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แผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2562 - 2566 

โรงเรียนสภาราชินี  2  จังหวดัตรัง              ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต  

 
 
 

บทสรุป 
 
 
                        การจัดท าแผนกลยุทธ์เป็นการวางกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน  เพื่อมาเป็นแนวทางใน
การประเมินผลการด าเนินงาน ส่วนส าคัญท่ีโรงเรียนเน้นมากท่ีสุดในการจัดท างบประมาณ คือ การวัดผลการ
ด าเนินงาน     ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์หลักของโรงเรียน คือ การเร่งปรับปรุงการพัฒนา
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ปรับปรุงและทบทวนระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักบริหารให้ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และพัฒนาครูและ
บุคลากรของสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 
         การจัดท าแผนกลยุทธ์เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกัน จึง
ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 

 



2 
แผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2562 - 2566 

โรงเรียนสภาราชินี  2  จังหวดัตรัง              ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต  

 
 
โรงเรียนสภาราชินี 2 ได้ก าหนดทิศทางการบริหารการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ             

2562-2566   เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล   กระทรวงศึกษาธิการ   ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
                   “ โรงเรียนสภาราชินี 2  เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และใช้ส่ือเทคโนโลยี  นวัตกรรม ท่ีทันสมัย  
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
พันธกิจของโรงเรยีน 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนา

เองอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ   แก้ปัญหาได้

อย่างมีสติ สมเหตุผล 
3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง 
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4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
7. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
10. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 
ปรัชญาโรงเรียน 

ส่ือสารเป็น  เด่นเทคโนโลยี  มีคุณธรรมน าวิชาการ 
 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
“ กิจกรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม ” 

 
เอกลักษณ์โรงเรียน 

“ อยู่อย่างไทย  น้ าใจงาม ” 
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ภาพรวมของโรงเรียน 
 
1.  สภาพทั่วไป 
                     โรงเรียนสภาราชินี 2    ต้ังอยู่เลขท่ี 5 หมู่ท่ี 2  ถนนตรัง-สิเกา  ต าบลบางรัก   อ าเภอ
เมืองตรัง  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์   92000  โทรศัพท์  0-7557-0481 โทรสาร  0-7557-0481   
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง 
เขต 13  เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
  
2.  ประวัติของสถานศึกษา    
  โรงเรียนสภาราชินี 2 เป็นสาขาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เปิดท าการสอนครั้ง
แรกในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยอาศัยสถานท่ีของวัดประสิทธิชัยเป็นที่เรียน มี
จ านวน  2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนรวม  92  คน 
  ปี พ.ศ. 2537  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนสภาราชินี 2 เมื่อวันท่ี  
22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2537  และย้ายท่ีเรียนไปยังโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ปี พ.ศ 2538  
โรงเรียนมีอาคารเรียนหลังแรกในบริเวณท่ีสาธารณประโยชน์  ท่ีต าบลบางรัก อ าเภอเมือง   จังหวัดตรัง   
มเีนื้อที่ท้ังส้ิน  108  ไร่  3  งาน  74 ตารางวา   โดยเปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนชายหญิงรวม 1,084  คน มีบุคลากรรวมทั้งส้ิน              
99  คน   

สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี  ท่ีต้ังโรงเรียน มีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม  แหล่งน้ า
ธรรมชาติท่ีส าคัญไหลผ่านคือแม่น้ าตรัง คลองช้าง คลองนางน้อย เป็นต้น  ในส่วนของสภาพสังคม 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ค้าขาย  และรับจ้างท่ัวไป  มีรายได้ไม่ค่อยแน่นอน 
  ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นายยงยุทธ  ปูขาว 
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3.  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน 
 

 

 
ชั้น 

จ านวนนักเรียน จ านวน
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 121 110 231 7 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 92 78 170 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 84 58 142 5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 128 216 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 64 96 160 7 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 62 103 165 6 

รวม 511 573 1,084 36 
 

4. ข้อมูลบุคลากร 
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากร  

 

   
ประเภทบุคลากร 

จ านวน ระดับการศึกษาสูงสุด 
รวม ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ผู้บริหาร   และ
ผู้ช่วยบริหารท่ี
ได้รับแต่งต้ัง 

4 2 

 

2 

 

- 

 

1 

 

3 

 

- 

 

ครูประจ าการ 55 10 45 -   - 

ครูอัตราจ้าง  12 3 8 - 10 1 - 
พนักงานราชการ 2       
ลูกจ้างประจ า 1 1 - 1 - - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 10 6 3 9 - - - 

เจ้าหน้าท่ี 5 - 4 1 3 - - 

นักศึกษาฝึกงาน 10 - 8 8 - - - 

รวม 99 27 77 19 60 25 - 

http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=4&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=3&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=3&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formpunctual.aspx?pg=3&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=3&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=3&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=2&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=2&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=2&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=1&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=1&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formpunctual.aspx?pg=1&dist=&ondate=
http://61.19.71.116/er-sis/humans/atd/formatdroster.aspx?pg=1&dist=&ondate=


6 
แผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2562 - 2566 

โรงเรียนสภาราชินี  2  จังหวดัตรัง              ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต  

5.  ข้อมูลทรัพยากร 
 
 

1.  เนื้อที่   โรงเรียน   106  ไร่  3  งาน  74  ตาราง
วา 
2.  จ านวนอาคารเรียนถาวรรวม 
3.  จ านวนห้องท้ังหมด 
4.  จ านวนห้องประกอบ 
5.   ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
6.   ห้องคอมพิวเตอร์ 
7.   ห้องดนตร-ีนาฏศิลป์ 
8.   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
9.   ห้องกิจกรรมอื่นๆ 
10.  ห้องพยาบาล 
 

 
4 
60 
6 
3 
3 
1 
2 
3 
1 

 
หลัง 
ห้อง  
ห้อง 
ห้อง 
ห้อง 
ห้อง 
ห้อง 
ห้อง 
ห้อง 
 

6.  ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 
1) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้

จากการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบโดยได้จัดให้มีระบบบริหารจัดการส่งผลถึง
คุณภาพผู้เรียนท่ีได้มาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 ในปีการศึกษา 2559 
ถึง  ปีการศึกษา  2561  ดังนี้ 

 

ปีการศึกษา ระดับผลการเรียน 3 และ 4 ผลการเรียนเฉล่ีย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2559 48.12   %  2.86   
2560 44.52  % 2.92 
2561 48.75  % 3.22 
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1.2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบท่ี 3  ดังนี้ 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ผลการประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ผลการประเมินได้คุณภาพ

ระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินได้คุณภาพระดับ        

ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ผลการประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลการประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการประเมิน

ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ผลการประเมินได้

คุณภาพระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาและต้นสังกัด  ผลการ

ประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ

จัดต้ังสถานศึกษา ผลการประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา ผลการประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ผลการ

ประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ

พัฒนามาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ผลการประเมินได้
คุณภาพระดับ ดีมาก 
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2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา มีความรัก ความสามัคคี ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกิดผลดีต่อคุณภาพการศึกษา 

ทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูทุกคนในด้านวิชาการ  ด้านการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้ระบบการเรียนรู้ ควบคู่กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรม มีการท างานเป็นทีม 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบบกัลยาณมิตร โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้น า นอกจากนี้ ครูยังมี
คุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ตรงกับวิชาท่ีสอน มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ  

 
3) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็น

แบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น 
ทางโรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับชุมชนและผู้ปกครองนกัเรียน ในการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนดังนี้ 
3.1) การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยผู้ปกครอง

นักเรียนทุกคนสนับสนุนโรงเรียนร่วมจัดสร้างห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ทางเช่ือมระหว่างอาคารเรียน
และพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 

3.2) ผู้ปกครองนักเรียนสละเวลาร่วมเป็นวิทยากรท้องถิ่น ช่วยสอนวิชางานช่าง 
งานอาชีพ งานประดิษฐ์ เช่น การท าขนมไทย การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าดอกไม้จากเกล็ดปลา  การ
ประดิษฐ์เครื่องบินเล็กจากเศษวัสดุเหลือใช้ 

3.3) โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การศึกษาจังหวัดตรัง    หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

3.4) โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในโครงการ 1 อ าเภอ 1โรงเรียนในฝัน 

3.5) เป็นศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรังเขต 
1 

3.6) เป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตรังเขต 1 

3.7) โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจ าปี 2551 
3.8) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวน การ

เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง 
2552” 
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3.9) โรงเรียนเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นเข้าศึกษาดูงานในด้านต่างๆ  เช่น 
ระบบการจัดการสารสนเทศในโรงเรียน ระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้าน ICT  ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ  ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  ระบบสภานักเรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการบ้าน
มิตรภาพ  โครงสร้างการบริหารงาน  การจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน  ตามโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  

