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แบบบันทึกการใหความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2564) 

โรงเรียนไพศาลีพิทยา 

………………………………… 
 

ดวยโรงเรียนไพศาลีพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ไดดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2564) เพ่ือใหโรงเรียนใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และเปนเคร่ืองมือในการควบคุม กํากับ ติดตาม 
การบริหารจัดการศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

บัดน้ี การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง  
ปการศึกษา 2564) ไดเสร็จเรียบรอย จึงไดนําเสนอ และขอความเห็นชอบใชแผนพัฒนาดังกลาว 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนไพศาลีพิทยา 

              
ลงช่ือ   
  (นางสาวสมหมาย    หอยมาลา) 

                       หัวหนางานแผนงานและงบประมาณ 
 
 

              
ลงช่ือ 

(นายทิพย  แดงน่ิม) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
 
 

          ดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนไพศาลีพิทยา มีการประชุมคร้ังท่ี 3/2564 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไดพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 2562-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง ปการศึกษา 2564) ของโรงเรียนไพศาลีพิทยาแลว โดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สรุปผลการพิจารณา  ดังน้ี 

 

                        อนุมัติ                                ไมอนุมัติ 
 

                                              ลงช่ือ 
                                                                         (นายอนันต  หาญณรงค) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                              โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
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คํานํา 
 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 

2545 หมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีสาระบัญญัติไววา ใหมีระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันภายนอก (มาตรา 47)  โดยใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนไพศาลีทยา ไดรับการประเมินภายนอกรอบสาม ในปการศึกษา 2556 จากขอมูลรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก ขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จากรายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา รวมทั้งไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอก - ภายใน ของโรงเรียน โดยใชเทคนิค 
SWOT (SWOT Analysis) แลวบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาไดรวมกันวิเคราะห จุดเดน จุดดอย 
โอกาส และอุปสรรค และวางแนวทางการพัฒนา โดยการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ  
และยุทธศาสตร และจัดทําเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง  
ปการศึกษา 2564) น้ีขึ้น เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา โดยมุงสูผลลัพธท่ีสําคัญคือ การพัฒนาผูเรียน  
ใหเปนคนดี เกงและมีความสุข  

 
                                                                         ทิพย  แดงน่ิม 

                                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
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1. สภาพปจจุบัน   
  
1. ขอมูลทั่วไป 
      1.1 สถานท่ีต้ัง 
          โรงเรียนไพศาลีพิทยาตั้งอยูเลขที่ 123  หมู 8  ตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
รหัสไปรษณีย 60220 โทรศัพท 056-259200 โทรสาร 056-259200 Website:http//www.phaisalee.ac.th 
Email:phaisaleepittaya@gmail.com เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน 
ไพศาลีพิทยา มีเน้ือท่ี 82 ไร อยูหางจากตัวจังหวัดนครสวรรคประมาณ 65 กิโลเมตร ปจจุบันโรงเรียน 
เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีเขตพ้ืนท่ีบริการ 5 ตําบล ไดแกตําบล
โคกเดื่อ ตําบลไพศาลี ตําบลสําโรงชัย ตําบลวังนํ้าลัด และ ตําบลวังขอย เฉพาะหมูท่ี 4 และหมูที่ 8 ของอําเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค  
 
 

แผนท่ีโรงเรียน 
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          1.2 ประวัติความเปนมา 
 

                   โรงเรียนไพศาลีพิทยา  ต้ังขึ้นดวยแรงปรารถนาของชุมชนซ่ึงมี นายถมยา โตแกว อดีตกํานัน
ตําบลโคกเด่ือ เปนหัวหนา เม่ือวันที ่25 พฤษภาคม 2514  ไดเปดเปนสาขาของโรงเรียนนครสวรรค   
มีนักเรียน 44 คน นายไพบูลย นิลพิบูลย รักษาการในตําแหนงครูใหญ และ เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2515  
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใหโรงเรียนไพศาลีพิทยา มีนายไพบูลย นิลพิบูลย เปนครูใหญคนแรก   
มีนักเรียน 105 คน ครู 2 คน 
 
ปรัชญาโรงเรียน 
 

 “เด็กมีคุณธรรม ความรู สามารถประกอบอาชีพไดและรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม” 
 ความหมาย ปรัชญาโรงเรียน หมายถึง คุณลักษณะท่ีโรงเรียนมุงหวังใหเกิดกับนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนน้ีไป โรงเรียนไพศาลีพิทยาตั้งความหวังไว 4 ประการ คือ 
 

1. มีคุณธรรม 
2. มีความรู 
3. สามารถประกอบอาชีพ 
4. รูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม 
 

คติพจน  “นัตถิ  ปญญา  สมา  อาภา”  แสงสวางใดเสมอดวยปญญาไมมี 
 

ตราโรงเรียน 

                                             

  

 

 

 

เปนรูปมือสองขางประคองเทียนซ่ึงมีเปลว 4 ชั้น 
รูปมือสองขาง เปนสัญลักษณแทนประชาชนและชุมชนท่ีใหความเก้ือหนุนโรงเรียน 
เปลวเทียน 4 ช้ัน เปนสัญลักษณแทนปรัชญาโรงเรียน 4 ประการ 

 

ความหมาย ตราโรงเรียนน้ีมีความหมายถึงการสนับสนุนชวยเหลือของประชาชน ซ่ึงชวยใหโรงเรียน
สามารถดําเนินการเรียนการสอนจนบรรลุปรัชญาที่ต้ังไว 4 ประการดวยดีเสมอมา 
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สีประจําโรงเรียน 

 

                                              

   
   สีมวง เปนสีผสมระหวางสีแดงกับสีนํ้าเงิน 
   สีแดง  หมายถึง  ชาติ 
   สีนํ้าเงิน  หมายถึง  พระมหากษัตริย 
   สีเหลือง  หมายถึง  ศาสนา 
 
