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ค าน า 

 
                    การวางแผนกลยุทธ์เป็นส่วนแรกของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์
และศิลป์ในการด าเนินการใน 3 ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกนั    คือ (1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) (2) การน า
แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ(Strategic implementation) และ (3) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic control 
and evaluation) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  และก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว  การจัดระบบการท างาน 
(Working System) ก็มีความส าคัญยิ่ง เช่น ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply 
System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล 
(Monitoring/Evaluation System) ฯลฯโรงเรียนมีความตระหนักเรื่องแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ระยะ3 ปี พ.ศ.2561-2563) จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนฯ อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้แผนฯครอบคลุม
สภาพบริบทของสังคมท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบันบนพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพสถานศึกษาการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และการพัฒนาประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจน
แนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 21  
     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) โรงเรียนมัญจาศึกษา  จังหวัดขอนแก่น เกิดจาก
การมีส่วนร่วม  เริ่มจาก 1) การประชุมกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระ  เพื่อหาจุดแข็งกับจุดอ่อนและโอกาสกับอุปสรรคของ
โรงเรียน 2) จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 3) จัดท าแผนปฏิบัติการและรายละเอียดงาน
โครงการ  ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการจัดท า ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน  2) การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน 3) 
การจัดวางทิศทางการพัฒนาโรงเรียน (ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์)   4) การก าหนดกลยุทธ์   5) 
ก าหนดแผนงาน/โครงการ   6) ด าเนินการตามแผน 7) ประเมินผลและรายงาน   เพื่อให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 
โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามค าส่ังโรงเรียนมญัจาศึกษา ท่ี 146/2561 ระดมความคิดจากบุคลากรใน
โรงเรียน และมีผู้แทนครูเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ 
            ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ3 ปี (พ.ศ.2561-2563 )อัน
ประกอบด้วยคณะครูตามค าส่ังโรงเรียนมัญจาศึกษาท่ี 146/2561และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงนาม
เห็นชอบก่อนท่ีโรงเรียนจะได้ใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

                                                                                      
                               
 
                                                                              (นางพัชรา    สิงห์หลง) 
       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยโรงเรียนมัญจาศึกษา 
                                                                                 25 มิถุนายน 2561 
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ส่วนที ่1 

ภาพรวมของสถานศึกษา 
  

1.1  ประวัติที่ต้ัง 
โรงเรียน  มัญจาศึกษา ท่ีต้ัง เลขท่ี  205  หมู่ท่ี  2 ถนนกลางเมือง  ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี   

จังหวัดขอนแก่น   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25   โทรศัพท ์: 0-4328-9167       
โทรสาร : 0-4328-9123    e-Mail : manchasuksa@mc.ac.th  Website : www.mc.ac.th  เปิดสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เนื้อที ่  38   ไร่   3  งาน  52   ตารางวา   
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนมัญจาศึกษาก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  2 ห้องเรียน มี
นักเรียน 90 คน เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5)  อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีแรกท่ีเปิด
ท าการสอน อาศัยท่ีเรียนช่ัวคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี  อ าเภอมัญจาคีรี (โรงเรียน
ประถม)  เป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว มีนายสุวรรณ  พิริยะอนันตกุล  ศึกษาธิการอ าเภอมัญจาคีรี รักษาการ ใน
ต าแหน่งครูใหญ่ ในปีเดียวกันนั้นได้แต่งต้ัง นายอุดม ภักดี ให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  
           ในปี พ.ศ.2516 โรงเรียน อ าเภอและจังหวัดร่วมกันท าเรื่องขอโรงบ่มใบยาขององค์การยาสูบ                                                       
กระทรวงการคลัง ซึ่งได้เลิกกิจการไป กระทรวงได้อนุเคราะห์มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษา เพื่อ
ใช้เป็นท่ีต้ังของโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ มีเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา   และส่ิงปลูกสร้างอื่น ๆ 
เนื่องจากสถานท่ีของโรงเรียนคับแคบ ต่อมาจังหวัดได้อนุมัติให้โรงเรียนใช้ท่ีดินราชพัสดุอีก 1 แปลง เนื้อท่ี 15 
ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา   ดังนั้นโรงเรียนจึงมีเนื้อที่รวม 2 แปลง  เป็นเนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา 
      ปัจจุบันเปิดท าการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีนักเรียนท้ังส้ิน 1,916 คน ผู้บริหาร 3 คน  
ครูประจ าการ 99  คน  ครูผู้สอน (พนักงานราชการ) 1 คน ครูธุรการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง  12 คน  
ครูอัตราจ้าง(พระ)  1 รูป ครูผู้ทรงคุณค่า  1 คน ครูต่างชาติ 5 คน นักการภารโรง 1 คน  
ลูกจ้างช่ัวคราว  12  คน บริหารงานโดย นางพัชรา สิงห์หลง รักษาการในต าแน่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
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 ค าขวัญของโรงเรียน    ขยัน   สามัคคี    มีระเบียบ 

 ปรัชญาของโรงเรียน     ปญฺโญ เสฏโฐ มนุสฺเสสุ   
ผู้มีปัญญา เป็นผู้ประเสริฐท่ีสุดในหมู่มนุษย์ 

 ตราประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 

1.   กราฟแสดงการเจริญเติบโตท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด เปรียบประดุจการศึกษาเพื่อความเจริญก้าวหน้า 
          2.  พื้นท่ี 3 ส่วนรองรับกราฟ 

      - สีน้ าเงิน   หมายถึง ความสามัคคี อ านาจ ผู้น า พระมหากษัตริย ์
      - สีชมพู     เกิดจากสีแดงผสมกับสีขาว  

สีขาว   หมายถึง  ศาสนา  คุณธรรม  ความดี  และมีวินัย     
สีแดง  หมายถึง  ความรักชาติ ขยัน หมั่นเพียร 

   -สีเทา      หมายถึง  มันสมอง  คือ ปัญญา ตามปรัชญาของโรงเรียนว่า         
                                   " ผู้มีปัญญา เป็นผู้ประเสริฐท่ีสุดในหมู่มนุษย์ " 

3. ท้ังสามส่วนล้อมรอบด้วยกลีบบัวบาน หมายถึง ผู้ได้รับการศึกษา มีปัญญาเปรียบประดุจดอกบัว  
          ท่ีโผล่เหนือน้ า และเจริญเติบโตเต็มท่ี  
          4. วงกลมล้อมรอบนอก หมายถึง วงล้อของการหมุนเวียน คือการพัฒนาไปรอบๆ ในทุกๆ ด้าน 

 สีประจ าโรงเรียน   น้ าเงิน - ชมพู    

น้ าเงิน   หมายถึง ความสามัคคี อ านาจ ผู้น า พระมหากษัตริย์    
ชมพู     เกิดจาก  สีแดงผสมกับสีขาว 

 อักษรย่อ ม.ศ. 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน      ต้นจามจุรี   ไม้ต้นสีเขียวโตเร็วยอดแผ่กว้างให้ร่มเงามีดอกสีชมพู

เปรียบเสมือนนักเรียนท่ีมีความสดใสร่าเริง อ่อนนอ้มถ่อมตน ขยัน อดทนใฝุเรียนรู้  ก้าวสู่โลก

ภายนอกได้อย่างภาคภูมิ 

 อัตลักษณ ์       ขยัน  คิดสร้างสรรค์   บริการสังคม 
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 นิยามศัพท์เฉพาะ 

       1. ขยัน    หมายถึง     ผู้เรียนใฝุรู้ใฝุเรียน  รับผิดชอบท างานท่ีได้รับมอบหมาย 

       2. คิดสร้างสรรค์    หมายถึง   ผู้เรียนคิดวิธีการท างานอย่างหลากหลาย 

                  3. บริการสังคม    หมายถึง     ผู้เรียนร่วมงานประเพณีและมีจิตอาสาต่อชุมชน    

 ค่านิยมขององค์กร             C : Collaboration(ร่วมมือ ร่วมใจ) 

                                   A :  Attend (ใส่ใจ) 

                                   H  : Honor (ให้เกียรติ )                                                                           

ร่วมมือ ร่วมใจ  ใส่ใจ ให้เกียรติ  หมายถึง บุคลากรในองค์กรทุกคนท างานช่วยเหลือซึ่งกันด้วย

ความเต็มใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ ความคิด การกระท า ท า

ให้เกิดพลังสามัคคีในองค์กร 
                  

 เอกลักษณ ์  :      โรงเรียนของชุมชน 

1.2 เขตพื้นที่บริการ  ได้แก่   
     2.1 ต าบลกุดเค้า     ทุกหมู่บ้าน                   
     2.2 ต าบลสวนหม่อน    ทุกหมู่บ้าน           
     2.3 ต าบลโพนเพ็ก  บ้านโพนเพ็ก หมู่ 1 และหมู่ 14   
     2.4 ต าบลนาแพง    บ้านโนนสะอาด หมู่ 11และหมู่6  บ้านสงแดง หมู่ 4  บ้านนาแพง หมู่ 5   
     2.5  ต าบลนางาม     บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 8   
     2.6 ต าบลหนองแปน ทุกหมู่บ้าน 
     2.7 ต าบลนาข่า  บ้านนาข่า หมู่ 7 และหมู่ 13, บ้านหวายหลืม หมู่ 10 และหมู่ 15  บ้านโนนพนัชาติ 
หมู่ 8 และหมู่ 17, บ้านหัวห้วย หมู่ 12 และบ้านหัวฝาย  หมู่ 7 
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1.3 ข้อมูลผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
    1.3.1  ข้อมูลผู้บริหาร 
                   1.  ช่ือ – สกุล  นางพัชรา  สิงห์หลง    วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.   สาขาสถิติการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-8376-6304   e- Mail : patra4151@gmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                   2. ช่ือ – สกุล  นายสมจิตร  ภูมิไพบูลย์   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ : 08919542334 e- Mail : Somjit123phumphiboon@gmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/กลุ่มบริหารทั่วไป 

