์พฤฒิชัย 
   3.2.95 นำงระวีวรรณ บุญญำเลิศกีรติกุล 
   3.2.96 นำยเอกรัตน์ ลับโกษำ  
   3.2.97 นำยฉัตรชัย สุวรรณพรหม 
   3.2.98 นำยเฉลียว ศิริดล 
   3.2.99 นำยธีระเดช ทองอินทร์ 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
   3.2.100 นำยค ำสิงห์ บูรณะศรี 
   3.2.101 นำยชัยโรจน์ พิทักษ์ธรรม 
   3.2.102 นำยธีรพงษ์ เสำวัง 
   3.2.103 นำยจตุรงค์ ศรีรส 
   3.2.104 นำงมุสิกมำศ อำษำศรี 
   3.2.105 นำยประโยชน์ รังษี 
   3.2.106 นำยพีรกำนต์ หมวดแก้ว 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   3.2.107 นำงปิยำพร พรหมทำ 
   3.2.108 นำงเดือนเพ็ญ แสนทวีสุข 
   3.2.109 นำงสงวน ศรีกุล 
   3.2.110 นำงทิพวรรณ ยศวิจิตร 
   3.2.111 นำงสุวคนธ์ รุ้งแก้ว 

/3.2.112 นำงพรงำม... 
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   3.2.112 นำงพรงำม ชำรีนิวัฒน์ 
   3.2.113 นำงเบญจมำภรณ์ จันทรชิต 
   3.2.114 นำงสำวขวัญใจ ภำพันธ์ 
   3.2.115 นำงเกศินี สำรพันธุ์ 
   3.2.116 นำงกำญจนำ ชิดดี 
   3.2.117 นำงสำวเมธำวี เผื่อแผ่ 
   3.2.118 นำงศิริพร นำมจันทรำ 
   3.2.119 นำงดวงศิริ สุขประเสริฐ 
   3.2.120 นำงวลัย นำมวงศ์ 
   3.2.121 นำงวิจิตรำ บุญเย็น 
   3.2.122 นำงปิยลดำ หำรไชย 
   3.2.123 นำยส ำเริง บุญตำ 
 งำนแนะแนว 
   3.2.124 นำยศักดิ์ชำย เกษร 
   3.2.125 นำงวำสนำ ทิพย์รักษำ    
   3.2.126 นำงมณีรัตน์  นครำนุรักษ์ 
   3.2.127 นำงวิไล กุยแก้ว 
   3.2.128 นำงณฐอร ตังนิธภัทร                                                                                    
 งำนห้องสมุด 
   3.2.129 นำงสุนันทำ  สิมพันธ์ 
   3.2.130 นำงยุพิน  จันทร์ศรี 
   3.2.131 นำงสำวบุญล้อม  กันตรง 
 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   3.2.132 นำงสำวกุลนิษฐ์ พรมลำ 
   3.2.133 นำงสำวกำนต์นภัส  คดดวง 
   3.2.134 นำงสำวหนึ่งฤทัย จิบจันทร์ 
   3.2.135 นำงสำวชมภู  ค ำโท 
   3.2.136 นำยอัศศิริ ไชยพงษ์ 
   3.2.137 นำยพงศ์วิทย์  มะโรณีย์ 
   3.2.138 นำงสำวกำญจนำ ทุ่มโมง 
   3.2.139 นำงสำวเสำวลักษณ์ ไชยปัญญำ 
   3.2.140 นำยสมตระกูล สิทธิจินดำ 
   3.2.141 นำยศักรินทร์  สุทำรส 

/3.2.142 นำงสำวกุลมณี... 
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   3.2.142 นำงสำวกุลมณี  พรมศรี 
   3.2.143 นำยส้ม   จันทร์ทอน 
   3.2.144 นำงสำวตมิสำ มีศรี 
   3.2.145 นำยทวีศักดิ์ อำจชมภู 
   3.2.146 นำงสำวอรุณี ตั้งวิรุฬห์วณิช 
   3.2.147 นำงสำวณัฏฐณิชชำ  ทรงงำม 
   3.2.148 นำยธัญวิชญ์ สำลีวงศ์ 
   3.2.149 นำยตรีชำต  เกษร 
   3.2.150 นำงสำวเมธำวี พำลำเลิศ 
   3.2.151 นำงสำวณัฐธิดำภรณ์  แหวนเงิน 
  
  มีหน้ำที ่เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีงบประมำณ 2561-2564 
ในวันที่ 2 – 4 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุมอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ มหำรำชินี และขอเชิญประธำน
กรรมกำรและเลขำนุกำรทุกฝ่ำย ตำมค ำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่ 72/2560 ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 1 พฤษภำคม 
2560 เวลำ 16.00 น. เพื่อเตรียมควำมพร้อม  

 ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือให้เกิดผลดีต่อรำชกำร 
หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้รำยงำนให้โรงเรียนทรำบ  เพ่ือสั่งกำรแก้ไขต่อไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   22  เมษำยน พ.ศ. 2560 

 

 

(นำยสุธี  ชินชัย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 