 
 7.  การเข้าร่วมโครงการ   โครงการน าร่อง  หรือโครงการทดลองต่างๆ  

1. โครงการห้องเรียนสีขาว 
2. โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมช้ันน า 
3. โครงการระบบดี  โรงเรียนมีคุณภาพ 
4. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
5. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
6. โรงเรียนมาตรฐานสากล  รุ่นท่ี 2 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 

 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1.  ผู้เรียน O-NET ควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  และ
ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น โดยสถานศึกษาควรวางแผนพัฒนา  และประเมินผลการด าเนินงานภายใต้
การนิเทศ  ก ากับ ติดตามอย่างเข้มแข็ง  ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อสอบ 
O-NET ให้ครอบคลุมความสามารถทุกด้านท้ังความรู้  ความจ า  ความเข้าใจ การน าไปใช้  การวิเคราะห์  
สังเคราะห์  และประเมินค่าอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  จัดสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนฝึกท าข้อสอบใหม่ๆ 
หรือข้อสอบ O-NET ของปีท่ีผ่านมา  โดยเน้นข้อสอบท่ีต้องวิเคราะห์มาให้ผู้เรียนฝึกท าอย่างหลากหลาย  
รวมถึงครูควรจัดสอนซ่อมเสริม  สอนพิเศษนอกเวลาเรียนตามปกติให้กับผู้เรียนอย่างจริงจัง 
 2.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนสถานศึกษาควรหาแนวทางจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น   ในการช่วยเหลือผู้เรียนท่ี
มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ โดยการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า ไม่บริโภคท่ีมีรสหวาน และ
ขนมกรุบกรอบ รวมทั้งประสานงานกับผู้ปกครองในการควบคุมการรับประทานอาหารของผู้เรียนขณะ
อยู่ท่ีบ้าน 



10 
แผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2562 - 2566 

โรงเรียนสภาราชินี  2  จังหวดัตรัง              ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต  

 3.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีดีอยู่แล้ว  เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนในการท าความดีอย่างต่อเนื่อง  
โดยสถานศึกษาควรให้ผู้เรียนบันทึกความดี  มีสมุดจดบันทึกความดีของแต่ละคนและให้มีการบันทึกทุก
วัน  ทุกครั้งท่ีได้กระท าความดีต่อบุคคลท่ัวไปท้ังพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครู  เพื่อน  และบุคคลอื่น  ส่งครู
ประจ าช้ันสัปดาห์ละครั้ง 
 4.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท่ีดีอยู่แล้ว  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนสถานศึกษาควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมท่ีสามารถจูง
ใจให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านอย่างหลากหลาย เช่น การจัดประกวดการเขียนเรียงความ  เขียน
บทความ  รวบรวมความรู้  ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ๆ  การประกวดยอดนักอ่านประจ า
สัปดาห์  หรือประจ าเดือน  ประชามสัมพันธ์หนังสือยอดฮิตประจ าเดือน จัดป้ายนิเทศข่าวสารประจ าวัน  
เป็นต้น  รวมทั้งประเมินพฤติกรรมการอ่านของผู้เรียนทุกภาคเรียน 
 5.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้คิดเป็น ท าเป็น ท่ีดีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน สถานศึกษาควรฝึกให้ผู้เรียนสรุปบทเรียนด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) และจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน อย่างต่อเนื่อง และจัดให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานทุกภาคเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และทบทวนเกี่ยวกับการท าโครงงาน 
 6.  สถานศึกษาควรผดุงผลการด าเนินงานในการพัฒนาท่ีบรรลุตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  ท่ีสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียนในด้าน “กิจกรรมเด่น  เน้น
เทคโนโลยี  มีคุณธรรม”  โดยจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมด้านกิจกรรม  ด้านเทคโนโลยี  และด้าน
คุณธรรม ให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
 7.  สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้ยั่งยืน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่อไป โดยพัฒนา
สถานศึกษาให้มีเอกลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในด้าน “อยู่อย่างไทย น้ าใจงาม” อย่างเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 8.  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษท่ีสามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนและเป็น
แบบอย่างท่ีดีอยู่แล้ว  แต่ควรด าเนินการหาหน่วยสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาให้มากขึ้น  เพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1.  สถานศึกษาควรผดุงรักษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการให้ยั่งยืนเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป  โดยผู้บริหาร  ครู  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ควรร่วมกันจัดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและ
ยั่งยืนต่อเนื่อง  โดยการน าผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ



11 
แผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2562 - 2566 

โรงเรียนสภาราชินี  2  จังหวดัตรัง              ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต  

ประจ าปีท่ีผ่านมา  ออกแบบงาน  โครงการ  กิจกรรม  ให้มีประสิทธิภาพ  ในการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
 2.  สถานศึกษาควรธ ารงรักษาผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีความยั่งยืนโดยด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.อย่างต่อเนื่อง  และมีการจัดท าพันธสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด  หรือ
หน่วยงานสนับสนุนอื่น  เพื่อร่วมกันพฒันาคุณภาพสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีดีอยู่แล้ว  เพื่อพัฒนาครู
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  ดู
แนวข้อสอบ  แบบฝึกท่ีหลากหลาย  และครูควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการสอบ
วัดผล  โดยเฉพาะการสอบ O-NET ให้มากยิ่งขึ้น 
 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดีอยู่แล้ว  จึงควรผดุงรักษาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานดังกล่าวให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง  โดยสถานศึกษาควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและแต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานในการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนและต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
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ผลการศึกษาสภาพแวดล้อม 
ตารางที่ 1 สภาพแวดล้อมภายนอก  

โอกาส  อุปสรรค  
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
1.1 ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านทรัพยากร  
1.2 ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกนัอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผล
ให้นักเรียนมีแหล่งการศึกษา และท าให้นักเรียนมี
แบบอย่างท่ีดี 
1.3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส าคัญด้าน
การศึกษาและให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
ด้านการศึกษาเป็นอย่างดี 

 
1.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลา
ดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน 
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
1.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 
 

2. ด้านเทคโนโลยี  
2.1 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต ) ท าให้นักเรียนมี
ความต้องการบริโภค ส่งผลท าให้นักเรียนเกิด
ความรอบรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
2.2 โรงเรียนเห็นความส าคัญ ความจ าเป็นในการ
ใช้เทคโนโลยี จึงให้การส่งเสริมสนับสนุน ส่งผล
ท าให้มี ส่ือการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
2.1  อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียน
การสอนไม่เพียงพอ  

3.ด้านเศรษฐกิจ  
      ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กร
เอกชน ต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้ให้การ
สนับสนุนด้านต่าง ๆ ส่งผลท าให้การศึกษาของ
โรงเรียนพฒันามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
3.1 ผู้ปกครองมีการ  ย้ายถ่ินฐานบ่อยนักเรียน
ต้องย้ายตามผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนของนักเรียน 
3.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ไม่มั่นคง 
และมีรายได้น้อยไม่แนน่อน ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนของนักเรียน 

4.ด้านการเมืองและกฎหมาย  
- 

 
- 
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ตารางที่ 2 สภาพแวดล้อมภายใน  
 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  
ด้านโครงสร้างนโยบาย  
1.1 โรงเรียนก าหนดนโยบายและแผนงาน 
ครอบคลุมทุกสายงานของบุคลากรทุกฝ่าย ส่งผล
ท าให้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็น
อย่างดี 
1.2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย ด าเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถน า
เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
1.3 การบริหารงานของโรงเรียนมีการกระจาย
อ านาจตามโครงสร้างอย่างชัดเจน ท าให้การ
บริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
โครงสร้างการบริหารงานในโรง เรียน เป็นระบบ แต่
บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
 

2. ด้านผลผลิตและการให้บริการ  
2.1 โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
ท าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และท่ัวถึง 
2.2 โรงเรียนสามารถยกระดับการบริการและ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉล่ียดีขึ้น  
2.3 โรงเรียนเป็นสถานท่ีบริการส าหรับชุมชน ในการท า
กิจกรรมต่างๆ    
 

 
   โรงเรียนยังมีอุปกรณ์  ด้าน ดนตรี กีฬา   ไม่เพียงพอ
ต่อการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 
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ตารางที่ 2 สภาพแวดล้อมภายใน   (ต่อ) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน  
3. ด้านบุคลากร    
3.1 บุคลากรของโรงเรียนมีวฒุิทางการศึกษา 
และสอนตรงตามสาขาท่ีจบมา 
3.2 บุคลากร ต้ังใจท างานอย่างเต็มความสามารถ 
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
 

 
3.1 บุคลากรบางส่วนขาดความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ 
 
 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน   
4.1  การใช้งบประมาณโรงเรียนโปร่งใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ 
 
4.2    การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับซื้ออุปกรณ์ การ
เรียน การสอน มีเพียงพอกับความต้องการ 
 

 
4.1 การด าเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทัน
ต่อความต้องการ ไม่คล่องตัว  เนื่องจากต้อง
เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 
 