 ความหมาย นักเรียนไพศาลีพิทยายึดม่ันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 
วัฒนธรรมองคกร  :  มุงม่ันพัฒนา กาวหนาทันเทคโนโลยี ดวยวิถีแหงคุณธรรม 

อัตลักษณของสถานศึกษา : ย้ิม ไหว ทักทาย 

เอกลักษณของสถานศึกษา : นักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา รักการเรียนรู คูวัฒนธรรมไทย 

คานิยมของผูเรียน : ใฝเรียนรู สูงาน เช่ียวชาญตามความถนัด 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มวง – เหลือง 
 



 10 2. โครงสรางการบริหารงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ขอมูลครูและบุคลากร 
   3.1 ผูอํานวยการโรงเรียน นายทิพย  แดงน่ิม โทรศัพท 085-4016763 
E- mail : thip-dangnim2505@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนไพศาลีพิทยา  ต้ังแต วันท่ี 4 ธันวาคม 2562 จนถึงปจจุบันเปนเวลา - ป  7 เดือน 
 3.2 จํานวนครูและบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563) 
ตาราง  แสดงครูและบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ผูบริหาร รองผูอํานวยการ ครูผูสอน 

พนักงาน
ราชการ/อัตรา

จาง 
รวม 

ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร 
ปริญญาเอก - - - - - - 1 1 2 - - - 1 1 2 
ปริญญาโท 1 - 1 - - - 4 23 27 - - - 5 23 28 
ปริญญาตรี - - - - - - 10 16 26 3 7 10 13 23 36 
อนุปริญญา - - - - - - - - - - - - - - - 
ต่ํากวาอนุปริญญา - - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 1 - 1 - - - 15 40 55 3 6 10 19 47 66 
- ลูกจางจางประจํา 1 คน 
-  จํานวนนักการภารโรง มี 2 คน ลูกจางช่ัวคราว 8 คน 
-  สัดสวนของจํานวนนักเรียน : ครู      20 : 1 
-  สัดสวนของจํานวนนักเรียน : หอง   40 :  1 
-  ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย ชั่วโมง : สัปดาห    16.26 : 1 
 

 3.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ตาราง  แสดงครูและบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จํานวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 6 19 
3. คณิตศาสตร 10 15 
4. วิทยาศาสตร 14 17 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 20 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 12 
7. ศิลปะ 4 13 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 15 
9. ภาษาตางประเทศ 13 16 
10.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - - 

รวม 66 16.26 
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4. ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
  โรงเรียนไพศาลีพิทยา  เปดทําการสอน 2 ระดับ  ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,411 คน   
 
ตาราง แสดงจํานวนนักเรียนและจํานวนหองเรียน  

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.1 8 128 130 258 

32 ม.2 8 116 146 262 

ม.3 8 115 135 250 

รวม 24 359 411 770  

ม.4 7 85 142 227 

38 ม.5 5 96 109 205 

ม.6 5 80 129 209 

รวม 17 261 380 641  

รวมท้ังหมด 41 620 791 1411 35 

 
แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน ม.1-ม.6 ปการศึกษา 2560-2562 
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5. ขอมูลอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรู  
 5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
                   โรงเรียนไพศาลีพิทยามี อาคารเรียน 3 หลัง  อาคารอเนกประสงค 2 หลัง โรงอาหาร  
1 หลัง โรงฝกงาน 3 หลัง สวม 5 หลัง สระวายนํ้า 0 สระ สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล  
2 สนาม สนามเทนนิส 0 สนาม 
        5.2 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน   
           1) หองสมุดมีขนาด 336 ตารางเมตร มีจํานวนหนังสือทั้งหมด 15,800 เลม การสืบคนหนังสือ
และการยืมคืนใชระบบ E - library 

          2) หองปฏิบัติการ 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน     6       หอง 
หองปฏิบัติการคณิตศาสตร จํานวน     1       หอง 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน     3       หอง 
หองปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ จํานวน     1       หอง 
หองปฏิบัติการภาษาไทย จํานวน     1       หอง 
หองปฏิบัติการวิชาสังคมศึกษา จํานวน     1       หอง 
หองปฏิบัติการ E –Learning จํานวน     1       หอง 
หองแนะแนว จํานวน     1       หอง 
หองพยาบาล จํานวน     1       หอง 
หองศิลปะ จํานวน     2       หอง 
หองจริยศึกษา  จํานวน     1       หอง 

 
6. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

        1) ลักษณะภูมิประเทศ อําเภอไพศาลีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด การติดตอกับจังหวัดใช
เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3004 สายนครสวรรค – ทาตะโก – ไพศาล ีอยูหางจากจังหวัดประมาณ  
65 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 979 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 611,875  ไร ภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่
ราบสูงมีภูเขาสลับกันไป สภาพท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายเหมาะสําหรับทําอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะท่ีตั้ง
และอาณาเขต มีลักษณะเขตติดตอ ดังน้ี 

 ทิศเหนือ ติดอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 
 ทิศตะวันออก ติดอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 
 ทิศตะวันตก ติดกับอําเภอทาตะโก   จังหวัดนครสวรรค 
 ทิศใต  ติดอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
 
 2) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนบานเรือนท่ีอยูอาศัย รานคาขายของชุมชน และ
หนวยงานราชการ ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีสถานศึกษารองรับ 3 ระดับ คือระดับกอนประถม 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สภาพสังคมโดยทั่วไปเปนสังคมชนบทมีวิถีชีวิตเรียบงาย ยึดม่ัน
ในแนวคิด มีความกระตือรือรนในเร่ืองการประกอบอาชีพและการศึกษาตอมากข้ึน 
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 3) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
รอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจรายไดโดยเฉล่ียตอป 39,000 บาท จํานวนคนเฉล่ียตอ
ครอบครัว 4 คน 
 4) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนต้ังอยูยานศูนยกลางของสวนราชการตาง ๆ เชน ท่ีวาการอําเภอไพศาลี สถานี
ตํารวจภูธรไพศาลี  ที่ทําการเทศบาลตําบลไพศาลี โรงพยาบาลไพศาลี  ทําใหมีความสะดวกในการติดตอกับ
สวนราชการ  และอยูใกลแหลงเรียนรูท้ังในดานประเพณีและวัฒนธรรม พรอมท้ังมีสถานประกอบการท่ีชวย
ในดานแหลงความรู และระดมทุนเพ่ือการศึกษา  
  ขอจํากัด ผูปกครองไมสามารถสนับสนุนอุปกรณการเรียน ดูแลใหความชวยเหลือเร่ือง 
การเรียนของผูเรียนไดอยางเต็มท่ี  