    3. ช่ือ – สกุล  นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษม.วิชาบริหาร
การศึกษาโทรศัพท์ : 09105483333  e- Mail :pitcha_2499@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
บุคคลและงบประมาณ 

 

   
1.3.2 ผู้บริหารและครู 

จ านวนครูทั้งส้ิน123 คน เป็นผู้บริหาร 3 คน ครูประจ าการ 99 คน  ครูผู้สอน 1 คน 
 ครูธุรการ 1คน  ครูอัตราจ้าง 12 คน ครูอัตราจ้าง(พระ) 1 คน ครูต่างชาติ 5  คน ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน ดังนี ้
 

บุคลากร 
จ านวน(คน) ระดับการศึกษาสูงสดุ 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่าป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผู้อ านวยการ -  -  -  -  -  - -  -  -  - 

รองผู้อ านวยการ 1 2  -  -  -  - 1 2  -  - 
ครูประจ าการ 29 70  -  - 17 27 12 43 - -  

พนักงานราชการ 1 -  -  - 1 -  -  -  -  - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1  -  -  - 1  -  -  -  - 
ครูผู้ทรงคุณค่า 1  -  -  -  -  - 1  -  -  - 
ครูอัตราจ้าง 5 7  -  - 4 6  1  1  -  - 

ครูอัตราจ้าง(พระ) 1  -  -  -  -  -  -  - 1  - 
ครูต่างชาติ 3 2  -  - 3 2  -  -  -  - 

รวม 41 82 - - 25 36 15 46 1 0 
รวมทั้งหมด 123 123 
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1.3.3 ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานขับรถ 

ต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา 

รวม 
เพศ 

รวม 
ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ต่ ากว่าปริญญา
ตรี หญิง ชาย 

1. ลูกจ้างช่ัวคราว  
    (นักการ ภารโรง 
ยาม และแม่บ้าน)      

7 7 3 4 7 

2. ลูกจ้างประจ า  
    (ช่างครุภัณฑ์ ช้ัน 3 
: ภารโรง/ ยาม/ 
พขร.  ลูกจ้างประจ า  

 5 5  5 5 

รวม    12 12 3 9 12 

1.3.4 จ านวนนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2561 

 
 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 10 162 176 338 

มัธยมศึกษาปีท่ี  2 10 157 185 342 

มัธยมศึกษาปีท่ี  3 10 191 176 367 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น (1) 30 510 537 1,047 

มัธยมศึกษาปีท่ี  4 8 144 191 335 

มัธยมศึกษาปีท่ี  5 8 112 193 305 

มัธยมศึกษาปีท่ี  6 8 75 154 229 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(2) 
24 331 538 869 

รวมทั้งสิ้น (1)+(2) 54 841 1,075 1,916 
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 1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
     1) อาคารเรียน และอาคารประกอบ     

  1.1 อาคารเรียนถาวร              4                 หลัง 
  1.2 โรงฝกึงาน (งานช่าง, งานเขียนแบบและไฟฟูา, คหกรรม) 3    หลัง 
  1.3 อาคารงานประกนัคุณภาพภายในและสารสนเทศ 1  หลัง 
  1.4 หอประชุม       1    หลัง 
  1.5 โรงอาหาร     1    หลัง 
  1.6 หอศิลป์      1    หลัง 
  1.7 ห้องประชาสัมพนัธ์โรงเรียน     1  หลัง 
  1.8 ตู้ยามโรงเรียน     1  หลัง 
  1.9 อาคารพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  หลัง 
  1.10 เรือนวัฒนธรรม     1  หลัง 
  1.11 หลังคารูปโดม (จากการระดมทุน ปี 2554)           1                    หลัง 

 2)  หอ้งน้ าห้องสว้ม 
2.1 ห้องน้ าหญิง     4  หลัง 
2.2 ห้องน้ าชาย     3  หลัง 

  3) สนามกีฬา 5 สนาม ได้แก่ สนามฟุตบอล  สนามบาสเก็ตบอล  สนามตะกร้อ   
สนามวอลเลย์บอล  และสนามเปตอง 
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1.5 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

  1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  อาชีพหลักของชุมชน  คือ
อาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านาข้าว การปลูกอ้อย และมันส าปะหลัง  รองลงมาเป็นการเล้ียงโค  
โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์พวกผ้าไหม 
เส้นไหม หมอนขิด เครื่องจักสาน  และมีอุตสาหกรรมขนาดย่อมประเภท เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์  ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ งานประเพณีทอดเทียนพรรษา  
ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีสงกรานต์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอมัญจาคีรี  คือ  การทอ
ผ้าไหม  โดยเฉพาะในบ้านหนองหญ้าปล้อง  ต าบลโพนเพ็ก  การท าตู้อะลูมิเนียมท่ีเป็นอุตสาหกรรมขนาด
เล็กในหลายหมู่บ้าน  ในส่วนของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีน าช่ือเสียงสู่อ าเภอมัญจาคีรีเป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลาย  
โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมและ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้แก่   หมู่บ้านเต่า   บ้านกอก    
วัดอุดมคงคาคีรีเขต    สิมเก่าวัดสระทอง  บ้านบัว     ซึ่งได้รับรางวัลอาคารทรงคุณค่าจากองค์การการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) รางวัล AWARD OF MERIT  ในปี  2545  
โดยคณะครู  นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษามีส่วนร่วมในการบูรณะ  งานเทศกาลกล้วยไม้ปุา(พันธุ์ช้างกระ)
บานและของดีเมืองมัญจาคีรี    ท่ีจัดเป็นประจ าทุกปี  โดยความร่วมมือของโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ท่ีวัดปุามัญจาคีรีวนาราม  ต าบลกุดเค้า  สถานท่ีส าคัญเหล่านี้ก่อให้เกิดโครงการยุวมัคคุเทศก์ขึ้น
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของตน  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและ
ส านึกรักถิ่นเกิด 
  2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก  คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี  30,000 - 50,000 บาท       
จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4-5 คน 
  3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 3.1)  โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน   
  1. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  2. ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงาม 
อยู่เป็นประจ า เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ 
  3. ในชุมชนมีหน่วยงานท่ีให้ความรู้และส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพแก่นักเรียนและ
บุคลากร 
  4. ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นและทัศนคติท่ีดีในการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาส
ศึกษาได้สูงขึ้น 
  5. ในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้  ด้านอาชีพแก่
ครูและนักเรียน 
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  6. ชุมชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต  มีผลให้
ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น เป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 
  3.2)  ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน  
  1. เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ยั่วยุให้นักเรียนใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือย สนใจการเรียนน้อยลง 

มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการปกครองของโรงเรียน 

  2. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ท าให้นักเรียนบางส่วนขาดการอบรมดูแล
เอาใจใส่ 
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1.6 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
   โรงเรียนมัญจาศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4 – 6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ   
วัฒนธรรม 

       - ประวัติศาสตร์ 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม   

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       - ภูมิศาสตร ์
       - เศรษฐศาสตร ์

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  ภาษาต่างประเทศ 

 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
240 (6 นก.) 
240 (6 นก.) 
240 (6 นก.) 

 
320 (8 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 
 
 

120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
200  ช่ัวโมง/ปี (ห้องเรียนปกติ) 
400  ช่ัวโมง/ปี (ห้องเรียนพิเศษ) 

2,200  ช่ัวโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลส. ยุวกาชาด  
- ชมรม ชุมนุม 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ  
สาธารณประโยชน์ 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
120 

 
 

120 
 

120 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4 – 6  

รวมเวลาเรียน 
1,200  ช่ัวโมง/ปี (ห้องเรียนปกติ) 
1,400  ช่ัวโมง/ปี (ห้องเรียนพิเศษ) 

รวม 3 ปี  4,200  
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดบูรณาการร่วมกับ IS3 
             **  กิจกรรมนักเรียนของช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  เลือก 1 ประเภท  
 
1.7 แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1)  ห้องสมุดมีขนาด  288  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 23,525 เล่มการสืบค้นหนังสือ
และการยืม – คืน  ใช้ระบบโปรแกรมสืบค้นข้อมูล (My school Library)  

2)  ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จ านวน  5  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา(ต่างประเทศ)       จ านวน  1  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์         จ านวน  2  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการศิลปะ,ดนตรี,นาฏศิลป์       จ านวน  3  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา (ภาษาไทย)        จ านวน  2  ห้อง 
   ห้องกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน  2  ห้อง 