 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์   
5.1 โรงเรียนจัดหาส่ือนวัตกรรมท่ีทันสมัยให้
นักเรียนจ านวนมากช่วยให้นักเรียนเกิดความ
สนใจและเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
 

 
5.1 ห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง 
 5.2  การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้
งาน 

6. ด้านการบริหารจัดการ   
6.1 ระบบบริหารมีการมอบอ านาจให้หน่วยงาน
ปฏิบัติและมอบหมายความรับผิดชอบ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6.2 โรงเรียนมีแผน และโครงการ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ 
6.3 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดีส่งผลต่อการ
ใช้ข้อมูลท าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 
6.1 การก ากับการนิเทศติดตามผลงาน 
ประเมินผลการรายงานผล ควรให้ต่อเนื่อง 
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ผลการศึกษาปัจจัยภายใน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ผู้เรียนมีคุณภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีน้ าหนัก  
ส่วนสูงตามเกณฑ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนท่ีดีของ
โรงเรียน  มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และมีความใฝ่รู้  
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถด้านการคิด  และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม  โดยมีโครงการรองรบั  ได้แก่  
โครงการเสริมรักการอ่าน  และกิจกรรมสาระน่ารู้  
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กิจกรรม
ความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย กิจกรรมความเป็นเลิศด้าน
กีฬา กิจกรรมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์  โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โครงการ
แข่งขันกีฬาและกรีฑา ภายในโรงเรียน และร่วมแข่งขันกีฬา
กรีฑา ในระดับจังหวัด ระดับภาค  การสร้างแอนิเมช่ัน  
และเกมคอมพิวเตอร์  การสร้างโปรแกรมกราฟฟกิด้วย
โปรแกรม  Adobe Photoshop และ Macromedia 
Captivate การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การจัดการเรียนการสอน  และ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เน้นคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ส่งผลสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียน ในด้าน “กิจกรรมเด่น เน้น
เทคโนโลยี  มีคุณธรรม” ซึ่งบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
     สถานศึกษาก าหนดจุดเน้นและจุดเด่นคือ “อยู่อย่าง
ไทย  น้ าใจงาม” โดยจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญา
ไทย  จัดกิจกรรมหน้าเสาธง  ไหว้พระ  สวดมนต์  กล่าวค า

 
      ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
กว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ศิลปะ  และภาษาต่างประเทศ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ปฏิญาณ  สงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กิจกรรมอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 กิจกรรมค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียงกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
กิจกรรมวันภาษาไทย  ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาอย่างเด่นชัด  จนเป็นท่ีประจักษ์  ได้แก่ 
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการน าร่อง  โรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรมช้ันน า  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  เป็นต้น 
      
2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านงาน
วิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล  ด้าน
บริหารท่ัวไป  ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเอกลักษณ์  ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  มี
การก ากับติดตาม  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล  และ
ด้านการบริหารท่ัวไป  และส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 
  ไม่มี 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
     ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอน ไม่ต่ ากว่า 20 
ช่ัวโมงต่อปี  สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  แบบวัด  แบบทดสอบของครู  
และน าผลการประเมินไปพัฒนาแต่ละคนอย่างเป็นระบบ  
ครูได้ก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอนท่ีต้องการให้เกิด
กับผู้เรียน  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล  แล้วน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน  มีการออกแบบการเรียนรู้และ
จัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง  เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
จัดเตรียมและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมมีการประเมิน

 
 
  ไม่มี 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
ประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน าผลการพัฒนา
ตนเอง  มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลมาใช้ใน
การซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  และศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  เพื่อ
พัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาวางแผนการด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีครบถ้วนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน  มีการ
ด าเนินงานตามแผน  จัดระบบบริหารตามระบบบริหาร
คุณภาพ (PDCA) มีการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  จัดท ารายงานให้ต้นสังกัดทราบเป็นรูปเล่ม (SAR)  
ทุกปีการศึกษา  และน าผลจากการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 
  ไม่มี 
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ผลการศึกษาปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส อุปสรรค 
     สถานศึกษามีการคมนาคมสะดวกในการ
เดินทาง  คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้น า
ชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิมีศักยภาพในการร่วมชี้น า
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวทันการ
เปล่ียนแปลง  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ให้ความ
เช่ือมั่น  ศรัทธาสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามการคาดหวังของ
ผู้ปกครอง 

     สถานศึกษามีเขตบริการหลัก 8 ต าบล  ใน
เขตอ าเภอเมืองตรัง และครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอ
อื่นๆ ในจังหวัดตรัง  สภาพครอบครัวของผู้เรียน
มีความแตกต่าง  ท้ังด้านเศรษฐกิจ  และ
การศึกษา  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ค้าขาย  รับจ้างท่ัวไป  มีรายได้ไม่
ค่อยแน่นอน  มีปัญหาครอบครัวแตกแยก  
ผู้เรียนต้องอยู่กับบุคคลอื่น  ส่งผลต่อภาระ         
เล้ียงดู  ท าให้ผู้เรียนมีปัญหาด้านการเรียน  และ
พฤติกรรมเชิงลบอื่นๆ  ซึ่งสถานศึกษาต้องมี
มาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนสภาราชินี 2 
  

1. งานแผนงาน 
2. การพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศ และพฒันาเครือข่าย การศึกษา 
3. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
4. การบริหารการเงิน-บญัชี 
5. การบริหารพสัดุและสินทรัพย  ์
6. งานสารบรรณ 
7. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

1. การรับนกัเรียน   
2. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
3. งานทะเบียน การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา  
6. การนิเทศการศึกษา 
7.การแนะแนวการศึกษา 
8.การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9. การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแกชุ่มชน 
10. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

1. งานบริการโสตทศันศึกษา 
2. การบริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานนกัการภารโรงและลูกจา้ง 

1. การวางแผนอตัราก  าลงัและก  าหนดต าแหน่ง 
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
3. งานติดตามการปฏิบตัิราชการและสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 

กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที ่

 การส่งเสริมกจิการนกัเรียน 
    - งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความประพฤติของนกัเรียน 
    - งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
    - งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในโรงเรียน 
   -  งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   -  งานส่งเสริมระบบประธิปไตยในโรงเรียน 
    - งานหวัหนา้ระดบัชั้น 
    - งานครูท่ีปรึกษา 
    - งานเวรประจ าวนั/เวรประจ าสัปดาห์ 
    - งานรักษาความปลอดภยับุคคลและทรัพยสิ์นของโรงเรียน 

 1. การประชาสัมพนัธ์การศึกษา 
2.การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคลชุมชน
องคก์รและหน่วยงานอ่ืน 
3. งานบริการสาธารณะ 
4. งานอนามยัโรงเรียน 
5. งานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
6. งานอาหารโภชนาการโรงเรียน 
7. งานสวสัดิการโรงอาหาร 
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จากการน า ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของโรงเรียน  มาประมวล

เป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนสภาราชินี 2   ทางคณะท างานได้ด าเนินการ
ก าหนด       กลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยน าเป้าประสงค์ซึ่งเป็นผลผลิต และผลลัพธ์อย่างกว้างๆท่ี
โรงเรียนต้องการให้บรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วจึงก าหนดกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานเพื่อให้มีทิศทางการท างานอย่างชัดเจน  บรรลุเป้าประสงค์ ดังกล่าว  โดยได้ก าหนด
เป็นกลยุทธ์ในด าเนินงานดังนี ้
 

กลยุทธ์ของโรงเรียนสภาราชินี 2  มีดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  :  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 

กรอบกลยุทธ์ของโรงเรียนสภาราชินี 2  มีดังนี้ 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ 
พัฒนาตนเองต่อเนื่อง 
4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

5. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 
7.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
คุ้มค่า 

3. เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

8.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของโรงเรียนสภาราชินี 2 

 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ 
พัฒนาตนเองต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการ
จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
2. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 
7.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

 
3. เสริมสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 

6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

8.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นการตั้งค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ เพื่อประเมินผลการด าเนินงานว่า

เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  มีผลความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  โดยทางโรงเรียนได้น าเป้าประ 
ประสงค์และพันธกิจ มาแปลงเป็นเป้าหมายรายกลยุทธ์ แล้วมาพิจารณาว่าแต่ละเป้าหมาย มีตัวชี้วัด 
ความส าเร็จท่ีได้จาก  นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร งานสารสนเทศ  งานวัดผลประเมินผล และ
ชุมชน   
ดังนี ้

 
 
  

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 1. มีความสามารถในการ
อ่าน  การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 
 

1 ร้อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 ข้ึนไป 
1.2 ร้อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ 2 ข้ึนไป 
1.3 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 2 ข้ึนไป 
1.4 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 2 ข้ึนไป 
1.5 ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนระดับดีขึ้นไป 

2. มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม มีผลการประเมิน ผ่าน 
2.2 ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิตในระดับ 2 ขึ้นไป 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนวิชา IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม ท่ีเกิดจากการเรียนรู้มีผลการประเมิน ผ่าน 
3.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีนวัตกรรมในการด าเนนิการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