 
7. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
 โรงเรียนไพศาลีพิทยา ไดดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานครอบคลุม 
ทุกกลุมเปาหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไพศาลีพิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
จํานวน 2 แผนการเรียน และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 3 แผนการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมเนน
ตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา ไดแก 1. การจัดการฐานขอมูล 2. การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 
(IS1) 3. การส่ือสารและการนําเสนอ (IS2) 4. ความรูพ้ืนฐานคอมพิวเตอร 5. โปรแกรมนําเสนอขอมูล 6. 
คอมพิวเตอรสรางสรรค 7. เทคโนโลยีดิจิทัล 8. การจัดการฐานขอมูล 9. การสรางเว็บไซต 10. กราฟฟก  
11. การเขียนโปรแกรม  รายละเอียดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดูเพ่ิมเติมไดที่  
link https://drive.google.com/open?id=1dhPb_avd2-ybH7i3ucajjcRtvuaRV6uA 
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โรงเรียนไพศาลีพิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เม่ือ วันท่ี 28 ถึง 30 

มกราคม พ.ศ. 2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม
ตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปน้ี       
 

           8.1 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                           (มัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน  
  ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.55 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.37 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 3  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.05 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 4  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 8.82 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 10.78 พอใช 
ตัวบงชี้ท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และตนสังกัด 5.00 4.67 ดีมาก 

 กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน 
               พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน ท่ีสงผลสะทอน 
                เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี 11ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 12    ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน   
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ท่ีสอดคลองกับ  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

  คะแนนรวม 100.00 84.24 ดี 
 การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
     ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป                                              ใช      ไมใช 
     มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้                          ใช      ไมใช 
     ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน                ใช       ไมใช 
    สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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8.2 ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 
    จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  และขอเสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

     จุดเดน 
  1.ดานผลการจัดการศึกษา 
     ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ รูจักดูแลตนเอง         
ใหมีความปลอดภัย รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ไดออกกําลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง ไมมีปญหาทางเพศ ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด และส่ิงมอมเมา ผูเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี มีมารยาท  
ในการไหว มีปฏิสัมพันธท่ีดี เปนไปตามอัตลักษณของผูเรียน คือ “ยิ้ม ไหว ทักทาย” และเอกลักษณ    
ของสถานศึกษา คือ “รักการเรียนรู คูวัฒนธรรมไทย” ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
และจากการดําเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2 โครงการคือ โครงการพัฒนา
และอนุรักษสิ่งแวดลอม ทําใหผูเรียนมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม
ของสถานศึกษาและชุมชน ดานขยะ การปลูกตนไม การรณรงคการใชทรัพยากรอยางคุมคา ตามแนว
พระราชดําริดานสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน ผูเรียนและสถานศึกษาไดรับ
รางวัลอยางตอเน่ือง และโครงการสงเสริมการอานแบบบูรณาการ “จิบละมุน อุนสมอง” เพ่ือแกปญหาดาน
การอาน ทําใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน มีทักษะในการแสวงหาความรู สรุปความรู และนํามาสรางองค
ความรูใหม มีผลงานท่ีไดรางวัลจากการอานอยางตอเน่ือง 
 
    2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
                    สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา มีการบริหาร 
เชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีรวมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ ของบุคลากรทุกระดับอยางตอเน่ือง โดยใช 
หลักการบริหารงานมีแบบแผน (PDCA) ในทุกกิจกรรม มีผูไดรับมอบหมายรับผิดชอบการดําเนินงาน  
และรายงานผลใหผูเก่ียวของทุกฝายทราบ  มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ี 
ท่ีเหมาะสม มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีหลากหลาย และมีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พ้ืนท่ีสีเขียว 
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ และอยูในสภาพใชงานไดดี มีความปลอดภัยแกผูเรียน 
 
     3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                     ไมมี 
 
       4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
        สถานศึกษาไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษา      
 ของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดําเนินงาน          
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทํารายงานประจําป ท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน และจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1.ดานผลการจัดการศึกษา 
                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  ทักษะทางดานการคิด   
และการคนควาหาความรูดวยตนเอง 
 
 2. ดานการบริหารจัดการศึกษา       
                ไมมี 
 
             3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                1) การจัดระบบการนิเทศ และการนําผลการนิเทศมาพัฒนาครู 
     2) การประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และการนําผลการประเมินมาใช 
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การนําส่ือและเทคโนโลยีมาใช และการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู 
 
             4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
                 ไมมี 
 

  ขอเสนอแนะ 
 1. ดานผลการจัดการศึกษา 
                 1) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนา ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู  
โดยจัดประชุมครูเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหา ท่ีทําใหผูเรียนเรียนออน กําหนดวิธีการพัฒนาผูเรียนท่ี
หลากหลาย และสอดคลองกับสภาพปญหา เชน เพ่ิมศักยภาพของส่ือ จัดกิจกรรม Pre O-Net  กิจกรรมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ และจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย พรอมท้ังจัดทําแผนเรงรัด
พัฒนาการสอน เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนใหสูงข้ึน อยูในระดับด ีทุกกลุมสาระ    
การเรียนรู 
     2) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริม ใหมีการคนควาดวยตนเอง โดยครูติดตามและใหคําแนะนํา     
ในการคนควาหาความรูของนักเรียน อยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ  
    3) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมมากข้ึน โดยการใชการสอนแบบ
โครงงาน พัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้นในทุกกิจกรรม หรือทุกโครงงานอยางตอเน่ือง 
                 กําหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ป 
 