ห้องกิจกรรมแนะแนว       จ านวน  1  ห้อง  
ห้องพยาบาล       จ านวน   1  ห้อง  

                3)  คอมพิวเตอร์ จ านวน   395  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  170  เครื่องใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 195 เครื่อง
จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา 2561 เฉล่ีย 1,500 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
64.10 ของนักเรียนท้ังหมด (โรงเรียนจัดพื้นท่ีบริการ Wireless Internet Zone)ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   
30   เครื่อง 
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4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน  แสดงสถิติการใช้ดังตารางข้างล่าง 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้อง E-Learning 
2. ห้องกิจกรรมคณิตศาสตร์ 
3. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
4. ห้องกิจกรรมภาษาไทย 
5. ห้องกิจกรรมสังคมศึกษา 
6. ห้องศาสนา 
7. หอศิลป์ 
8. ห้องสมุดโรงเรียน 
9. โรงฝึกอุตสาหกรรม 
10. ห้องอุดมคงคาคีรีเขต 
11. สนามกีฬาภายในโรงเรียน 
12. ห้องนาฏศิลป์-ห้องดนตรี 
13. ห้องคอมพิวเตอร์ 
14. ห้องคหกรรม 

 

435 
850 
560 
68 
78 
74 
600 

1,200 
1,200 
634 

1,200 
600 

1,800 
600 
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5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  แสดงสถิติดังตารางข้างล่าง 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดปุามัญจาคีรี (อุทยานกล้วยไม้ปุาพันธุ์ช้างกระ) 
2.     บุญโฮมฟาร์ม : ฟาร์มปลา 
3. วัดอุดมคงคาคีรีเขต 
4. หมู่บ้านเต่า (บ้านกอก) 
5. สิมเก่าวัดสระทองบ้านบัว 
6. ร้านผลิต-จ าหน่ายของพื้นบ้าน 
7. โรงพยาบาลมัญจาคีรี 
8. บึงกุดเค้า 
9. ปุาโคกหลวง 
10. หลุมหิน ต.กุดเค้า 
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  

40 
20 
10 
40 
10 
10 
2 
10 
1 
1 

               1 
 
6)  แหล่งเรียนรู้ท่ัวไปของโรงเรียนการใช้แหล่งเรียนรู้ทั่วไปโรงเรียน  แสดงสถิติดังตารางข้างล่าง 
 

แหล่งเรียนรู้ทั่วไป 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น   
2. เข่ือนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น   
3. อุทยานสัตว์ปุาอีสานตอนบน  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัด

ขอนแก่น 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
5. บริษัทไทยน้ าทิพย์ขอนแก่น 
6. วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น 
7. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  จ.นครราชสีมา                        
8. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและซากดึกด าบรรพ์   จ.นครราชสีมา   

9. ชุมชนด่านเกวียน  จังหวัดนครราชสีมา 
10. สวนสัตว์นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

1 
1 

                
               1 

5 
1 
1 
5 

               5 
 
5 
2 
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แหล่งเรียนรู้ทั่วไป 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
11. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าสิรินธรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต

หนองคาย 
12. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
13. ศูนย์เศรษฐกิจชุมชน  ตลาดท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย 
14. วัดโพธิ์ชัย และศาลาแก้วกู่ จังหวัดหนองคาย 
15. พิพิธภัณฑ์สิรินธร  อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
16. เข่ือนล าปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
17. พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 
18. พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธาน ี
19. ท้องฟูาจ าลอง  จังหวัดอุดรธานี 
20. ภูฝอยลม  จังหวัดอุดรธานี 

 

 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 

 

 
7) ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  นักเรียน  

7.1  นายสุพงษ์  วรวงษ์  ให้ความรู้เรื่อง การจัดการฟาร์ม, พันธุกรรม, การผสมเทียม 
ปลานิล  สถติิการให้ความรู้ในโรงเรียนจ านวน   5   ครั้ง/ปี 

7.2  นายสุรศักด์ิ  ธาดา  ให้ความรู้เรื่อง พันธุ์กล้วยไม้ช้างกระ  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ   สถติิการให้ความรู้ในโรงเรียนจ านวน  2  ครั้ง/ปี 

7.3  คุณย่ากว้าง /คณะชาวบ้านเขวา  ให้ความรู้เรื่อง การท าท่ีนอนยัดนุ่นสถติิการให้ 
ความรู้ในโรงเรียนจ านวน 2  ครั้ง/ป ี

7.4  นางสาวสมใจ  ปานกลาง  ให้ความรู้เรื่อง การย้อมสีผ้าไหมสถิติการให้ความรู้ใน 
โรงเรียนจ านวน 2  ครั้ง/ปี 

7.5  นายนุพงษ์  เก่งกว่าสิงห์ ให้ความรู้เรื่อง การท าพานบายศรี, การตกแต่งดอกไม้สถิต 
การให้ความรู้ในโรงเรียนนี้จ านวน 2  ครั้ง/ป ี

7.6  กลุ่มแม่บ้านหมู่ 13 บ้านหัน ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ช้างกระสถิติการ 
ให้ความรู้ในโรงเรียนจ านวน 2  ครั้ง/ปี 
   7.7  ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน  ท่ีนักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดปีการศึกษา 
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1.8 ผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
      8.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

โรงเรียนมัญจาศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  โดยครอบคลุมสาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้และค านึงถึงศักยภาพของนักเรียน  ชุมชน  
ท้องถิ่น  ท้ังหมด 4 มาตรฐาน  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยด าเนินการ  วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ปรับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาหมาย และความส าเร็จของการพัฒนาให้เป็น
รูปธรรม ก าหนดวิธีด าเนินงานให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรและ     
การบริหารจัดการ  ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอก  บทบาทหน้าท่ีของบุคลากร  นักเรียน  ตลอดจน
แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี   ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยได้แต่งต้ังกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อท าการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และรวบรวมผล การประเมิน มาจัดท ารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ประสบผลส าเร็จในระดับ ดี 2 มาตรฐานและ    
ดีเย่ียม 2 มาตรฐาน   
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1.9 สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น  SWOT Analysis 
       โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินสถานะภาพของโรงเรียนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนท้ัง   
2ด้าน คือสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน(การวิเคราะห์SWOT)เพื่อจะได้ทราบสถานภาพ
ของโรงเรียนปัจจุบันว่าโรงเรียนอยู่ในต าแหน่งใดสภาพปัจจุบันพึ่งประสงค์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร
สภาวะการณ์ท่ีโรงเรียนเป็นอยู่ในปัจจุบันเกิดจากอิทธิพลปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน มากกว่ากัน  ดังนี ้
             1.9.1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
   1.9.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
1) ด้านโอกาส 
 1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (S : Social) 
        1.1 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง     
              1.2 ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามอยู่เป็น
ประจ า เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
             1.3 ในชุมชนในหน่วยงานท่ีให้ความรู้และส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากร                    
              1.4 ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นและทัศนคติท่ีดีในการจัดการศกึษา ส่งผลให้แก่นักเรียนมีโอกาส 
ศึกษาได้สูงขึ้น 
             1.5 ในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถเป็นวิทยากรด้านอาชีพแก่ครูและนักเรียน 
      1.6 ผู้ปกครองมีคุณภาพการศึกษาท่ีสูงขึ้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างได้ท่ัวถึง 
         2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T : Technology)  
             2.1 การส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
        2.2 การส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งผลให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการประสานงาน  
กับชุมชน 
              2.3 แหล่งเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในชุมชนมีจ านวนมาก ส่งเสริมให้นักเรียน  
มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างหลากหลายและอิสระ 
         2.4 ผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีด้านการส่ือสารที่ทันสมัยเปิดโอกาสให้
นักเรียนสามารถติดต่อส่ือสารได้อย่างสะดวกคล่องตัว 
           3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (E : Economic) 
     3.1 ประชากรในชุมชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ภาวะ
เศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น เป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 
               3.2 ชุมชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตท าใหน้ักเรียน
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากท้องถิ่นและมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
               3.3 ชุมชนมีแหล่งวิสาหกิจในชุมชนท่ีหลากหลายท าให้มีรายได้เสริม เป็นการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียน 
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               3.4 รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมารายได้จากการกระจายรายได้และส่งเสริมอาชีพแก่
เกษตรกร 
 4.  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (P : Policy) 

      4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) เปิดโอกาสให้ 
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
       4.2 มีกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีก าหนดโครงสร้างการบริหาร นโยบาย ระเบียบ ท่ีส่งเสริม 
การศึกษาท่ีชัดเจน 
       4.3 รัฐมีการเผยแพร่ข่าวสารด้านการเมือง และกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนผ่านส่ือท่ี 
หลากหลายทันสมัยและเข้าถึงประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  
2) ด้านอุปสรรค 

 1. ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (S : Social) 
      1.1 การประกอบอาชีพ การย้ายถ่ินของผู้ปกครองมีผลต่อการอบรมดูแลนักเรียนและการ 
ประสานงาน ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
     1.2 ค่านิยมทางสังคมมีผลต่อทัศนคติในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน เป็นอุปสรรคในการพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  และส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงเพิ่มข้ึน 
     1.3 ร้านค้า ร้านเกมส์ สถานประกอบการ  บริการห้องพักบางแห่ง ในชุมชนชุมชนเป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