 4.1 ร้อยละของนักเรียนท่ี มีความสามารถในการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
4.2 ร้อยละของนักเรียนท่ี มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดี
ขึ้นไป 
4.3 ร้อยละของนักเรียนท่ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 ขึ้นไป 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียของนักเรียน  
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
5.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
5.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาฯ  
5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
5.8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
5.9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

6.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชาการงานอาชีพ 2 ข้ึนไป 
6.2 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในการเลือกอาชีพ 



24 
แผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2562 - 2566 

 

โรงเรียนสภาราชินี  2  จังหวดัตรัง              ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต  

 

 

 
  

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

7. มีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

7.1 ร้อยละ ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
7.2 ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณธรรม อัตลักษณ์
ของโรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม ของ สพฐ. 
ระดับ 2 ดาว 

8. ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

8.1 ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาด้านรักความเป็นไทย 
ระดับดีขึ้นไป 

8.2 ร้อยละของนักเรียนท่ี เข้าร่วมกิจกรรม 

9. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

9.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี 

9.2 ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมนิกิจกรรมชุมนุม 

10. สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

10.1 ร้อยละของนักเรียนมีผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ทดสอบสมรรถนะร่างกายในระดับ ดี 
10.2 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3   
ขึ้นไป 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. พัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 

1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

1.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์เป้าหมาย พันธกิจ และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
1.2 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ 
1.3 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ 
1.4 โรงเรียนมีการประเมินตนเอง (SAR) 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

2.1 โรงเรียนมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.3 โรงเรียนมีการนิเทศภายใน 

2.4 โรงเรียนมีการจัดการด้านงบประมาณ การเงินและ
สินทรัพย์ 
2.5 โรงเรียนมีการจัดท าแผนอัตราก าลังครู 
2.6 โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการและก าหนดภาระ
งานของคร ู

3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.1 โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความจ าเป็นของ
สถานศึกษา 

3.2 โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถิ่น 

3.3 โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

3.4 โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรูปแบบแกน
มัธยมศึกษา 

3.5 โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

วิทย-์คณิต , ภาษาจีน 

3.6 มีการท าความร่วมมือ(MOU)กับสถาบันการศึกษาต่างๆ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. พัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

4.1 ครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมตรงตามหรือ
สอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติอย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา 

4.2 ครูและบุคลากรทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ตามเกณฑ์ 
4.3 โรงเรียนมีการนิเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  
น าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ปีละ  2 ครั้ง 

5.จัดสภาพแวดล้อม ทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาดปลอดภัย 

5.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

5.3 โรงเรียนมีแผนป้องกนัอุบัติภัย 

6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ 

6.1 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นท่ีจัดการ
เรียนรู ้
6.2 โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ
บริหารจัดการ 

6.3 โรงเรียนมีการบริการเทคโนโลยีสารสานเทศแก่ครู 
นักเรียน และชุมชน 

6.4 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ My office 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3. เสริมสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู ้

1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.1 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงผ่านโครงการ/กิจกรรม/โครงงานสามารถน าประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์ผู้เรียน 

1.3 ครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning 

2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

2.1 ครูทุกคนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน มาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 
2.2 ครูทุกคนเปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้
จากการศึกษา ค้นคว้า ต่อภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผ่านส่ือท่ีหลากหลาย 

3 มีการบริหารจัดการเรียน
เชิงบวก 

3.1 ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเสริมแรงจูงใจ
ทางบวกให้กับผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  4.1 ครูทุกคนบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์และ
ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและแจ้งผลย้อนกลับสู่นักเรียน
เพื่อน าไปพัฒนาตนเอง 

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 5.1 ครูทุกคนมีกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดย   ผ่านกระบวนการ 
PLC 

 5.2  ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยการจัด
กิจกรรมเปิดบ้านมุจลินท์ ถิ่นวิชาการ สานสู่อาชีพ 

 5.3 ครูทุกคนมีวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

 5.4 ครูทุกคน น าเสนอผลงานและการปฏิบัติงานภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 
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กรอบกลยุทธ์การด าเนินงาน   ปีงบประมาณ  2562-2566 

 
  

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. มีความ 
สามารถในการ
อ่าน  การเขียน 
การสื่อสาร 
และการคิด
ค านวณ 

 
  

 

 

 

1.1 ร้อยละ 76 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 2 
ข้ึนไป 

1.2 ร้อยละ 72 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ 

การเรียนภาษา 
ต่างประเทศ 2 ข้ึนไป 
1.3 ร้อยละ 72 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา 
คณิตศาสตร์ 2 ข้ึนไป 

1.4 ร้อยละ 78 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 2 ข้ึนไป 

1.5 ร้อยละ 82 ของ
ผู้เรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนระดับดี        
ข้ึนไป 

 

1.1 ร้อยละ 77 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 2 
ข้ึนไป 

1.2 ร้อยละ 73 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ 

การเรียนภาษา 
ต่างประเทศ 2 ข้ึนไป 
1.3 ร้อยละ 73 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา 
คณิตศาสตร์ 2 ข้ึนไป 

1.4 ร้อยละ 79 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ 2 ข้ึนไป 

1.5 ร้อยละ 83 ของ
ผู้เรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนระดับดี           
ข้ึนไป 

 

1.1 ร้อยละ 78 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 2 
ข้ึนไป 

1.2 ร้อยละ 74 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ 

การเรียนภาษา 
ต่างประเทศ 2 ข้ึนไป 
1.3 ร้อยละ 74 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา 
คณิตศาสตร์ 2 ข้ึนไป 

1.4 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 2 ข้ึนไป 

1.5 ร้อยละ 84 ของ
ผู้เรียนมีผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนระดับดี        
ข้ึนไป 

 

1.1 ร้อยละ 78 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
2 ข้ึนไป 

1.2 ร้อยละ 75 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ 

การเรียนภาษา 
ต่างประเทศ 2 ข้ึนไป 
1.3 ร้อยละ 75 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา 
คณิตศาสตร์ 2 ข้ึนไป 

1.4 ร้อยละ 81 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ 2 ข้ึนไป 

1.5 ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน
ระดับดีข้ึนไป 

 

1.1 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย   
2 ข้ึนไป 

1.2 ร้อยละ 77 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ 

การเรียนภาษา 
ต่างประเทศ 2 ข้ึนไป 
1.3 ร้อยละ 77 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา 
คณิตศาสตร์ 2 ข้ึนไป 

1.4 ร้อยละ 82 ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ 2 ข้ึนไป 

1.5 ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน
ระดับดีข้ึนไป 
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กรอบกลยุทธ์การด าเนินงาน   ปีงบประมาณ  2562-2566 

 

 

  

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2. มีความ 
สามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจาร
ญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 

 

 

2.1 ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนที่เรียนวิชา IS 

และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม 

มีผลการประเมิน ผ่าน 

2.2 ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนด้านความ 
สามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิตในระดับ 2 ข้ึนไป 

2.1 ร้อยละ 86 ของ
นักเรียนที่เรียนวิชา IS 

และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม 

 มีผลการประเมิน ผ่าน 

2.2 ร้อยละ 86 ของ
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิด 
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิตในระดับ 2 
ข้ึนไป 

2.1 ร้อยละ 87 ของ
นักเรียนที่เรียนวิชา IS 

และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม 

มีผลการประเมิน ผ่าน 

2.2 ร้อยละ 87 ของ
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความ สามารถในการ
คิด การแก้ปัญหา การ
ใช้ทักษะชีวิตในระดับ 2 
ข้ึนไป 

2.1 ร้อยละ 88 ของ
นักเรียนที่เรียนวิชา IS 

และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม 

 มีผลการประเมิน 
ผ่าน 

2.2 ร้อยละ 88 ของ
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการ
คิด การแก้ปัญหา การ
ใช้ทักษะชีวิตในระดับ 
2 ข้ึนไป 

2.1 ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่เรียนวิชา IS 

และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม 

 มีผลการประเมิน ผ่าน 

2.2 ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการ
คิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิตใน
ระดับ 2 ข้ึนไป 

 

3. มีความ 
สามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

 

3.1 ร้อยละ 85 ของ 

นักเรียนที่เรียนวิชา IS  

และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม ที่
เกิดจากการเรียนรู้มีผล
การประเมิน ผ่าน 

3.2 นักเรียนร้อยละ 96  
มีนวัตกรรมในการ 

ด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

 

3.1 ร้อยละ 86 ของ 

นักเรียนที่เรียนวิชา IS  

และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม ท่ี
เกิดจากการเรียนรู้มี
ผลการประเมิน ผ่าน 

3.2 นักเรียนร้อยละ 
97 มีนวัตกรรมในการ 

ด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

 

 

 

3.1 ร้อยละ 87 ของ 

นักเรียนที่เรียนวิชา IS  

และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม ท่ี
เกิดจากการเรียนรู้มี
ผลการประเมิน ผ่าน 