 2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
                  ควรจัดระบบการบริหาร ใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการนําไปใช และพัฒนาใหตอเน่ือง 
     กําหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ป 
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 3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
       1) สถานศึกษาควรมีการวางกลยุทธระบบการนิเทศท่ีเปนระบบย่ิงข้ึน มีระบบการติดตามผล

การดําเนินงานอยางเดนชัด มีแบบสรุปในภาพรวม วิเคราะหหาจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาและสงเสริมตอไปอยางเปนระบบ 

      2) ครูควรไดรับการสงเสริม ใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญให
ครอบคลุมเน้ือหาหลักสูตร โดยทําการวัดผลและประเมินความกาวหนาของผูเรียนตามสภาพจริง 
ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณ ตรวจผลงาน และการทดสอบ มีการนําผล 
การวิเคราะหผูเรียนมาปรับปรุงพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ รวมท้ังปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนของครู ใหมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยการศึกษาคาควา วิจัย   
เพ่ือพัฒนาส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

      กําหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ป 
 

 4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
                 สถานศึกษาควรจัดประชุมครูใหความรูครู ใหมีความเขาใจ การนิเทศ การวิเคราะห 
ผลการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว 
และสามารถพัฒนาใหมีประสิทธิภาพย่ิงๆ ข้ึนไป 
                   กําหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ป 
 
สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปญหา  
       ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าในกลุมสาระการเรียนรูท่ีสําคัญ ไดแก กลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ (English) สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จึงสงผล
ใหผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ยังมีคาเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ผูเรียนบางสวนยังขาดความสามารถใน
การคิดที่เปนระบบ แหลงเรียนรูดาน ICT และเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ งบประมาณสนับสนุนดานสื่อ อุปกรณ 
และครุภัณฑไมพอเพียง อาคารสถานท่ีไมสอดคลองกับจํานวนนักเรียน 
                

 จุดเดน 
                  ผูเรียนสวนใหญมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
มีการสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมประกวด แขงขัน ทําใหมีเวทีสําหรับนักเรียนใชประสบการณตรง สงผลให
ไดรับรางวัลตางๆ ท้ังระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขต และระดับโรงเรียน 

                 จุดท่ีควรพัฒนา 
         ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ครูควรไดรับการสงเสริมพัฒนา 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบในวิชาตางๆ รวมท้ังการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง ครูและผูเรียนจะตองสรางสมรรถนะทางคอมพิวเตอร 
ใหเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน และโรงเรียนควรพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การกาวสูประชาคมอาเซียน ดานความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดี 
(ระดับ 3) 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาไดระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพดี 
(ระดับ 3) 

 
9.1 รางวัลท่ีนักเรียนไดรับ ปการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบ 
นว. มนัสนันท  ปานเมือง 
นว. เพ็ญนภา  เพชรสัมฤทธ์ิ 
นว. กนกพร  จันทรแจง 
นว. วรรณวิษา  กระจางฉาย 
นว. ภัทรวดี  พระรักษา 
นว. ฐิตารีย  ประทีปมณีรักษ 
นว. สุกัญญา  คงเถ่ือน 

เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนประจําป 2563 
    

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

นางสาวพิยดา  ทองเจือ ชนะเลิศ ยอดเย่ียม สุดยอดนักเขียนภาษาอังกฤษ เชิง
สรางสรรค The Super of English Superhero 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ประจําปการศึกษา 2563 

สพม.นครสวรรค 

นางสาวกัญญาพัชร พัตตาสิงห ชนะเลิศการแขงขันการอานทํานองเสนาะ ม. ปลาย โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
นายบรรณสรณ ใจเกื้อ ชนะเลิศการแขงขันการอานทํานองเสนาะ ม. ตน โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
เด็กหญิงชลิตรี  สิงหเถ่ือน ไดรับรางวัลการประกวด “บันทึกหนังสือเลมโปรด” 

กิจกรรมการเรียนรูสูหัวใจนักอาน ระดับดีเดน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค 
เด็กชายโกเมธ   ลําสี ไดรับรางวัลการประกวด “บันทึกยอดนักอาน” กิจกรรม

การเรียนรูสูหัวใจนักอาน ระดับดีเดน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค 
เด็กหญิงชลิตรี  สิงหเถ่ือน ไดรับรางวัลการประกวด “บันทึกหนังสือเลมโปรด” 

กิจกรรมการเรียนรู สูหัวใจนักอาน ระดับยอดเย่ียม  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค 

เด็กชายโกเมธ   ลําสี ไดรับรางวัลการประกวด “บันทึกยอดนักอาน” กิจกรรม
การเรียนรูสูหัวใจ นักอาน ระดับยอดเย่ียม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค 

เด็กหญิงสิริรินรดา  ศรีปายา ไดรับการประกาศคุณความดี 
ดานการประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี กิจกรรมสงเสริม
พฤติกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค 
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ชื่อ-สกุล นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบ 
เด็กชายวีรภัทร  เอี่ยมสาหราย ไดรับการประกาศคุณความดี 

ดานการประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี กิจกรรมสงเสริม
พฤติกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค 

เด็กหญิงกชกร  ทองวิชิต ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขัน 
แตงคําประพันธ ประเภท กาพยยานี 11 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 การแขงขันทักษะภาษาไทย เน่ืองในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ปการศึกษา 2563  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค 

เด็กหญิงภูริชญา  พรมเวียง ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขัน 
คัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 การแขงขันทักษะ
ภาษาไทย เน่ืองใน วันภาษาไทยแหงชาติ ปการศึกษา 
2563  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค 