         2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T : Technology) 
           2.1 เกมส์  เครื่องมือส่ือสารท่ีหลากหลายยั่วยุให้นักเรียนใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือยสนใจการเรียน 
น้อยลงมีคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนและการปกครองของโรงเรียน 

              2.2 ร้านเกมส์  โต๊ะพนันบอล  ร้านสนุกเกอร์  มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ยากต่อการติดตามดูแลและ
ประสานงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่ถูกต้อง 
         3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (E : Economic ) 

    3.1 ผู้ปกครองนิยมไปประกอบอาชีพในต่างถิ่นที่สร้างรายได้สูงกว่าในชุมชนของตน ท าให้  
นักเรียนขาดการอบรมดูแลอย่างใกล้ชิด  ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 

          4. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (P : Policy) 
     4.1 กฎ ระเบียบของทางราชการบางประการเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ 
วินัยของโรงเรียน 

         4.2 การเมืองเกิดความขัดแย้ง  สร้างความสับสนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ท าให้ประชาชนมีความขัดแย้ง
ทางความคิดอย่างชัดเจน  ส่งผลให้มีผลกระทบต่อการบริหารเชิงนโยบาย      
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1.9.1.2 สภาพแวดล้อมภายใน 
    1) ด้านจุดแข็ง 
 1.  โครงสร้างและโยบายของโรงเรียน (Structure :S1)  

                   1.1  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์   แผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานจาก  
การมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 
                  1.2  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน ตอสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
และสามารถปฏิบัติได้ประสบผลส าเร็จ 
                  1.3  การบริหารงานของแต่ละฝุายมีความชัดเจนและบริหารได้คล่องตัว 
         2.  การให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service : S2) 

                   2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย  นักเรียนได้รับ 
การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

           2.2  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีทันสมัยและพอเพียงสามารถให้บริการนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
           2.3  โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

     2.4  โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เครือข่ายโรงเรียนกับชุมชน ส่งผลให้สามารถ 
ดูแลปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนได้เป็นอย่างดีส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไปในทางท่ีดี 
          2.5  โรงเรียนมรีะบบการให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้  ดนตรี  กีฬา และสุขภาพเป็นอย่างดี 
        3. บุคลากร ( Man : M1) 
          3.1  ครูมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับวิชาท่ีสอน 
          3.2  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เข้า
รับการพัฒนาอย่างหลากหลาย 
          3.3 บุคลากรมีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 
          3.4  บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท าให้นักเรียนมีสัมมาคารวะ  อ่อนน้อมถ่อมตนมี
ความกตัญญู ซื่อสัตย์ 
               3.5 บุคลากรในองค์กรมีความสามัคคี  มีวินัย 
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          4.  การเงิน (Money : M2) 
           4.1  โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณตามงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ 
           4.2  โรงเรียนมรีะบบบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเบิกจ่าย  คล่องตัว 
และมีความโปร่งใสต่อการตรวจสอบ 
           4.3  โรงเรียนมีการระดมทุนเพื่อการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานเอกชน 
         5.  วัสดุ อุปกรณ์ (Material : M3) 
           5.1  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการและส่ือการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
           5.2  โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
           5.3  โรงเรียนมีสถานท่ีพักผ่อนท่ีมีบรรยากาศร่มรื่นและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง 
           5.4  การให้บริการด้านอุปกรณ์  สะดวกคล่องตัว 
         6.  การบริหารจัดการ (Management : M4) 
           6.1  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
           6.2  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานและสาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง 
          6.3  การบริหารจัดการในโรงเรียนเป็นระบบ ส่งผลให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและนักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
           6.4   มีระบบนิเทศบุคลากรด้วยวิธีการประชุมได้สม่ าเสมอ  และได้รับความร่วมมือจากคณะครู
เป็นอย่างดี     
      6.5  โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดี  เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
 

2)  ด้านจุดอ่อน 
        1.  โครงสร้างและโยบายของโรงเรียน (S1)  
            1.1  ระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผล ขาดความต่อเนื่อง 
           1.2  การมอบหมายงานยังขาดการกระจายอ านาจและไม่เหมาะสมกับบุคลากร 
        2. การให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (S2) 
          2.1  ยังขาดเทคนิคท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
          2.2  การบริการด้านโภชนาการไม่ค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ 
               2.3  การให้บริการด้านอาหาร  ขนม และน้ าด่ืมในโรงเรียนเพิ่มปริมาณขยะในโรงเรียนภาชนะ
หรือสถานท่ีรองรับขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะส่งผลต่อนิสัยการท้ิงขยะของนักเรียน 
          2.4  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่หลากหลายท าให้นักเรียนขาด
นิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน  ไม่รักการอ่าน 
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      3. บุคลากร (M1) 
         3.1  โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความช านาญด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
      4. การเงิน (M2) 
          4.1  การใช้เงินอุดหนุนประจ าปีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
          4.2  การระดมทุนจากองค์กรเอกชนมีน้อยขาดความต่อเนื่อง 
      5.  วัสดุ อุปกรณ์ (M3) 
           5.1  โรงเรียนมีห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 
           5.2 ห้องน้ านักเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
           5.3  อุปกรณ์ส่ือบางอย่างขาดการบ ารุงรักษาติดตามท าให้ช ารุด สูญหายใช้งานไม่คุ้มค่า 
           5.4  การส ารวจพัสดุอุปกรณ์ประจ าปีขาดความเข็มงวด  ท าให้วัสดุอุปกรณ์สูญหาย 
       6.  การบริหารจัดการ (M4) 
          6.1   โรงเรียนขาดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
          6.2  ขาดมาตรการในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 
          6.3  ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไม่ครอบคลุม และขาดความต่อเนื่องในการน าเสนอ  
 

  1.9.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
โรงเรียนมญัจาศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

และ 6 เป็นท่ียอมรับของสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  และสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค   

ในปีการศึกษา 2561  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดให้มีการจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย  ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลาน
เข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก  ด้วยความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และพร้อมให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา               
การท าพันธสัญญาเพื่อช่วยกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนของชุมชน และเตรียมพร้อม
บุตรหลาน  สู่ระดับอาเซียน  และระดับมาตรฐานสากล   
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนมญัจาศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากลภายใต้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2563 
     2.1.1 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิตสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.พัฒนาส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้   

           5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA และ PMQA4.0              
           6. ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง 
และภาคีเครือข่าย 
       2.1.2 เป้าประสงค์ (Goal) 

1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 
       2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
           3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางมาตรฐานสากล 
       4. สถานศึกษาพัฒนาส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
       5.สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA และ PMQA4.0 
           6.ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพ  
 
2.2 ค่านิยมขององค์กร (Core value) โรงเรียนมัญจาศึกษา  

C :  Collaboration (ร่วมมือ ร่วมใจ) 

A :  Attend (ใส่ใจ) 

H  : Honor (คือ ให้เกียรติ ) 
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2.3  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
       2.3.1  กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategic Planning) 

1. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. สร้างพลังขับเคล่ือนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
3. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 

          4.เพิ่มสมรรถนะระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
        2.3.2  กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 โรงเรียนได้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนมัญจาศึกษาเป็นฐานในการจัดท ากลยุทธ์ระดับ
แผนงานและได้ร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ ท าให้ได้กลยุทธ์ระดับแผนงาน ดังนี้   
            1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                     1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
                    1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                    1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                    1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                    1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                    1.6 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา 
                    1.7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                    1.8 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   และเทคโนโลยี 
                    1.9 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                    1.10 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                    1.11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
                    1.12 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                    1.13 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
                    1.14 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS)  
                    1.15 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมอันพึงประสงค์ 
                    1.16 โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 
                    1.17 โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                    1.18  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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             2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
                      2.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
                      2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 2.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล  
 2.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล  

                      2.5  โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป                                                                                                             
                 2.6 โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์  
         3.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
                     3.1โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
                     3.2  โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
                     3.4 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี   
              4.ด้านระบบประกันคุณภาพภายในทีมี่ประสิทธิภาพ  
            4.1 โครงการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                     4.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ KPI 

1.ด้านผู้เรียน 
            1.ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน         
(O-NET)  กลุ่มสาระหลัก สูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  
             2.ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-NET)  กลุ่มสาระหลัก สูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  

  3. นักเรียนมีค่าเฉล่ียผลการทดสอบด้วยเครื่องมือประเมินระดับนานาชาติ เช่น PISA หรือ  TIMMS 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ียของระดับนานาชาติ   

 4.ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ท่ีเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR ท่ีมีระดับคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR  
            5.ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองมีทักษะการส่ือสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของภาษานั้นๆ 

 6. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถต้ังค าถาม ต้ังสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง
(Independent study)เพื่อหาค าตอบและสรุปองค์ความรู้ได้  

7.ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถประยุกต์องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปสู่การ
ปฏิบัติหรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม   

8. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง  
มีเหตุผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

9.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสังคม ส่ิงแวดล้อม อุดมการณ์
ประชาธิปไตยและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน  

3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์การประเมินOBECQAและPMQA4.0 
           4. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว ในการก าหนด
อัตราก าลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา  

5. ระดับคุณภาพของโรงเรียนท่ีมีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น  

6. โรงเรียนมีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
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3.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ร้อยละของครูที่มีผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
2. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัยสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
3. อัตราการเพิ่มของครูที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร  
4. ร้อยละของครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STAR STEM 

           5. ร้อยละของครูที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/อาเซียน ในรายวิชาท่ีสอน 
4.ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธภิาพ 
          1.โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาได้สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          2.โรงเรียนด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
          3.โรงเรียนติดตามการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและน าผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี 
         4.โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

 
 

 
 



 

 

บทที่ 3 
                               งานโครงการ/กิจกรรม และเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของกลยุทธ์สถานศึกษา 
 

                    การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ระยะ5ปี พ.ศ. 2556-2560 (แผนกลยทุธ)์ ของโรงเรียนมญัจาศึกษา เร่ิมจากการประชุมปฏิบติัการ
น าโดยผูอ้  านวยการธนทั  ไชยทิพย ์ระหวา่งวนัที่ 26-27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 และวนัที่ 1,15 มีนาคม  พ.ศ.2557    อยา่งมีส่วนร่วมจากผูเ้ก่ียวขอ้ง    
ตามค าสัง่โรงเรียนมญัจาศึกษาที่32/2557คณะกรรมการที่ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ดัท  าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามค าสัง่ฯไดร่้วมกนัวเิคราะห์
น าเสนอประเด็นตามสภาพบริบทในปัจจุบนัเพือ่ปรับวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ใหส้อดคลอ้งทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั ท าใหไ้ดก้ลยทุธส์ถานศึกษา   ตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ  แผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอ้งท าเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายระยะ  5 ปี และไดด้ าเนินการต่อโดยการประชุมหวัหนา้กลุ่มงาน /งาน /กลุ่มสาระ
เพือ่จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา   2557  และรายละเอียดงานโครงการประจ าปีการศึกษา2557ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานโครงการตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาฯและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมญัจาศึกษา  15 มาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์
2554    ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

1. สร้างพลงัขบัเคล่ือน
ดว้ยระบบคุณภาพ  
ส่งผลใหน้กัเรียนมี 
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล        

1. ร้อยละของนกัเรียนที่มี 
ผลการทดสอบทางการ
เรียนผา่นการประเมิน
ระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี
ขึ้นไป 
2. ร้อยละของนกัเรียนที่
ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง
ในการแข่งขนั
ศิลปหตัถกรรมระดบั 
ภาคหรือระดบัชาติ 
3. จ านวนรางวลัที่
นกัเรียนไดรั้บจากการเขา้
ร่วมการแข่งขนัใน 
ระดบันานาชาต ิ
 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 
1. กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
2. กิจกรรมวนัภาษาไทย 
3. กิจกรรมฝึกทกัษะ 
สู่ความเป็นเลิศ 
4. กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียน 
อ่าน-เขียนไม่คล่อง 
5. กิจกรรมรักการอ่าน 
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มฐ.1, 1-6 
มฐ.2 ,1-4 
มฐ.3, 1-4 
มฐ.4, 1-4 
มฐ.5, 1-4 
มฐ.6, 1-4 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 4. จ านวนนกัเรียนมี
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ดว้ยเคร่ืองมือประเมิน
ระดบันานาชาต ิ
เช่น PISA ไม่นอ้ยกวา่
ค่าเฉล่ียของระดบั 
นานาชาต ิ
5.ร้อยละของนกัเรียนที่มี 
ผลการทดสอบทางการ
เรียนกลุ่มสาระภาษาไทย
และภาษาองักฤษผา่นการ
ประเมินระดบัชาติอยู ่
ในระดบัดีขึ้นไป จาก
เคร่ืองมือที่โครงการพฒันา 
ขึ้น 
 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณติศาสตร์ 
1. คลินิคคณิตศาสตร์ 
2. แข่งขนัความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 
3. ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้
โปรแกรม GSP (นกัเรียน
,ระดบัชาติ) 
4. ค่ายคณิตศาสตร์หอ้งเรียน 
พเิศษ 
5. ค่ายคณิตศาสตร์ 1 
6. ค่ายคณิตศาสตร์ 4 
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 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 6. จ านวนนกัเรียนที่เขา้รับ 
การทดสอบภาษาองักฤษ
ดว้ยเคร่ืองมือมาตรฐาน
ระดบัชาติ (เช่น CU TEP 
เป็นตน้) เพิม่มากขึ้น 
7. ร้อยละของนกัเรียนที่
สามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
นอ้ย 2 ภาษา คือ 
ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ 
8. ร้อยละของนกัเรียนที่
สามารถตั้งค  าถาม 
ตั้งสมมติฐาน และ 
ศึกษาคน้ควา้อยา่งอิสระ
ดว้ยตนเองเพือ่หาค  าตอบ
และสรุปองคค์วามรู้ได ้

3. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 
1. การพฒันาหลกัสูตรรายวชิา
การบูรณาการ 
2. นิทรรศการสานสมัพนัธ ์
บา้นคนรักษว์ทิย ์
3.กิจกรรมฝึกทกัษะและเจตคติ
วทิยาศาสตร์ 
4. ค่ายพฒันาทกัษะและเจตคติ
วทิยาศาสตร์ 
5. การแข่งขนัทกัษะทาง 
วชิาการ 
6.วนัวทิยาศาสตร์ 
7. การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี 
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 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 9. ร้อยละของนกัเรียนที่
สามารถส่ือสาร เขียน 
และน าเสนอผล 
การศึกษาคน้ควา้โดยใช้
ส่ือที่เหมาะสมไดท้ีมี่
แหล่งอา้งอิงที่เช่ือถือได ้
10.  ร้อยละของนกัเรียนที่
สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้
ที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองไปสู่การปฏิบติั
หรือน าไปใชเ้พือ่ประโยชน์
แก่สงัคม 
11. จ านวนกิจกรรมที่จดั
ใหน้กัเรียนไดม้าน าเสนอ
ผลงานร่วมกนัในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

8. การซ่อม/จดัหา โตะ๊/เกา้อ้ี/ 
ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 
9.กิจกรรมบริหารงานธุรการ
กลุ่มสาระ 
10. การจดัการเรียนรู้ 
หอ้งเรียนพิเศษ 
11.การน าเสนองานทาง
วทิยาศาสตร์ 
12.โครงการปรับปรุงหอ้งวทิย3์
หอ้ง 
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 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 12. จ านวนนกัเรียน
แลกเปล่ียนระหวา่ง
โรงเรียนในโครงการ 
กบัโรงเรียนของประเทศ
ต่างๆในกลุ่มอาเซียน 
13. ร้อยละของนกัเรียนที่
มีความรับผดิชอบต่อ
สงัคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจดัการและ
ควบคุมการใชเ้ทคโนโลยี
เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
และปกป้องคุม้ครอง 
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และ 
อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางวชิาการและแข่งขนั 
ทกัษะทางวชิาการ 
2. พฒันาผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและO-NET 
3. Edutainment 
4. Tri-lang Exhibition 
5. AEAN  Corner 
6. Native speaker (Eng./Chinese) 
7. ส่งเสริมผลงานครูนกัเรียน 
8. Info.service10.Tri-
lang.Learning center 
9. วฒันธรรมและเอกลกัษณ์เจา้ของภาษา 
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 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 14. ร้อยละของนกัเรียนที่
มีความคิดสร้างสรรค ์กลา้
เผชิญความเส่ียงสามารถ
ใชค้วามคิดระดบัสูง มี
เหตุผลและวางแผน 
จดัการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ได ้
15. จ านวนโครงงานของ
นกัเรียนที่ส่งแข่งขนั
ระดบันานาชาต ิ
16. ร้อยละของนกัเรียนที่
เขา้ศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัชั้นน าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 
 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
1.การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
2.นิทรรศการวชิาการ 
3.กิจกรรมส่งเสริม
พระพทุธศาสนา(วถีิพทุธ) 
4.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
5.กิจกรรมพฒันาครูสู่การวจิยัใน
ชั้นเรียน 
6.กิจกรรมส่งเสริประชาธิปไตย 
7.ประกวดโครงการคุณธรรม 
ม.5 
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 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  6. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน 
2.จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 
3.การแข่งขนักีฬาภายใน 
4.กีฬาตา้นยาเสพติดและลาน
กีฬาหลงัเลิกเรียน 
5.ทดสอบสมรรถภาพ 
 

      กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  7. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 
1. แข่งขนัทกัษะ 
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
2. นิทรรศการสานสมัพนัธ ์
3. นาฏศิลป์สมัพนัธ ์
4. พฒันาวงโยธวาทิต 

      กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 
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  8. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
1.  จดันิทรรศการแสดงผลงาน 
นกัเรียนทั้งภายนอก 
และภายในโรงเรียน 
2.  แข่งขนัทกัษะ 
3. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
และวทิยากรทอ้งถ่ิน 
4. จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุ 
ฝึกในการเรียนการสอน 
และวสัดุส านกังาน 
- วสัดุฝึกงานเกษตร 
- วสัดุฝึกงานช่าง 
- วสัดุฝึกงานคหกรรม 
 

      กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 
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  5. พฒันาการเรียนการสอน 
คอมพวิเตอร์ 
6. เพิม่ประสิทธิภาพ ICT 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1) งานแนะแนว 
1. จดัท าระเบียนสะสม 
2. การใหค้  าปรึกษา 
3. ติดตามผลนกัเรียนที่จบ 
การศึกษา 
4. ผลิตส่ือการเรียนการสอน 
5. จดัหาทุนการศึกษา 
6. กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่
การศึกษา 
7. แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
8. ปัจฉิมนิเทศ 

      กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
งานแนะแนว 
-ลูกเสือ-เนตร
นารี 
-บ าเพญ็
ประโยชน์ 
-ยวุกาชาด 
-ชุมนุม 
-ทุกกลุ่มสาระ
ฯ 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  2) ลูกเสือ-เนตรนารี 
1. จดัซ้ืออุปกรณ์ประกอบ 
การเรียนการสอน 
2. วนัสถาปนาคณะลุกเสือ 
แห่งชาติและวนัราชสดุดี 
3.  ทดสอบวชิาพเิศษ 
4. อุปกรณ์ฝึกภาคสนาม 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
5. เขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
3) บ าเพ็ญประโยชน์ 
1. พฒันาส่ือการเรียน 
2. ปฎิญาณตน 
3. ค่ายเศรษฐกิจบ าเพญ็ฯ 
(นอกสถานที่) 
 

       



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  4) ยุวกาชาด 
1.  พธีิเขา้ประจ าหมู่ 
2. ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด 
3. เขา้ค่ายยวุกาชาด 
5) ชุมนุม 
1. จดัหาอุปกรณ์ 
ด าเนินงานชุมนุม 
6) เปิดประตูสู่อาเซียน 
1.  นิทรรศการอาเซียน 
2. อาเซียนไนท ์(night) 
3.  ร้อยเรียงลีลาบุปผาอาเซียน 
4. เงินตราอาเซียน 
5.  มองโลกมองเรากา้วทนั
อาเซียน 
6.ศิลปะสร้างสรรคสู่์อาเซียน 
7.   กีฬาอาเซียน 

       



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.1 ดา้นการพฒันาผูเ้รียน 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  8.   อาหาร-อาชีพอาเซียน
9.   ภาษาในอาเซียน 
10.   ชุมนุมอาเซียน 
 

       



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.2 ดา้นการจดัการศึกษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

1.สร้างพลงัขบัเคล่ือน 
ดา้ยระบบคุณภาพ
ส่งผลใหน้กัเรียนมี 
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
2.เสริมสร้างศกัยภาพ
บุคลากรทุกระดบัให ้
เป็นมืออาชีพมีทกัษะ 
ในการปฏิบตัิงาน 
สามารถจดั
กระบวนการเรียนและ 
พฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา 
 
 

1.  ระดบัคุณภาพที่
โรงเรียนจดัหลกัสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียง 
กบัหลกัสูตร
มาตรฐานสากล 
2. ระดบัคุณภาพที่
โรงเรียนความเป็นเลิศ
ตอบสนองต่อความถนดั
และศกัยภาพตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 
3. ระดบัคุณภาพที่
โรงเรียนจดัการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้การศึกษา
คน้ควา้และสร้างองค์
ความรู้(Research and 
Knowledge Formation) 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพ 
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1. กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร 
สถานศึกษาและหอ้งเรียน 
พเิศษ 
2. กิจกรรมสอนปรับพื้นฐาน 
3.  กิจกรรมจดัตารางสอน 
4.  กิจกรรมเตรียมเตรียม 
ความพร้อมครูสู่ 
มาตรฐานสากล (IS) 
5.  กิจกรรมส่งเสริมการจดั 
กระบวนการเรียนรู้ตาม 
แนวมาตรฐานสากล 
(บนัได 5 ขั้น) 
6.กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

มฐ.9,1-3 
มฐ.10,1-6 

 กลุ่มบริหาร 
    งานวชิาการ 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.2 ดา้นการจดัการศึกษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 
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 การส่ือสารและการนา
เสนอ(Communication 
and Presentation) และ
กิจกรรมสร้างสรรคแ์ละ
บริการสงัคม(Global 
Education and Social 
Service Activity) 
 4. ระดบัคุณภาพของ
ผูบ้ริหารที่จดัการศึกษาได้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
5. ระดบัคุณภาพของ
ผูบ้ริหารที่ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินที่เก่ียวขอ้ง TQA 
6. ร้อยละของผูบ้ริหารที่
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีน
การบริหารจดัการ 

7.กิจกรรมสอนเสริมเพิม่ 
ผลสมัฤทธ์ิ 
8.  กิจกรรมการนิเทศภายใน 
9.  กิจกรรมนิทรรศการ 
วชิาการสานสมัพนัธ ์
10.  กิจกรรมการแข่งขนั 
ทกัษะทางวชิาการ 
11. กิจกรรมประกวดโครงงาน 
และแสดงผลงานนกัเรียน 
12.ค่าเรียนของนกัเรียนห้องพิเศษ 
13.กิจกรรมภาษาจีน,เวียดนาม 
1.2 กลุ่มสาระคณติศาสตร์ 
1.ปรับปรุงพฒันาส่ือและ
เคร่ืองมือวดัผล 
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กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.2 ดา้นการจดัการศึกษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 
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 7. ร้อยละของผูบ้ริหาร
สามารถใช ้  
ภาษาต่างประเทศในการ
ส่ือสาร 
8. ร้อยละของผูบ้ริหารมี 
ประสบการณ์ อบรม 
ศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการจดัการศึกษา
นานาชาต ิ
9. ร้อยละของครูดา้น
วชิาการที่ผา่นการ
ประเมินความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางระดบัชาติ 
10. ร้อยละของครูที่มี
ผลงานวจิยัโครงงาน 
หนงัสือบทความ 

2.โครงการส่งเสริมคุณภาพการ 
 บริหารบุคลคล 
     2.1.งานบุคลากร 
1.ระบบคุณภาพ TQA 
2.จดัอบรมครู 
3.ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน 
4.วจิยัเพือ่พฒันาการจดัการ 
ศึกษา 
5.เพิม่อตัราจา้ง 
2.2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
1.อบรมส่งเสริมบุคลากรในการ 
ใชภ้าษาเพือ่การส่ือสารและการ 
(ครูวทิย-์คณิต) 
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มฐ.7,1-9 
มฐ.8,1-6 
มฐ.1,1-3 

 
 
กลุ่มงาน
บริหารบุคคล 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.2 ดา้นการจดัการศึกษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 
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 11. อตัราการเพิม่ของครูที่ 
สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ 
ในการส่ือสาร 
12. ร้อยละของครูที่
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีน
การจดัการเรียนการสอน 
13. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
ครูที่เขา้ร่วมกิจกรรมที่จดั
ใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบันานาชาติ 
14.ระดบัคุณภาพของ
โรงเรียนที่บริหารจดัการ
ดว้ยระบบ คุณภาพ  
 

3.โครงการขับเคล่ือนระบบ 
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3.1 กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 
1. งานแผนกลยทุธ ์
2.งานแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
3.งานจดัสรรติดตามงบประมาณ 
.2.งานประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
1.กิจกรรมเผยแพร่ใหค้วามรู้ 
เร่ืองการประกนัคุณภาพใน 
สถานศึกษา 
2.จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ไวใ้ชใ้น 
ส านกังาน 
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กลุ่มงานแผน 
งานและงบ 
ประมาณ 
 
 
กลุ่มงาน
ประกนั
คุณภาพภายใน 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.2 ดา้นการจดัการศึกษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 15.ระดบัคุณภาพของ
โรงเรียนที่มีการบริหาร
ดา้นบุคลากรอยา่งมีอิสระ
และคล่องตวัในการ
ก าหนดอตัราก าลงัสรรหา  
บรรจุจดัจา้งส่งเสริมและ
พฒันา  
16.ระดบัคุณภาพของ
โรงเรียนที่มีการระดม
ทรัพยากรดา้นต่างๆเพือ่
พฒันาความเป็นเลิศใน
การจดัการศึกษาโดย
สามารถบริหารจดัการได ้
อยา่งคล่องตวัตามสภาพ
ความตอ้งการและจ าเป็น 

3.จดัพิมพเ์อกสารงานผลการ 
พฒันาคณุภาพภายในสถาน 
ศึกษาประจ าปีการศึกษา(SAR) 
3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.จดัหาและจดัซ้ืออุปกรณ์งาน 
สารบรรณและงานบุคลากร 
2.จดัซ้ืออุปกรณ์งานจดัท าบญัชี 
และการเงิน 
3.จดัซ้ืออุปกรณ์งานพสัดุ 
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4 
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4 
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5 

  
 
 
กลุ่มงาน
บริหารบุคคล 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.2 ดา้นการจดัการศึกษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 17. จ านวนหอ้ง
อิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดียที่
โรงเรียนมี 
18. จ านวนหอ้งทดลอง 
หอ้งปฏิบตัิการพร้อม
อุปกรณ์ที่ทนัสมยั เป็นไป
ตามเกณฑ ์ 
19. จ านวนหอ้งสมุด ศูนย์
วทิยบริการ(Resource 
Center) ที่มีบริการ ดว้ย
ระบบ เทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั  
20. ร้อยละของครู / 
นกัเรียนที่มีความพงึพอใจ
ในการใชห้อ้งสมุดศูนย์
วทิยบริการ 