3.2 นักเรียนร้อยละ 
98 มีนวัตกรรมในการ 

ด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

 

3.1 ร้อยละ 88 ของ 

นักเรียนที่เรียนวิชา 
IS และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม ท่ี
เกิดจากการเรียนรู้มี
ผลการประเมิน ผ่าน 

3.2 นักเรียนทุกคน 
มีนวัตกรรมในการ 

ด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

 

 

 

3.1 ร้อยละ 90 ของ 

นักเรียนที่เรียนวิชา IS 

และวิชาโครงงาน 
โครงงานคุณธรรม ที่
เกิดจากการเรียนรู้มี
ผลการประเมิน ผ่าน 

3.2 นักเรียนทุกคน มี
นวัตกรรมในการ 

ด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

4. มีความ 
สามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

 

  
4.1 นักเรียนร้อยละ 96 
มีความสามารถในการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูล 

4.2 ร้อยละ 82 ของ 
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนด้านความ 
สามารถในการใช้     
เทค โนโลยีในระดับดี      
ข้ึนไป 

4.3 ร้อยละ 72 ของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนระดับสถาน 

ศึกษารายวิชา
คอมพิวเตอร์ 3 ข้ึนไป 

  
4.1 นักเรียนร้อยละ 97 
มีความสามารถในการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล 

4.2 ร้อยละ 83 ของ 
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในระดับดี 
ข้ึนไป 

4.3 ร้อยละ 73 ของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชา
คอมพิวเตอร์ 3 ข้ึนไป 

  
4.1 นักเรียนร้อยละ 98 
มีความสามารถในการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล 

4.2 ร้อยละ 84 ของ 
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความ สามารถในการใช้     
เทค โนโลยีในระดับดี      
ข้ึนไป 

4.3 ร้อยละ 74 ของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชา
อมพิวเตอร์ 3 ข้ึนไป 

  
4.1 นักเรียนทุกคน มี
ความสามารถในการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูล 

4.2 ร้อยละ 85 ของ 
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในระดับ
ดี ข้ึนไป 

4.3 ร้อยละ 75 ของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชา
คอมพิวเตอร์ 3 ข้ึนไป 

  
4.1 นักเรียนทุกคน มี
ความสามารถในการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล 

4.2 ร้อยละ 86 ของ 
นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในระดับดี 
ข้ึนไป 

4.3 ร้อยละ 76 ของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชา
คอมพิวเตอร์ 3 ข้ึนไป 

 

5. มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนเฉลี่ยของนักเรียน  
2.60 

5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียน
ระดับสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเฉลี่ย 2.60 
5.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เฉลี่ย 2.32 

 

 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน 2.65 

5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนระดับ
สถาน ศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
เฉลี่ย 2.65 
5.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนระดับ
สถาน ศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
เฉลี่ย 2.40 

 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ย
ของนักเรียน 2.70 

5.2 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับสถาน 
ศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
เฉลี่ย 2.70 
5.3 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับสถาน 
ศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
เฉลี่ย 2.50 

 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน 2.80 

5.2 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับสถาน 
ศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  
เฉลี่ย 2.80 
5.3 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับสถาน 
ศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
เฉลี่ย 2.60 

 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน 2.90 

5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนระดับ
สถาน ศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  
เฉลี่ย 2.90 
5.3 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับสถาน 
ศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
เฉลี่ย 2.70 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 

5. มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

 

5.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียนระดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย 2.50 

5.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียนะดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมฯ 
เฉลี่ย 2.50 
5.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียน
ระดับ สถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สุข
ศึกษาฯ เฉลี่ย 3.00 

5.7 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียน
ระดับสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ
เฉลี่ย 2.75 

5.8 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียน
ระดับสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
เฉลี่ย 2.50 

5.9 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน
ระดับสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ 
งานอาชีพเฉลี่ย 2.80 

5.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย 2.55 

5.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียนระดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมฯ  
เฉลี่ย 2.60 
5.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียนระดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สุขศึกษาฯ 
เฉลี่ย  3.10 

5.7 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียนระดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ       
เฉลี่ย 2.80 

5.8 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียนระดับ 

สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ เฉลี่ย 2.55 

5.9 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน 
อาชีพเฉลี่ย 2.85 

5.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
เฉลี่ย 2.60 
5.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนักเรียนะดับ 
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมฯ 
เฉลี่ย 2.70 
5.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนักเรียนระดับ 
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สุขศึกษาฯ 
เฉลี่ย 3.20 
5.7 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะเฉลี่ย 
2.90 
5.8 ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศเฉลี่ย 2.60 
5.9 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การ งาน
อาชีพเฉลี่ย 2.90 

5.4 ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียน
ระดับสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยา 

ศาสตร ์เฉลี่ย 2.70 

5.5 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนัก 

เรียนระดับสถาน ศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมฯเฉลี่ย 2.80 
5.6 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับสถาน 

ศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ 
เฉลี่ย  3.30 

5.7 ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียน
ระดับสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ       
เฉลี่ย 3.00 
5.8 ผลสัมฤทธ์ิทาง   

ทางการเรียนของนัก 
เรียนระดับสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
เฉลี่ย 2.70 

5.9 ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียน
ระดับสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน 
อาชีพเฉลี่ย 3.00 

5.4 ผลสัมฤทธ์ิทาง การ
เรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยา ศาสตร์ 
เฉลี่ย 2.80 

5.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนัก เรียนระดับ
สถาน ศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมฯเฉลี่ย 
2.90 
5.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนระดับ
สถาน ศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
เฉลี่ย  3.40 

5.7 ผลสัมฤทธ์ิทาง การ
เรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ       

เฉลี่ย 3.10 
5.8 ผลสัมฤทธ์ิทาง   

ทางการเรียนของนัก 
เรียนระดับสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
เฉลี่ย 2.80 

5.9 ผลสัมฤทธ์ิทาง การ
เรียนของนักเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน 
อาชีพเฉลี่ย 3.10 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณ 
ภาพผู้เรียน 
 
 

6. มีความรู้
ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

6.1 ร้อยละ 82 ของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชาการ
งานอาชีพ 2 ข้ึนไป 

6.2 นักเรียนทุกคนมี
ความรู้และทักษะใน
การเลือกอาชีพ 

6.1 ร้อยละ 83 ของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชา การ
งานอาชีพ 2 ข้ึนไป 

6.2 นักเรียนทุกคนมี
ความรู้และทักษะในการ
เลือกอาชีพ 

6.1 ร้อยละ 84 ของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชา 
การงานอาชีพ2ข้ึนไป 

6.2 นักเรียนทุกคนมี
ความรู้และทักษะใน
การเลือกอาชีพ 

6.1 ร้อยละ 85 ของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชา 
การงานอาชีพ2ข้ึนไป 

6.2 นักเรียนทุกคนมี
ความรู้และทักษะใน
การเลือกอาชีพ 

6.1 ร้อยละ 86 ของ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชา 
การงานอาชีพ 2 ข้ึนไป 

6.2 นักเรียนทุกคนมี
ความรู้และทักษะใน
การเลือกอาชีพ 

7. มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด  

7.1 ร้อยละ 92 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 
7.2 ร้อยละ 96 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
คุณธรรม อัตลักษณ ์
ของโรงเรียนตาม 
เกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม 
ของสพฐ ระดับ 2 ดาว 

7.1 ร้อยละ 93 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 
7.2 ร้อยละ 97 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
คุณธรรม อัตลักษณ ์
ของโรงเรียนตาม 
เกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม 
ของ สพฐ ที่สามารถเป็น 
แบบอย่างได้ 

7.1 ร้อยละ 94 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 
7.2 ร้อยละ 98 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
คุณธรรม อัตลักษณ ์
ของโรงเรียนตาม 
เกณฑ์โรงเรียน
คุณธรรม ของ สพฐ 
ระดับ 2 ดาว 

7.1 ร้อยละ 95 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 
7.2 ผู้เรียนทุกคนผ่าน
การประเมิน คุณ ธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ตามเกณฑ์โรงเรียนคุณ 
ธรรมของ สพฐ ที่
สามารถเป็น 
แบบอย่างได้ 

7.1 ร้อยละ 96 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 
7.2 ผู้เรียนทุกคนผ่าน
การประเมิน คุณ ธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ตามเกณฑ์โรงเรียนคุณ 
ธรรมของ สพฐ ที่
สามารถเป็นแบบ             
อย่างได้ 

8. ความภูมิใจ
ในท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 

8.1 ร้อยละ 92 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาด้าน
รักความเป็นไทย ระดับ
ดีข้ึนไป 
8.2 นักเรียนร้อยละ 96  
เ ข้ าร่ วมกิ จกรรม วัน
ส า คั ญ ท า ง ศ า ส น า
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