นายเจษฎากร    เกิดศรี 
นายนเรศ         สีนวล 
นายกฤษฎากร  ชาญธัญกรรม 
นายอัศนี         แรมไพร 
นายชลชาติ      ใจทน 
นายวิชญพล    พันกล่ัน 
นายศักย         เกสรบัว 
นายณัฐวัฒน    ม่ันตะคุ 
นายทศพร      อยูปอม 
นายนพรุจ     คงสาลี 
นายณัฐพงษ  เถ่ือนสันเทียะ 
นายภานุวัฒน ศรรุง 
นายนันทวัฒน ภูยงค 
นายอัศราวุฒิ  อยูเย็น 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันฟุตบอลโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย ในระดับ
ภูมิภาคอยางเปนระบบ และมีมาตรฐานในระดับอาชีพ รุน
อายุไมเกิน 18 ป 

การทองเท่ียวและกีฬา จังหวัด
นครสวรรค 

เด็กชายสรสิธ ภูยงค  
นางสาวชุติสลา พงษจินดา  
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรางวัลชนะเลิศ 
แขงขันการตอบปญหาสังคมศึกษาประจําป 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฉิม 

นายปฏิพน วันดี  
นายภูมิพัฒน  เจริญพรอม  
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
แขงขันการตอบปญหาสังคมศึกษาประจําป 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฉิม 

น.ส. สุธิมา ทวมไทย ชนะเลิศ ประกวดวาดภาพสีอคิลิก บนเฟรมผาใบขนาด 
60x80 เซนติเมตร ระดับช้ันม.ปลาย 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค 

น.ส.กนกพร จันทรแจง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประกวดวาดภาพสีอคิลิก บนเฟรม
ผาใบขนาด 60x80 เซนติเมตร ระดับช้ันม.ปลาย 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค 

น.ส.นภัสวรรณ หวัดสูงเนิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประกวดวาดภาพสีอคิลิก บนเฟรม
ผาใบขนาด 60x80 เซนติเมตร ระดับช้ันม.ปลาย 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค 

ด.ญ สุกัญญา ภิระคํา 
ด.ญ สุภวรรณ ภิระคํา 

ชนะเลิศ ประกวดวาดภาพสีอคิลิก บนเฟรมผาใบขนาด 
40x60 เซนติเมตร  

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค 

นายพงคสุวรรณ  มวงมา 
นายปราโมทย  เปแบ 

รางวัลชนะเลิศ  
กีฬาแบดมินตัน ประเภท ทีมชาย การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค 
ประจําป 2563 

จังหวัดนครสวรรค 

นายบุญญฤทธ์ิ  โพธ์ิยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 
กีฬาเปตอง ประเภทชายเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 18 ป การ
แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค ประจําป 2563 

จังหวัดนครสวรรค 

นายบุญญฤทธ์ิ  โพธ์ิยา 
นายวันเฉลิม คํามุย 
นายวีรพล  จันทร 
เด็กชายเจษฎา  ทาเอื้อ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 
กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย  รุนอายุไมเกิน 18 ป การ
แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค ประจําป 2563 
 
 
 

จังหวัดนครสวรรค 
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ชื่อ-สกุล นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบ 
เด็กชายณัฐนนท สระขุนทด 
เด็กชายทักษดนัย ขันทองหลอ 
เด็กชายอัครพนธ  พุมจันทร 
เด็กชายธนากร  สุขะพันธ 
นายเจนภพ  สุนทรวิภาต 
นายธนาวุฒิ  คําเจียม 
นายศักดิ์ชัย  ผิวงาม 
นายวรุตม คชสารทอง 
นายธราดล  คํานวณด ี
นายกฤษนัย  นันทเวช 
นายศุภโชค  ภิรมยขวัญ 
นายปฏิพล  สาเสือ 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี2 
กีฬาวอลเลยบอลชาย รุนอายุไมเกิน 18 ป กีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค 
ประจําป 2563 

จังหวัดนครสวรรค 

นางสาวอิษฎา  เฟองฟุง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี2 
กีฬาคาราเตโด ประเภทหญิงเด่ียว กีฬาระหวางโรงเรียน
สวนกลางและสวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค ประจําป 
2563 

จังหวัดนครสวรรค 

เด็กหญิงอภิชญา ประจบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  ประเภท ว่ิง 40 เมตรหญิง  
รุนอายุไมเกิน 12 ป กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและ
สวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค ประจําป 2563 

จังหวัดนครสวรรค 

เด็กหญิงชมพูนุช พลอยสวรรค รางวัลชนะเลิศ ประเภท ว่ิง 100 เมตรหญิง รุนอายุไมเกิน 
16 ป กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค ประจําป 2563 

จังหวัดนครสวรรค 

นางสาวอนัญญา แพงโพนทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  ประเภท ว่ิง 800 เมตร
หญิง รุนอายุไมเกิน 18 ป กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง
และสวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค ประจําป 2563 

จังหวัดนครสวรรค 

เด็กหญิงพัฒนรพี อยูปอม    
เด็กหญิงรติกานต สรอยกุดเรือนางสาวณารันฌา 
แกวไข  นางสาวพรพิมล วรรณประเสริฐ  
  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  ประเภท ว่ิงผลัด 4 x 100 
เมตรหญิง รุนอายุไมเกิน 18 ป กีฬาระหวางโรงเรียน
สวนกลางและสวนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค ประจําป 
2563 

จังหวัดนครสวรรค 

นายเจษฎากร  เกิดศรี 
นานเรศ  สีนวล 
นายกฤษฎากร  ชาญธัญกรรม 
นายอัศนี  แรมไพร 
นายชลชาติ  ใจทน 
นายวิชญพล  พันกล่ัน 
นายศักดิ์  เกสรบัว 
นายณัฐฐวัฒน  ม่ันตะคุ  
นายทศพร  อยูปอม 
นายนพรุจ  คงสาลี 
นายณัฐพงษ  เถ่ือนสันเทียะ 
นายภานุวัฒน  ศรรุง 
นายนันทวัฒน  ภูยงค 
นายอัศราวุฒิ  อยูเย็น 
นายวรลภย  คงคาอินทร   

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแขงขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม
เกิน 18 ป 