4.โครงการพัฒนากลุ่มบริหาร 
งาน 
4.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1.งานพสัดุ 
2.งานวดั 
3.งานวจิยัในชั้นเรียน 
4.งานสารบรรณ 
5.งานสารสนเทศและงานแผน 
งาน 
6.งานประเมินผลและด าเนิน 
งานกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
7.งานขอ้มูลนกัเรียน 
8.งานทะเบียน 
4.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.ค่ากระดาษโรเนียว 
2.ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร์/อิงเจท็ 
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ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.2 ดา้นการจดัการศึกษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 21. โรงเรียนมีขนาด
หอ้งเรียนและอตัราส่วน
ครูต่อนกัเรียนอยูใ่นระดบั
เหมาะสม  
22.โรงเรียนที่มีเครือข่าย
ร่วมพฒันาทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินระดบัภูมิภาค 
ระดบัประเทศแลระหวา่ง
ประเทศ  
23. โรงเรียนมีเครือข่าย
สนบัสนุนจาก
สถาบนัอุดมศึกษาและ
องคก์รอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งทั้ง 
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
       

3.ค่าหมึก cogy print 
4.ค่ากระดาษไข (มาสเตอร์) 
5.ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
6. จดัซ้ือโตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน 
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ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.2 ดา้นการจดัการศึกษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 24. ร้อยละของครู/ 
นกัเรียนที่มีเครือข่าย
เรียนรู้กบับุคคลอ่ืนทั้ง
ระดบัประเทศแลระหวา่ง
ประเทศ 
25. โรงเรียนมีผลการวจิยั
เพือ่พฒันาการจดั
การศึกษาอยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 เร่ือง 
26.จ านวนผูบ้ริหารที่จดั
การศึกษาไดเ้ทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 27. จ านวนผูบ้ริหารที่
ผา่นเกณฑก์ารประเมินที่
เก่ียวขอ้ง TQA  
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ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.2 ดา้นการจดัการศึกษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 28. จ านวนผูบ้ริหารที่
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีน
การบริหารจดัการ  
29. จ านวนผูบ้ริหาร
สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
ส่ือสาร  
30.จ านวนผูบ้ริหารมี
ประสบการณ์อบรมศึกษาดู
งาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การจดัการศึกษา 
31. จ านวนครูดา้นวชิาการ
ที่ผา่นการประเมินความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง
ระดบัชาติ  
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ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.2 ดา้นการจดัการศึกษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 32. ร้อยละของครูที่มี
ผลงานวจิยัโครงงาน 
หนงัสือบทความหรือเป็น
วทิยากร  
33.อตัราการเพิม่ของครูที่
สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
ส่ือสาร  
34. ร้อยละของครูที่
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีน
การจดัการเรียนการสอน  
35. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
ครูที่เขา้ ร่วมกิจกรรมที่จดั
ใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบันานาชาติ  
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ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.3 ดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

3. เพิม่สมรรถนะของ
โรงเรียนในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพือ่จดั
กระบวนการเรียนรู้ 
และบริหารจดัการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. จ านวนหอ้ง
อิเล็กทรอนิกส์ มลัติมีเดีย
ที่โรงเรียนมี 
2. จ านวนหอ้งทดลอง 
หอ้งปฏิบตัิการพร้อม
อุปกรณ์ที่ทนัสมยั เป็นไป
ตามเกณฑ ์ 
3. จ านวนหอ้งสมุด ศูนย์
วทิยบริการ  (Resource  
Center)  ที่มีบริการดว้ย
ระบบเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั  
4. ร้อยละของครู / 
นกัเรียน ที่มีความพงึ
พอใจในการใชห้อ้งสมุด  
ศูนยว์ทิยบริการ   

1. โครงการส่งเสริมการใช้ 
แหล่งเรียนรู้ 
1.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1. ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้/ 
อาเซียน 
1.2 งานอาคารสถานที่และสภาพ 
แวดล้อม 
 1.ปรับปรุงหอประชุม 
  2.ปรับปรุงระบบไฟ้ฟ้า 
 3.ปรับปรุงหอ้งคลงัขอ้สอบ 
  4.ปรับปรุงเสาธงชาติ 
  5.ซ่อมหลงัอาคาร 
1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณติศาสตร์ 
1.ปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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มฐ.13,1-2  
 
กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 
 
กลุ่มงาน
อาคารสถานที ่
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.3 ดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 5. โรงเรียนมีขนาด
หอ้งเรียนและอตัราส่วน
ครูต่อนกัเรียนอยูใ่นระดบั
เหมาะสม 

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไทย 
1.ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้กลุ่ม 
 ภาษาไทย        
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
  1.ยวุมคัคุเทศก ์
  2.ค่ายภาษาองักฤษ 
  3.พฒันาแหล่งเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

4 4 4 5 5  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไทย 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.3 ดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไทย 
1.ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้กลุ่ม 
 ภาษาไทย        
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
  1.ยวุมคัคุเทศก ์
  2.ค่ายภาษาองักฤษ 
  3.พฒันาแหล่งเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

       



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.3 ดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  2. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ 
     ในการใช้เทคโนโลย ี
     สารสนเทศและการส่ือสาร 
2.1 งานโสตทัศนศึกษา 
1.  เพิม่ความเร็วอินเตอร์เนต 
2.  ติดตั้งวางระบบเครือข่าย 
อินเตอร์  
2.2 งานห้องสมดุ 
1.จดัซ้ือหนงัสือ นิตยสารและ 
วารสาร 
2.จดัซ้ือหนงัสือ 
3.สปัดาห์หอ้งสมุด 
4.รู้รอบตอบได ้
5.การแข่งขนัตอบปัญหาหอ้ง 
สมุด 

     มฐ.13,1-2  
 
 
งานโสตฯ 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.4 ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

4. สร้างภาคีเครือข่าย
อุปถมัภท์ี่ เขม้แขง็ อนั
เกิดจากพลงัการมีส่วน
ร่วมของชุมชน องคก์ร  
ประชาสงัคม และผู ้
ร่วมคิดร่วมปฏิบติั ร่วม
พฒันา 
     

1.โรงเรียนมีเครือข่ายร่วม
พฒันา ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ  
และระหว่างประเทศ  
2.โรงเรียนมีเครือข่าย
สนบัสนุนจาก
สถาบนัอุดมศึกษาและ
องคก์รอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
3. ร้อยละของครู/ นกัเรียน 
ท่ีมีเครือข่ายเรียนรู้กบั
บุคคลอ่ืน ทั้ง
ระดบัประเทศและระหว่าง 
ประเทศ 

1. โครงการสร้างเครือข่าย 
ร่วมพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา 
1.1 กลุ่มบริการงานวิชาการ 
1.  สร้างเครือข่ายร่วมพฒันา 
กบัโรงเรียน 4 แห่ง 
2.  สร้างเครือข่ายสนบัสนุน 
จากสถาบนัการศึกษาและ 
องคก์รอ่ืนๆ รวม 8 แห่ง 
3.  ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
ร่วมกบับุคคลอ่ืนจากโรงเรียน
มาตรฐานสากลทัว่ประเทศ 
4. นกัเรียนสร้างเครือข่าย 
การเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน 
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ม.14, 1-2  
 
 
กลุ่มงาน
บริหารงาน
วชิาการ 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.4 ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  2.งานชุมชน 
1. งานสืบสานประเพณี 
บุญบั้งไฟ 
2. งานสืบสานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา 
3.  งานสืบสานประเพณี 
ลอยกระทง 
4. กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
5. สืบสานประเพณีสงกรานต ์
3.3 งานประชาสัมพันธ์ 
1. พฒันาระบบเสียงตามสาย 
2. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ ์
3.  จดัท าหนงัสือมุทิตาจิต 
4. วารสารโรงเรียน 
 

      งานชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
      งาน
ประชาสมัพนัธ ์



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

5. ส่งเสริมพฒันา
บุคลากรใหส้ามารถ
ด ารงชีวติตามหลกั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยสู่ 
ความเป็นสากล 

1. ร้อยละของนกัเรียนที่
สามารถ ประยกุตอ์งค์
ความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองไปสู่
การปฏิบตัิหรือน าไปใช้
เพือ่ประโยชน์แก่สงัคม  

2. ร้อยละของนกัเรียนที่มี
ความ รับผดิชอบต่อสงัคม
และเป็นพลเมืองดี 
สามารถจดัการและ
ควบคุมการใชเ้ทคโนโลยี
เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
และปกป้องคุม้ครอง
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม แล
อุดมการณ์ประชาธิปไตย  

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพ 
    การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1. การอบรมนกัเรียนตาม 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. การศึกษาดูงานเศรษฐกิจ 
พอเพยีงในโครงการตาม
พระราชด าริ 
3. การปลูกตน้ไม ้
4. กิจกรรมการจดัท าโครงงาน 
เศรษฐกิจพอเพยีง 
5. กิจกรรมการจดัการขยะ 
ในโรงเรียน 
6.กิจกรรมวถีิพอเพยีง 

 

80 
 
 
 
 
 
80 

82 
 
 
 
 
 
82 

85 
 
 
 
 
 
85 

90 
 
 
 
 
 
90 

95 
 
 
 
 
 