8.1 ร้อยละ 93 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาด้าน
รักความเป็นไทย ระดับ
ดีข้ึนไป 
8.2 นักเรียนร้อยละ 97  
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

8.1 ร้อยละ 94 ของ 
ผู้เรียนผ่านการประ 
เมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาด้าน
รักความเป็นไทยระดับ
ดีข้ึนไป 
8.2 นักเรียนร้อยละ 
98เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนากิจ 
กรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

8.1 ร้อยละ 95 ของ 
ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับ
สถานศึกษาด้านรัก
ความเป็นไทย ระดับดี
ข้ึนไป 
8.2 นักเรียนทุกคน 
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

8.1 ร้อยละ 96 ของ 
ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับ
สถานศึกษาด้านรัก
ความเป็นไทย ระดับดี
ข้ึนไป 
8.2 นักเรียนทุกคน 
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
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กรอบกลยุทธ์การด าเนินงาน   ปีงบประมาณ  2562-2566 

 

 

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

9. การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 
9.1 ร้อยละ 96 ของ 
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาส ี
9.2 ร้อยละ 96 ของ
นักเรียนผ่านการ
ประเมินกิจกรรมชุมนุม 

 
9.1 ร้อยละ 97 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาส ี
9.2 ร้อยละ 97 ของ 
นักเรียนผ่านการ
ประเมินกิจกรรมชุมนุม 

 
9.1 ร้อยละ 98 ของ 
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาส ี
9.2 ร้อยละ 97 ของ
นักเรียนผ่านการ
ประเมินกิจกรรม
ชุมนุม 

 
9.1 ร้อยละ 99 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาส ี
9.2 ร้อยละ 98 ของ 
นักเรียนผ่านการ
ประเมินกิจกรรม
ชุมนุม 

 
9.1 นักเรียนทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาส ี
9.2 นักเรียนทุกคน
ผ่านการประเมิน
กิจกรรมชุมนุม 

 

10. สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม 

 
10.1 ร้อยละ 82 ของ
นักเรียนมีผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
ทดสอบสมรรถนะ
ร่างกายในระดับ ดี 
10.2 ร้อยละ 81 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 3 ข้ึนไป 
10.3 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการและมี
น้ าหนักตามเกณฑ์ 

 
10.1 ร้อยละ 83 ของ
นักเรียนมีผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
ทดสอบสมรรถนะ
ร่างกายในระดับ ดี 
10.2 ร้อยละ 82 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 3 ข้ึนไป 
10.3 ร้อยละ 81 ของ 
นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการและมี
น้ าหนักตามเกณฑ์ 

 
10.1 ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนมีผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
ทดสอบสมรรถนะ
ร่างกายในระดับ ดี 
10.2 ร้อยละ 83 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 3          
ข้ึนไป 
10.3 ร้อยละ 82 ของ
นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการและมี
น้ าหนักตามเกณฑ์ 

 
10.1 ร้อยละ 85 
ของนักเรียนมีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
การทดสอบ
สมรรถนะ ร่างกาย
ในระดับ ดี 
10.2 ร้อยละ 84 
ของนักเรียนมีผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 3 ข้ึนไป 
10.3 ร้อยละ 83 
ของนักเรียนมีภาวะ
โภชนาการและมี
น้ าหนักตามเกณฑ์ 
 

 
10.1 ร้อยละ 86 ของ
นักเรียนมีผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
ทดสอบสมรรถนะ
ร่างกายในระดับ ดี 
10.2 ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีผล สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 3 ข้ึน
ไป 
10.3 ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการและมี
น้ าหนักตามเกณฑ์ 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 

1.มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

 

1.1 โรงเรียนมี
วิสัยทัศน์เป้าหมาย 
พันธกิจ และเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา 
1.2 โรงเรียนมี 

วิสัยทัศน์พันธกิจ 
นโยบาย กลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์ 
1.3 โรงเรียนมีการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ในระดับคุณภาพดี 

1.1 โรงเรียนมี
วิสัยทัศน์เป้าหมาย พันธ
กิจ และเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม รูปธรรม
สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา และความ
ต้องการของชุมชน 

1.2 โรงเรียนมี 
วิสัยทัศน์พันธกิจ 
นโยบาย กลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์ 
1.3 โรงเรียนมีการ

ประเมินตนเอง (SAR) 
ในระดับคุณภาพดี 

1.1 โรงเรียนมี
วิสัยทัศน์เป้าหมาย
พันธ  กิจและเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา 

1.2 โรงเรียนมี 
วิสัยทัศน์พันธกิจ 
นโยบาย กลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์ 
1.3 โรงเรียนมีการ

ประเมินตนเอง (SAR) 
ในระดับคุณภาพดี 

1.1 โรงเรียนมี
วิสัยทัศน์เป้าหมาย 
พันธกิจ และเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
รูปธรรมสอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษา และ
ความต้องการของ
ชุมชน 

1.2 โรงเรียนมี 
วิสัยทัศน์พันธกิจ 
นโยบาย กลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์ 
1.3 โรงเรียนมีการ

ประเมินตนเอง (SAR) 
ในระดับคุณภาพดี 

1.1 โรงเรียนมี
วิสัยทัศน์เป้าหมาย 
พันธกิจ และเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
รูปธรรมสอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษาและ 
ความต้องการของ
ชุมชน 
1.2 โรงเรียนมี 

วิสัยทัศน์พันธกิจ 
นโยบาย กลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์ 
1.3 โรงเรียนมีการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ในระดับคุณภาพดี 

2 .มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.1 โรงเรียนมีการจัด 
ท าระบบประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
2.2 โรงเรียนมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.3 โรงเรียนมีการ
นิเทศภายใน 
2.4 โรงเรียนมีการจัด 
การด้านงบประมาณ 
การเงินและสินทรัพย์ 
2.5 โรงเรียนมีการจัด 
ท าแผนอัตราก าลังคร ู
2.6 โรงเรียนมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
และก าหนดภาระงาน
ของคร ู

2.1 โรงเรียนมีการ
จัดท าระบบประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
สามารถตรวจสอบได้ 
2.2 โรงเรียนมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.3 โรงเรียนมีการนิ 
เทศภายใน 
2.4 โรงเรียนมีการจัด 
การด้านงบประมาณ 
การเงินและสินทรัพย์ 
2.5 โรงเรียนมีการจัด 
ท าแผนอัตราก าลังคร ู
2.6 โรงเรียนมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
และก าหนดภาระงาน
ของคร ู

2.1 โรงเรียนมีการ
จัด ท าระบบประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
2.2 โรงเรียนมีระบบ

ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2.3 โรงเรียนมีการ

นิเทศภายใน 
2.4 โรงเรียนมีการ

จัด การด้าน
งบประมาณ การเงิน
และสินทรัพย์ 
2.5 โรงเรียนมีการจัด 
ท าแผนอัตราก าลังคร ู
2.6 โรงเรียนมีการ

จัดท าแผนปฏิบัติการ
และก าหนดภาระงาน
ของคร ู

2.1 โรงเรียนมีการ
จัดท าระบบประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
สามารถตรวจสอบได้ 
2.2 โรงเรียนมีระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.3 โรงเรียนมีการนิ 

เทศภายใน 
2.4 โรงเรียนมีการ

จัดการด้านงบประ 
มาณการเงินและ
สินทรัพย์ 
2.5 โรงเรียนมีการจัด 
ท าแผนอัตราก าลังคร ู
2.6 โรงเรียนมีการ

จัดท าแผนปฏิบัติการ
และก าหนดภาระงาน
ของคร ู

2.1 โรงเรียนมีการ
จัดท าระบบประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
สามารถตรวจสอบได้ 
2.2 โรงเรียนมีระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.3 โรงเรียนมีการนิ 

เทศภายใน 
2.4 โรงเรียนมีการจัด 

การด้านงบประมาณ
การเงินและสินทรัพย์ 
2.5 โรงเรียนมีการจัด 
ท าแผนอัตราก าลังคร ู
2.6 โรงเรียนมีการ

จัดท าแผนปฏิบัติการ
และก าหนดภาระงาน
ของคร ู
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 

 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 

3. ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  

3.1 โรงเรียนมีการจัดท า
หลักสูตร มาตรฐาน
ตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้สอด คล้อง
ตามความจ าเป็นของ
สถานศึกษา 

3.2 โรงเรียนมีการจัด 
ท าหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถ่ิน 

3.3 โรงเรียนมีการจัด 
ท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษา 

3.4 โรงเรียนมีหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 3.5 โรงเรียนมีการ
จัดท าหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ 

วิทย์-คณิต , ภาษาจีน 

3.6 มีการท าความร่วม 
มือ(MOU)กับสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ 

3.7 มีการทบทวนหลัก 
สูตรสถานศึกษา 

 

3.1 โรงเรียนมีการ
จัดท าหลักสูตร 
มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องตามความ
จ าเป็นของสถานศึกษา 