กกท.นว 

เด็กชายโกเมท  ลําสี รางวัลยอดเย่ียม  
บันทึกหนังสือเลมโปรด 

สพม.42 

เด็กหญิงชลิตรี  สิงหเถ่ือน รางวัล ดีเดน  
บันทึกยอดนักอาน 

สพม.42 

เด็กหญิงพรหมพร  อินทรพรม รางวัล ดีเดน  
บันทึก 100 บรรทัด 

สพม.42 
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9.2 ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2563 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2563  
จํานวนนักเรียนสมัครใจเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3  
88 คน จาก จํานวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน  คิดเปนรอยละ 42.93 

 
 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คาเฉล่ียระดับโรงเรียน 51.55 22.05 30.07 29.36 
คาเฉล่ียระดับจังหวัด 52.63 24.32 29.74 33.47 
คาเฉล่ียระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
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ผลการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563

คาเฉลี่ยระดับโรงเรียน คาเฉล่ียระดับจังหวัด คาเฉลี่ยระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
จํานวนนักเรียนสมัครใจเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6  
180 คน จาก จํานวนนักเรียนท้ังหมด 184 คน  คิดเปนรอยละ 97.83 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563

คาเฉลี่ยระดับโรงเรียน คาเฉลี่ยระดับจังหวัด คาเฉลี่ยระดับประเทศ

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คาเฉลี่ยระดับโรงเรียน 39.11 20.42 29.05 32.57 22.44 
คาเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.29 25.92 32.43 35.56 28.79 
คาเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2562-2563 
 

 
 
 
 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ปการศึกษา 2562-2563 
 

 
 
 
 
 

52
.5

9

23
.9

4 29
.1

3

29
.4

4

51
.5

5

22
.0

5 30
.0

7

29
.3

6

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

คาเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ปการศึกษา2562 ปการศึกษา2563

37
.6

4

18
.3

5 26
.4

5 31
.8

8

22
.7

4

39
.1

1

20
.4

2

29
.0

5

32
.5

7

22
.4

4

0

10

20

30

40

50

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ

คาเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ปการศึกษา2562 ปการศึกษา2563



 26

2. การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือใหผูบริหารรูจุดแข็ง 
จุดออน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรคของสภาพภายนอก ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรได
เดินทางมาถูกทิศทางและไมหลงทาง นอกจากน้ียังบอกไดวาองคกรมีแรงขับไปยังเปาหมายไดดีหรือไม ม่ันใจ
ไดอยางไรวาระบบการทํางานในองคกรยังมีประสิทธิพอยู มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  
ซ่ึงการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โรงเรียนไพศาลีพิทยา มีดังน้ี 
 

วิเคราะหบริบทโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
 

รายการปจจัย นํ้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉล่ีย x น้ําหนัก 

สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1.  ดานสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.30 3.96 3.46 1.19 1.04 0.15 
2. ดานเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.25 3.38 3.27 0.85 0.82 0.03 
3.  ดานเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.30 2.97 3.38 0.89 1.01 -0.12 
4.  ดานการเมืองและกฎหมาย 
(Politic = P) 

0.15 3.49 3.42 0.52 0.51 0.01 

สรุปปจจัยภายนอก 3.45 -3.38  
เฉลี่ยปจจัยภายนอก +0.03  

 
 

รายการปจจัย นํ้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉล่ีย x น้ําหนัก 

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

1.  ดานโครงสรางและนโยบาย 
     (Structure = S1) 

0.20 3.6 3.05 0.72 0.61 0.11 

2.   ดานผลผลิตและการบริการ  
      (Service and Products = S2) 

0.15 3.67 3.39 0.55 0.51 0.04 

3. ดานบุคลากร  (Man = M1) 0.15 3.74 3.83 0.56 0.57 -0.01 
4.  ดานประสิทธิภาพทางการเงิน   
     (Money = M2) 

0.15 3.78 3.14 0.57 0.47 0.10 

5.  ดานวัสดุ และอุปกรณ  
     (Materials = M3 ) 

0.15 3.76 3.06 0.56 0.46 0.11 

6.  ดานการบริหารจัดการ  
     (Mannagement = M4 ) 

0.20 3.91 3.42 0.78 0.68 0.10 

สรุปปจจัยภายใน 3.74 -3.31  
เฉลี่ยปจจัยภายใน +0.22  
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
บนแกนความสัมพันธของ SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายผลจากกราฟ 
ผลจากการวิเคราะหองคกร จะเห็นวา จุดไขแดงพรอมลูกศรจะปรากฏอยูทางดานจุดแข็งและ 

โอกาส ซ่ึงถือวาเปน STAR หรือ ดาวรุง แสดงใหเห็นวา โรงเรียนมีสมรรถนะภายในท่ีเขมแข็งและไดรับ 
โอกาสสนับสนุนจากภายนอก ควรมีการขยายและสงเสริมสิ่งที่เขมแข็งใหมีการพัฒนาตอไป 
 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 ดานสังคมและวัฒนธรรม พบวาเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เน่ืองจากประชาชนสวนใหญเห็น
ความสําคัญของการศึกษาและมีความศรัทธาตอโรงเรียน ใหความรวมมือในการดําเนินงานและกิกรรมตางๆ 
ของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ และจากสภาพโดยรวมมีการสื่อสารและการเดินทางสะดวก  จึงสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียน บริเวณโดยรอบโรงเรียนและในชุมชนมีแหลงบันเทิงนอย นักเรียนปรับตัวเขาสูระบบ
การศึกษาไดงาย จึงเปนโอกาสใหโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนสะดวก ในสวนของอุปสรรคน้ัน พบวา
ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน บางสวนมีปญหาครอบครัวแตกแยก สงผลกระทบตอการเรียน ผูปกครอง
ไมมีเวลาดูแลบุตรหลานเทาท่ีควร เน่ืองจากตองทํางาน และนักเรียนบางสวนไมไดอาศัยอยูกับบิดามารดา 
ซ่ึงปญหาเหลาน้ีลวนสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 
 ดานเทคโนโลยี  พบวาเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลให
โรงเรียนตองปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน การส่ือสารโดยใชเทคโนโลยีทาง