95 

มฐ.15,1-2  
 
 
กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 3. ร้อยละของบุคลากรที่
ด ารงชีวติตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. กิจกรรมปรับภูมิทศัน์ 
พอเพยีง 
8. สร้างสรรคง์านเขียน 
พากเพยีรตามรอยพอ่ 
9. หน่ึงคนหน่ึงบญัชี 
10. กิจกรรมรักษน์ ้ า 
11. กิจกรรมการประกวด 
ภาพวาด “เยาวชนรู้งาน 
สืบสานพระราชด าริ” 
12. กิจกรรมนิทรรศการ 
เทิดพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

80 82 85 90 95  กลุ่มงาน
กิจการนกัเรียน 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 
2.1  กลุ่มบริหารกิจกรรม 
นักเรียน 
1. กิจกรรมกองทุนลูกรัก 
มัญจาศึกษา 
1.1 ประสานผูป้กครองแก ้
ปัญหานกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
1.2 ประสานเครือข่ายชุมชน 
แกปั้ญหานกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 
1.3 กิจกรรมเครือข่ายสร้างสรรค ์
ลูกรักร่วมกนั 
1.4 ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

     มฐ.15,1-2  
 
กลุ่มงาน
กิจการนกัเรียน 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  2.กิจกรรมปฐมนิเทศ 
2.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 
2.2 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.4 
3.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
(2 คร้ัง/ปี ) 
3.1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
คร้ังที่ 1 
3.2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
คร้ังที่ 1 
4.กิจกรรมเชิดชูนกัเรียนตน้แบบ 
คนดีศรีมญัจา 
4.1 คดัเลือกนกัเรียนตน้แบบคน 
ประเภทต่างๆ 
4.2 พธีิมอบเกียรติบตัร 
5.กิจกรรมแก้ไข พัฒนาและเสริม 
สร้างวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 

      กลุ่มงาน
กิจการนกัเรียน 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  5.1 ครู/ต  ารวจอาสาตรวจตรา 
แหล่งอบายสถานที่สวน 
สาธารณหอ้งเช่า รีสอรตแ์ละ 
ร้านเกมส์ 
5.2 นกัเรียนอาสาเฝ้าระวงั ตรวจ 
ตราบริเวณจุดเส่ียงและมุมอบั 
.ในโรงเรียน 
5.3 พฒันาพฤติกรรมและวนิยั 
นกัเรียน 
5.4 พฒันาระบบขอ้มูล สารสน 
เทศการแกปั้ญหาและพฒันา 
พฤติกรรมนกัเรียน 
2.2 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
1.เยี่ยมบา้นนกัเรียน (2คร้ังที่/ปี) 
1.1 เยีย่มบา้นนกัเรียน คร้ังที่ 1 
1.2 เยีย่มบา้นนกัเรียน คร้ังที่ 2 

      กลุ่มงาน
กิจการนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  2. กิจกรรมเครือข่ายชุมชน 
เข้มแข็ง 
2.1 ประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 
คร้ังที่ 1 
2.2 ประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 
คร้ังที่ 2 
2.3 งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.กิจกรรมวันส าคญัทางพระ 
พุทธศาสนา 
2.กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิตความพอเพยีง
สู่ความเป็นสากล 
3.กิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 

      กลุ่มงาน
กิจการนกัเรียน 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  4. กิจกรรมกตัญญูกตเวทีเป็น 
เคร่ืองหมายของคนด ี
4.1 วนัไหวค้รู 
4.2 วนัแม่แห่งชาติ 
4.3 วนัพอ่แห่งชาติ 
2.4 งานธนาครโรงเรียน 
1.กิจกรรมส่งเสริมการสอน 
2.5 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียนและสภานักเรียน 
1.กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย 
มญัจาศึกษารักประชาธิปไตย 
2.6 งานแผนงานและสารสนเทศ 
กลุ่มกิจการนักเรียน    
 1.กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิ  
ภาพการบริหารงาน    

      กลุ่มงาน
กิจการนกัเรียน 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพ 
และสวสัดิภาพนักเรียน 

3.1 งานอนามยัโรงเรียน 
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
1.1  กิจกรรมตรวจหมู่โลหิต 
1.2  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
เหงือกและฟันโลหิต 
1.3  กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 
2. กิจกรรมอบรมป้องกนัเอดส์ 
3. กิจกรรมบริการยา 
 

     มฐ.15,1-2 งานอนามยั 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  3.2 งานโภชนาการ 
1.  กิจกรรมเสริมสร้าง 
โภชนาการ 
1.1  กิจกรรมประกวดผลการ 
ด าเนินงาน อย.นอ้ยโรงเรียน 
1.2  กิจกรรมพฒันา อย.นอ้ย 
สู่อาเซียน 
1.3 กิจกรรมโครงงานการแก ้
ปัญหาสุขภาพในโรงอาหาร 
1.4  กิจกรรมเรารักษโ์รงเรียน 
1.5  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
ผูจ้  าหน่ายอาหารใน ร.ร 
1.6  กิจกรรมพฒันา 5 ส. 
โรงอาหาร 
1.7  ติดตั้งพดัลมโรงอาหาร 
 

            งาน
โภชนาการ 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  3.3 งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
1. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
1.1 รณรงคว์นังดสูบบุหร่ีโลก 
1.2  รณรงคว์นัต่อตา้น 
ยาเสพติดโลก 
1.3  แข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด 
1.4  ประกวดดนตรี ร้อง เล่น 
เตน้ร าตา้นยาเสพติด 
1.5  กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
1.6  กิจกรรม To be number one 
1.7  กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
1.8  กิจกรรมลูก ม.ศ.ร่วมใจตา้น
ภยัยาเสพติดและอบายมุข 

      กลุ่มงาน
กิจการนกัเรียน 



 

 

ตารางโครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3.5 ดา้นมาตรฐานการส่งเสริม 
กลยทุธส์ถานศึกษา/ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ/์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

งานโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายของการด าเนินการ/ร้อยละ มาตรฐาน/ 
ตวัช้ีวดั 

ผูรั้บผดิชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

  1.9 กิจกรรมรอบร้ัวปลอดภยั 
ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข 
3.4 งานความปลอดภยั และ 
จราจร 
1. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมวีินัย
จราจร 
1.1 อาสาสมคัรจราจรมญัจา
ศึกษา 
1.2 สารวตัรนกัเรียนมญัจาศึกษา 
 

      กลุ่มงาน
กิจการนกัเรียน 
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ส่วนที่ 4 
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์     

มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 พ.ศ.2542 ยังก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่า
สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปได้ตามมาตรฐานคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์จรรโลงสังคมให้มีความสงบและมีสันติสุข บทบาทหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจึงมีความส าคัญ  ดังนี ้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
                  1.1  มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานท่ัวไป 

       1.2 บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
                  1.3  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
                  1.4  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
                  1.5  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                  1.6  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
                  1.7  บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
                  1.8  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ังการส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  วินัย  การรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ การอุทธรณ์  
และร้องทุกข์ 
                  1.9   จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  1.10   ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                  1.11  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
                  1.12 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
                  1.13  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 



64 
 

 

                   1.14  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไปรวมท้ังท่ีได้รับมอบอ านาจสัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
                   1.15  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
               2. ครูและบุคลากรอื่นๆ 
                   2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                   2.2 จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                   2.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
                   2.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
                   2.5 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอยการเพื่อน
ร่วมกันพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ 
                   2.6 ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   2.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                   2.8 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
             3. ผู้ปกครองและชุมชน 

        3.1 ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
        3.2 ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
        3.3 เสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนางานของสถานศึกษา 
        3.4 ดูแล เอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาในปกครองในด้านการเรียนและความประพฤติ 
        3.5 เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา 
        3.6 ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

             4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          4.1 ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

        4.2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
        4.3 ให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ท้องถิ่น 
                  4.4 ก ากับ ติดตาม การด า เนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
                  4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน 
                  4.6 ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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                 4.7 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในก ารบริหารจัดการด้านวิช าการ ด้านงบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
                 4.8 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 
                4.9 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 
               4.10 ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน 
               4.11 แต่งต้ังท่ีปรึกษาหรือ อนุกรรมการเพื่อด า เนินงานตามระเบียบนี้ตามท่ีเห็นสมควร 
               4.12 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ 
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ส่วนที่ 5 
แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 

 
                   เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  
ท่ีก าหนด ควรมีการสร้างเครื่องมือ  กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
5.1 การก ากับติดตาม  (Monitoring) 

          1. แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน/โครงการ 
  2. ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณงาน/โครงการ 
  3. การช้ีแจงจ านวนเงินท่ีใช้จ่ายเงินงบประมาณในงาน/โครงการท่ีใช้แล้วและท่ีคงเหลือ 
5.2 การประเมินผล  (Evaluation) 
  1. แต่งต้ังกรรมการประเมินผล 
  2. สร้างเครื่องมือประเมินผล 
  3. ด าเนินการประเมินผลท้ังก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างด าเนิน  
โครงการ    เพื่อดูความก้าวหน้า ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
5.3 การรายงาน (Reporting) 
  1. โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/งาน จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน 
โครงการ  รายงานผู้บริหาร 
  2. โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมผลการ  
ด าเนินงาน/โครงการ สรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
  3.  โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ทราบและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ทราบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 
 