3.2 โรงเรียนมีการจัด 
ท าหลักสูตรสถาน 
ศึกษา หลักสูตรท้องถ่ิน 

3.3 โรงเรียนมีการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

3.4 โรงเรียนมีหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 3.5 โรงเรียนมีการจัด 
ท าหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทย์-คณิต  
ภาษาจนี 

3.6 มีการท าความ
ร่วมมือ(MOU)กับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 

3.7 มีหลักสูตรสถาน 
ศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง 

3.8 มีแหล่งเรียนรู้ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระ 

 

  

3.1 โรงเรียนมีการ
จัดท าหลักสูตร 
มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องตามความ
จ าเป็นของสถาน 
ศึกษา 

3.2 โรงเรียนมีการจัด 
ท าหลักสูตรสถาน 
ศึกษา หลักสูตร
ท้องถ่ิน 

3.3 โรงเรียนมีการจัด 
ท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษา 

3.4 โรงเรียนมี
หลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น 

 3.5 โรงเรียนมีการ
จัดท าหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ 

วิทย์-คณิต , ภาษาจีน 

3.6 มีการท าความ
ร่วม มือ(MOU)กับ
สถาบัน การศึกษา
ต่างๆ 

3.7 มีการทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

3.1 โรงเรียนมีการ
จัดท าหลักสูตร 
มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องตามความ
จ าเป็นของ
สถานศึกษา 

3.2 โรงเรียนมีการจัด 
ท าหลักสูตรสถาน 
ศึกษา หลักสูตร
ท้องถ่ิน 

3.3 โรงเรียนมีการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

3.4 โรงเรียนมี
หลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น 

 3.5 โรงเรียนมีการ
จัด ท าหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต ภาษาจีน 

3.6 มีการท าความ
ร่วมมือ(MOU)กับ
สถาบันการศึกษา
ต่างๆ 

3.7 มีหลักสูตรสถาน 
ศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง 

3.8 มีแหล่งเรียนรู้ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระ 

 

3.1 โรงเรียนมีการ
จัดท าหลักสูตร 
มาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องตามความ
จ าเป็นของ
สถานศึกษา 

3.2 โรงเรียนมีการจัด 
ท าหลักสูตรสถาน 
ศึกษา หลักสูตร
ท้องถ่ิน 

3.3 โรงเรียนมีการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

3.4 โรงเรียนมี
หลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น 

 3.5 โรงเรียนมีการ
จัด ท าหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต ภาษาจีน 

3.6 มีการท าความ
ร่วมมือ(MOU)กับ
สถาบันการศึกษา
ต่างๆ 

3.7 มีหลักสูตรสถาน 
ศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง 

3.8 มีแหล่งเรียนรู้ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระ 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 

 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 

4. พัฒนาครู
และบุคลากรให้
มีความเชี่ยว 
ชาญทาง
วิชาชีพ 

4.1 ครูและบุคลากรทุก
คนเข้ารับการอบรม
ตรงตามหรือสอดคล้อง
กับหน้าท่ีที่ปฏิบัติอย่าง
น้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
4.2 ครูและบุคลากรทุก
คนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ตามเกณฑ์ 
4.3 โรงเรียนมีการ
นิเทศติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรน าข้อมลูที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยปีละ  2 ครั้ง 

4.1 ครูและบุคลากรทุก
คนเข้ารับการอบรม
ตรงตามหรือสอดคล้อง
กับหน้าท่ีที่ปฏิบัติอย่าง
น้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
4.2 ครูและบุคลากรทุก
คนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ตามเกณฑ์ 
4.3 โรงเรียนมีการ
นิเทศติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรน าข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยปีละ  2 ครั้ง 

4.1 ครูและบุคลากร
ทุกคนเข้ารับการ
อบรมตรงตามหรือ
สอดคล้องกับหน้าท่ีที่
ปฏิบัติอย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
4.2 ครูและบุคลากร
ทุกคนมีการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ตามเกณฑ์ 
4.3 โรงเรียนมีการ
นิเทศติดตามตรวจ 
สอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรน าข้อมูล
ที่ได้มาใช้ในการปรับ 
ปรุงการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4.1 ครูและบุคลากร
ทุกคนเข้ารับการอบรม
ตรงตามหรือสอดคล้อง
กับหน้าท่ีที่ปฏิบัติอย่าง
น้อย 20 ชั่วโมงต่อ     
ปีการศึกษา 
4.2 ครูและบุคลากร

ทุกคนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ตามเกณฑ์ 
4.3 โรงเรียนมีการ

นิเทศติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรน าข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยปีละ  2 ครั้ง 

4.1 ครูและบุคลากรทุก
คนเข้ารับการอบรมตรง
ตามหรือสอดคล้องกับ
หน้าท่ีที่ปฏิบัติอย่างน้อย 
20 ชั่วโมงต่อ     ปี
การศึกษา 
4.2 ครูและบุคลากรทุก

คนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ตามเกณฑ์ 
4.3 โรงเรียนมีการ

นิเทศติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรน าข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการปรับปรงุการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปี
ละ  2 ครั้ง 

 

5.จัดสภาพ 
แวดล้อม ทาง
กายภาพ และ
สังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 

 

5.1 โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความสะอาด
ปลอดภัย 

5.2 โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอาคาร
เรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

5.3 โรงเรียนมีแผน
ป้องกันอุบัติภัย 

 

 

5.1 โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความสะอาด
ปลอดภัย 

5.2 โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอาคาร
เรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

5.3 โรงเรียนมีแผน
ป้องกันอุบัติภัย 

 

 

5.1 โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความสะอาด
ปลอดภัย 

5.2 โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอาคาร
เรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

5.3 โรงเรียนมีแผน
ป้องกันอุบัติภัย 

 

 

5.1 โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความ
สะอาดปลอดภัย 

5.2 โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอาคาร
เรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

5.3 โรงเรียนมีแผน
ป้องกันอุบัติภัย 

 

 
5.1 โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความสะอาด
ปลอดภัย 

5.2 โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอาคาร
เรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

5.3 โรงเรียนมีแผน
ป้องกันอุบัติภัย 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 
 
6.จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
และการจัดการ
เรียนรู้ 

6.1 โรงเรียนมีระบบ
อินเตอร์เน็ตครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่จัดการเรียนรู้ 
6.2 โรงเรียนใช้เทคโน 
โลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบรหิาร
จัดการ 

6.3 โรงเรียนมีการ
บริการเทคโนโลยีสาร
สานเทศแก่ครู นักเรียน 
และชุมชน 

6.4 โรงเรียนมีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการ My office 

6.1 โรงเรียนมีระบบ
อินเตอร์เน็ตครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่จัดการเรียนรู้ 
6.2 โรงเรียนใช้เทคโน 
โลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบรหิาร
จัดการ 

6.3 โรงเรียนมีการ
บริการเทคโนโลยีสาร
สานเทศแก่ครู นักเรียน 
และชุมชน 

6.4 โรงเรียนมีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการ My office 

6.5 มีการจัดการเรียนรู้
ผ่าน DLIT เป็นสื่อในการ 
จัดการเรียนการสอน 

6.1 โรงเรียนมีระบบ
อินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
จัดการเรียนรู้ 
6.2 โรงเรียนใช้เทคโน 
โลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการ
บริหารจัดการ 

6.3 โรงเรียนมีการ
บริการเทคโนโลยีสาร
สานเทศแก่ครู 
นักเรียน และชุมชน 

6.4 โรงเรียนมีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการ My office 

6.5 มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน DLIT เป็น
สื่อในการ จัดการ
เรียนการสอน 

6.1 โรงเรียนมีระบบ
อินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
จัดการเรียนรู้ 
6.2 โรงเรียนใช้
เทคโนโลยีสารสน 
เทศและการสื่อสาร
ในการบริหารจัดการ 

6.3 โรงเรียนมีการ
บริการเทคโนโลยี
สารสานเทศแก่ครู 
นักเรียน และชุมชน 

6.4 โรงเรียนมีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการ My office 

6.5 มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน DLIT เป็น
สื่อในการ จัดการ
เรียนการสอน 

 

6.1 โรงเรียนมีระบบ
อินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
จัดการเรียนรู้ 
6.2 โรงเรียนใช้
เทคโนโลยีสารสน 
เทศและการสื่อสารใน
การบริหารจัดการ 

6.3 โรงเรียนมีการ
บริการเทคโนโลยีสาร
สานเทศแก่ครู 
นักเรียน และชุมชน 

6.4 โรงเรียนมีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการ My office 

6.5 มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน DLIT เป็น
สื่อในการ จัดการ
เรียนการสอน 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู ้

1. จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
และสามารถน า
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

 

1.1 ครูทุกคนจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/
โครงงานสามารถน า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.2 ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียน 

1.3 ครูใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active  

Learning 

 

1.1 ครูทุกคนจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงผ่าน 

โครงการ/กิจกรรม/
โครงงานสามารถน า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.2 ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียน 

1.3 ครูใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active  

Learning 
 

 

1.1 ครูทุกคนจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/
โครงงานสามารถน า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.2 ครูทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้  
มีการวิเคราะห์ผู้เรียน 

1.3 ครูใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active  

Learning 

 

1.1 ครูทุกคนจัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงผ่าน 

โครงการ/กิจกรรม/
โครงงานสามารถน า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.2 ครูทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้  
มีการวิเคราะห์ผู้เรียน 

1.3 ครูใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active  

Learning 

 
1.1 ครูทุกคนจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงผ่าน 

โครงการ/กิจกรรม/
โครงงานสามารถน า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.2 ครูทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้  
มีการวิเคราะห์ผู้เรียน 

1.3 ครูใช้
กระบวนการเรียนรู้
แบบ Active  Learning 

 

2. ใช้สื่อ เทค 
โนโลยีสาร 
สนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

2.1 ครูทุกคนมีการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและแหล่งเรียน 
รู้ภายในโรงเรียน 
ท้องถ่ิน และชุมชน  
มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
2.2 ครูทุกคนเปิด
โอกาสให้นักเรียน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ได้จากการศึกษา 
ค้นคว้า ต่อภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ผ่านสื่อที่หลากหลาย 

2.1 ครูทุกคนมีการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ท้องถ่ิน และชุมชน มา 

บูรณาการในการจัด 
การเรียนรู้ 
2.2 ครูทุกคนเปิด
โอกาสให้นักเรียน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ได้จากการศึกษา 
ค้นคว้า ต่อภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ผ่านสื่อที่หลากหลาย 

2.3 มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน DLIT เป็น
สื่อในการจัดการเรียน
การสอน 

2.1 ครูทุกคนมีการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรง เรียน
ท้องถ่ินและชุมชน  มา
บูรณาการในการจัด 
การเรียนรู้ 
2.2 ครูทุกคนเปิด
โอกาสให้นักเรียน
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้จากการศึกษา 
ค้นคว้า ต่อภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาผ่านสื่อที่
หลากหลาย 

2.3 มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน DLIT เป็น 
สื่อในการจัดการ
เรียนการสอน 

2.1 ครูทุกคนมีการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ท้องถ่ิน และชุมชนมา
บูรณาการในการจัด 
การเรียนรู้ 
2.2 ครูทุกคนเปิด
โอกาสให้นักเรียน
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้จากการศึกษา 
ค้นคว้าต่อภายใน
และภายนอกสถาน 
ศึกษาผ่านสื่อที่
หลากหลาย 

2.3 มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน DLITเป็น 
สื่อในการจัดการ
เรียนการสอน 

2.1 ครูทุกคนมีการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
โรงเรียน ท้องถ่ิน 
และชุมชน มา 

บูรณาการในการจัด 
การเรียนรู้ 
2.2 ครูทุกคนเปิด
โอกาสให้นักเรียน
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้จากการศึกษา 
ค้นคว้า ต่อภายใน
และภายนอกสถาน 
ศึกษาผ่านสื่อที่
หลากหลาย 

2.3 มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน DLIT เป็น
สื่อในการ 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู ้

3. มีการบริหาร
จัดการเรียนเชิง
บวก 

 

  ครูทุกคนมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน
ที่เสริมแรงจงูใจ
ทางบวกให้กับผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีในการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

  ครูทุกคนมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน
ที่เสริมแรงจงูใจ
ทางบวกให้กับผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีในการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

  ครูทุกคนมีรูปแบบ
การจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่เสริมแรงจูง 
ใจทางบวกให้กับผู้ 
เรียนมีทัศนคติที่ดีใน
การเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

 

  ครูทุกคนมีการจัด
บรรยากาศในชั้น
เรียนที่เสริมแรงจูง 
ใจทางบวกให้กับ
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี
ในการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

   
ครูทุกคนมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน
ที่เสริมแรงจงูใจ
ทางบวกให้กับผู้เรียน
มีทัศนคติที่ดีในการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

4. ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

   
    ครูทุกคนบันทึก

ข้อมูลนักเรียนราย 
บุคคล วิเคราะห์และ
ประเมินผู้เรียนจาก
สภาพจริงและแจง้ผล
ย้อนกลับสู่นักเรียน
เพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง 

   
    ครูทุกคนบันทึก

ข้อมูลนักเรียนราย 
บุคคล วิเคราะห์และ
ประเมินผู้เรียนจาก
สภาพจริงและแจง้ผล
ย้อนกลับสู่นักเรียน
เพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง 

   
    ครูทุกคนบันทึกข้อมูล

นักเรียนราย บุคคล 
วิเคราะห์และประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง
และแจ้งผลย้อนกลับสู่
นักเรียนเพ่ือน าไป
พัฒนาตนเอง 

   
   ครูทุกคนบันทึกข้อมูล

นักเรียนราย บุคคล 
วิเคราะห์และประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง
และแจ้งผลย้อนกลับสู่
นักเรียนเพ่ือน าไป
พัฒนาตนเอง 

    
ครูทุกคนบันทึกข้อมูล
นักเรียนราย บุคคล 
วิเคราะห์และประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง
และแจ้งผลย้อนกลับ
สู่นักเรียนเพ่ือน าไป
พัฒนาตนเอง 

5. มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุง
การจัดการ
เรียนรู้ 

 5.1 ครูทุกคนมี
กระบวนการแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ืองโดย   
ผ่านกระบวนการ PLC 

 5.2  ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  โดยการจัด
กิจกรรมเปิดบ้าน
มุจลินท์ ถ่ินวิชาการ 
สานสู่อาชีพ 

 

  5.1 ครูทุกคนมี
กระบวนการแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ืองโดย   
ผ่านกระบวนการ PLC 

 5.2  ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  โดยการจัด
กิจกรรมเปิดบ้าน
มุจลินท์ ถ่ินวิชาการ 
สานสู่อาชีพ 

 

 5.1 ครูทุกคนมี
กระบวนการแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ืองโดยผ่าน
กระบวนการ PLC 

 5.2  ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้โดยการจัด
กิจกรรมเปิดบ้าน
มุจลินท์ ถ่ินวิชาการ 
สานสู่อาชีพ 

  5.1 ครูทุกคนมี
กระบวนการแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ืองโดยผ่าน
กระบวนการ PLC 

 5.2  ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  โดยการจัด
กิจกรรมเปิดบ้าน
มุจลินท์ ถ่ินวิชาการ 
สานสู่อาชีพ 

5.1 ครูทุกคนมี
กระบวนการแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ืองโดยผ่าน
กระบวนการ PLC 

 5.2  ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  โดยการจัด
กิจกรรมเปิดบ้าน
มุจลินท์ ถ่ินวิชาการ 
สานสู่อาชีพ 
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กรอบกลยุทธ์การด าเนินงาน   ปีงบประมาณ  2562-2566  

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด 

 2562 2563 2564 2565 2566 
 

5. มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุง
การจัดการ
เรียนรู้ 

  
5.3 ครูทุกคนมีวิจัยใน

ชั้นเรียนปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง 

 5.4 ครูทุกคน น าเสนอ
ผลงานและการปฏิบัติ 
งานภาคเรียนละ1ครั้ง 

 5.5 ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด 
ร้อยละ 60 และ
แก้ปัญหาโดย
กระบวนการซ่อมเสริม 

   
5.3 ครูทุกคนมีวิจัยใน

ชั้นเรียนปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง 

 5.4 ครูทุกคน น าเสนอ
ผลงานและการปฏิบัติ 
งานภาคเรียนละ1 ครั้ง 

 5.5 ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด 
ร้อยละ 62 และ
แก้ปัญหาโด
กระบวนการซ่อมเสริม 

  

  
5.3 ครูทุกคนมีวิจัยใน
ชั้นเรียนปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง 

 5.4 ครูทุกคน น าเสนอ
ผลงานและการปฏิบัติ 
งานภาคเรียนละ1 ครั้ง 
 5.5 ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด 
ร้อยละ 65 และ
แก้ปัญหาโดย
กระบวนการซ่อมเสริม 

   
5.3 ครูทุกคนมีวิจัยใน

ชั้นเรียนปีการศึกษา
ละ 1 เรื่อง 

 5.4 ครูทุกคน 
น าเสนอผลงานและ
การปฏิบัติงานภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

 5.5 ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ร้อยละ 68 
และแก้ปัญหาโด
กระบวนการ  

  ซ่อมเสริม 

  
 

 
5.3 ครูทุกคนมีวิจัยใน

ชั้นเรียนปีการศึกษา
ละ 1 เรื่อง 

 5.4 ครูทุกคน น าเสนอ
ผลงานและการ
ปฏิบัติงานภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

 5.5 ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ร้อยละ 70 
และแก้ปัญหาโด
กระบวนการ 

   ซ่อมเสริม 
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