โอกาส 
O 

S 
จุดแข็ง 

- 3.31   

 3.45 

  
    

-3.38 

3.74  
(0.22,0.03) 

DOGS CASH COWS 

QUESTION MARKS STARS 

W 
จุดออน 

T 
อุปสรรค 
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สังคมสงผลใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองได และสินคาเทคโนโลยีมีราคาถูกลง สงผลให
โรงเรียนสามารถจัดซ้ือจัดหามาใชในการจัดการเรียนการสอนได ในสวนของอุปสรรคน้ัน ไดแก นักเรียน
บางสวนใชเทคโนโลยีในทางท่ีผิด สงผลใหไมสนใจการเรียน  
 ดานเศรษฐกิจ พบวาเปนอุปสรรคมากกวาโอกาส เน่ืองจากปญหาทางดานภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
คาครองชีพสูงรายไดตํ่า ขาดการสงเสริมอาชีพเสริมในชุมชน ผูปกครองมีภาระหน้ีสิน สงผลใหผูปกครอง
บางสวนขาดความคลองตัวดานคาใชจายของบุตรหลาน สงผลกระทบตอการใหการสนับสนุนดานการศึกษา  
ในสวนของโอกาสน้ัน ไดแก รายไดผูปกครองและชุมชนอยูในระดับปานกลาง โรงเรียนไดรับการสนับสนุน
จากชุมชน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา องคกรเอกชน รวมกับทางโรงเรียนไดรับการบริจาคทุนทรัพย
และวัสดุอุปกรณสนับสนุนการศึกษา สงผลใหนักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 ดานการเมืองและกฎหมาย พบวาเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เน่ืองจาก พระราชบัญญัติการศึกษา 
ใหทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแตละบุคคล รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อยางมี
คุณภาพ ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายดาน
การศึกษา สงผลใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนมากข้ึน ในสวนของอุปสรรคน้ัน ไดแก นโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายหัวของรัฐบาล ยังไมเพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และนโยบายของรัฐบาลท่ี
เปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการดําเนินงานตองปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความตอเน่ือง 
 
 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

ดานโครงสรางและนโยบาย พบวาเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เน่ืองจากโรงเรียนมีระบบการบริหาร 
จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน โดยบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม มีการส่ือสาร
ภายในองคกรที่มีความถูกตอง ชัดเจน สงผลใหไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายเปนอยางดี ใชระบบ 
ICT และขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพ่ือการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ บุคลากรมีความรู ความชํานาญ 
และมีประสบการณในการทํางานท่ีหลากหลาย เปนผลดีตอการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ในสวนของ
อุปสรรคน้ัน ไดแก บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป สงผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่การเรียน    
การสอนไดเต็มตามศักยภาพ          
 ดานผลผลิตและการบริการ พบวาเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เน่ืองจากโรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และใหบริการแหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางหลากหลาย 
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหสามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยูในระดับสูง เรียนจบตามหลักสูตร สอบเขาเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน มีการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมเสริมทางดานความรู คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสรางสรรค 
และสงเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน ในสวนของอุปสรรคน้ัน ไดแก โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สําหรับจัด
การศึกษาและการบริการดานสาธารณูปโภคไมเพียงพอ ผูเรียนบางสวนไมตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังไมเปนที่นาพอใจ 
 ดานบุคลากร  พบวาเปนอุปสรรคมากกวาโอกาส เน่ืองจากครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงาน
สอนมาก ในสวนของโอกาสน้ัน ไดแก ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ ครูมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสอนตรงตามสาขาวิชาครบทุกกลุมสาระการเรียนรู มีวัฒนธรรม
องคกร รักและมีสวนรวมในการทํางาน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ  มีความสามารถในการจัดการเรียน  
การสอนทางไกล สงผลใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  
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 ดานประสิทธิภาพทางการเงิน  พบวาเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เน่ืองจาก โรงเรียนมีการจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณโดยทุกฝายมีสวนรวม ทําใหใชจายตรงตามความตองการ ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ หนวยงานอ่ืน และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเน่ือง การใชจายเงิน
งบประมาณเปนไปตามแผนงาน/โครงการ อยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได ในสวนของอุปสรรคน้ัน 
ไดแก โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ 

ดานวัสดุ และอุปกรณ พบวาเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เน่ืองจากโรงเรียนจัดซ้ืออุปกรณในการ
จัดการเรียนการสอนอยางคุมคา มีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนมีการพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีอยางสมํ่าเสมอมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม ในสวนของอุปสรรคน้ัน ไดแก วัสดุครุภัณฑ มีสภาพ
เกา ชํารุด ไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 
  ดานการบริหารจัดการ พบวาเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เน่ืองจาก ผูบริหารมีความรู 
ความสามารถ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกาวไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดี มีการบริหาร
จัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและมีความโปรงใส สงเสริมใหครูทุกคนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) มี
การวางแผนการบริหารงานอยางเปนระบบ โดยใชหลักการมีสวนรวมและมอบหมายงานตามความถนัด
สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ในสวนของอุปสรรคน้ัน ไดแกการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของครู
ยังไมสมํ่าเสมอ 
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3. ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
 

ทิศทางการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดําเนินงานในการจัดทําแผนและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมท้ังขับเคล่ือนการดําเนินงานดานการศึกษาใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพ่ือมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย ดังน้ี 

หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ันดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 
และแผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เร่ืองการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปน
คนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 

ดังน้ัน ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับ
สังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนด
นโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ี
สามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาชวยท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ัง
กระบวนการจัดทํางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุงบริหารจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒ ิ

 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิง
รุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

 สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการจําเปน
ของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากข้ึน 

 พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ 
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

 จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All) 

 สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสมรองรับสังคม
สูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเนนการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพ่ือสงเสริม
ประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตําบล 

 สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกง 
ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

 พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมี
เหตุผลเปนข้ันตอน 
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 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนํา
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

 พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ 

 เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 

 สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทย เปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีที่ใชภาษาอยาง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการส่ือสารและ
ใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแตละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและ
อนาคต 

 สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนดวย
เคร่ืองมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล 
(Data Analysis) และทักษะการส่ือสารภาษาตางประเทศ 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู 

 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 ระดมสรรพกําลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหล่ือม
ล้ําทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
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5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ดานส่ิงแวดลอม 

 สงเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และ
สรางรายได 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน 

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน
ของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

 สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับการ
ปฏิรูปองคการ 

 สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดอยางอิสระ
และมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

 จัดต้ังหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 

1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนน เปนกรอบแนวทาง
มาใชในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคํานึงถึง
มาตรการ 4 ขอ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว 
ดังน้ี (1) งดดูงานตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนและเปนประโยชนตอ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการ
จัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซํ้าซอน 

2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและ
สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดย



 34

มีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 

3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและดําเนินการ
แกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลําดับ 

 
ทิศทางการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
 

1. ดานความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

2. ดานโอกาส 
 2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

2.2 ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ สูความ
เปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกัน ไมใหออก
จากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยาง
เทาเทียมกัน 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานคุณภาพ 
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปน ของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของซาติ ยึดม่ันการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
เลือก ศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
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3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปน ในแตละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน 
สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ตานประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือน บน

ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี

สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบท ของพ้ืนท่ี 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 - 3 

นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา 

ท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม

ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
ทิศทางการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
 
นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

นโยบายท่ี 1 นักเรียนดี (Smart Student) 
    จุดเนน 
    - ใสใจ คุณธรรม 
    - กาวลํ้า วิชาการ  
    - งาน ผลสัมฤทธิ์เปนเลิศ  
    ตัวช้ีวัด 
    1) นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสมรรถนะ และ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
    2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 สาระหลัก เพ่ิมข้ึนรอยละ 3  
    3) นักเรียนมีผลงาน ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ 1 นักเรียน 1 ผลงาน  
    4) นักเรียนมีมาตรฐานทักษะ และสมรรถนะดาน Digital Literacy 
    5) นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR 
English Literacy 
    6) นักเรียนรักงาน ทํางานจนสําเร็จ ใฝเรียนรู และรวมสรางสรรคนวัตกรรม  
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นโยบายท่ี 2 ครูเดน (Smart Teacher) 
    จุดเนน 
    - เปนครูดวยหัวใจ 
    - ครูผูสรางนวัตกรรรม  
    - มีผลงานเชิงประจักษ 
 - เปนครูมืออาชีพ  

ตัวช้ีวัด  
    1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ 1 ครู 1 นวัตกรรม 
    2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชดําเนินชีวิต           
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารจัดการช้ันเรียน เปนหองเรียนคุณภาพ 
    4) ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรูเชิงรุกเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียน การสอนท่ี
เนนกระบวนการ Active Learning & STEPs / Coding /STEAM / PBL 
    5) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy: DL) และ
ทักษะ การสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR English Literacy 
    6) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาตนเอง มี EID Plan เพ่ือพัฒนาตนเอง และ พัฒนา
งาน 
นโยบายท่ี 3 โรงเรียนดัง (Smart School) 

จุดเนน 
- เครือขาย / ชุมชนรวมพัฒนา  
- กาวหนาดวยระบบคุณภาพ  
- พรอมเพรียงศักยภาพ “นาดู นาอยู นาเรียน”  
ตัวช้ีวัด  
1) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง  
2) โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง  
3) โรงเรียนมีระบบความปลอดภัย  
4) โรงเรียนเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล  
5) โรงเรียนเปนโรงเรียน พอเพียง สุจริต คุณธรรม 
6) โรงเรียนจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี ทางไกลผาน

เทคโนโลยี (DLIT) 
7) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท่ีเขมแข็ง  
8) โรงเรียนสงเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ  
9) โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
10) โรงเรียนมีภูมิทัศน สะอาด รมร่ืน สวยงาม ปลอดภัย “นาดู นาอยู นาเรียน”  
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นโยบายท่ี 4 สํานักงานเลิศ (Smart Office) 
จุดเนน 

  - ใชหลักธรรมาภิบาล  
- บริหารดวยนวัตกรรม  
- นอมนําศาสตรพระราชา  
- มุงการพัฒนาสูความย่ังยืน “นาอยู นาทํางาน บริการประทับใจ”  
ตัวช้ีวัด  
1) สพม.นครสวรรค เปนองคกรคุณธรรม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
2) สพม.นครสวรรค บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  
3) สพม.นครสวรรค ใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
4) บุคลากร สพม.นครสวรรค ทุกคน มีความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน 

ความสามารถทางภาษา CEFR English Literacy และทักษะ Digital Literacy 
5) สพม.นครสวรรค เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
6) สพม.นครสวรรค เปนสํานักงานนาอยู มีสภาพแวดลอม ภูมิทัศนสวยงาม สะอาด รมร่ืน 

ปลอดภัย “นาอยู   นาทํางาน บริการประทับใจ” 
 
กลยุทธการพัฒนาการศึกษา (Strategic Issues) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร สงเสริมทักษะอาชีพและ
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง และลดความเหล่ือมล้ํา ผูเรียนไดรับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพมุงสูศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
 

วิสัยทัศน ( Vision ) 
 องคกรแหงปญญา  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  กาวหนาทันเทคโนโลยี  สรางเด็กดีสู
สังคมโลก 
 
พันธกิจ  ( Mission ) 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูดวยระบบ ICT โดยเนนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดองคกรที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย 

2. พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม เช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู การวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีความรู ความสามารถใชส่ือ อุปกรณ เทคโนโลยีทันสมัยและปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายมีประสิทธิภาพ 

3. จัดการเรียนรูที่เนนคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

4. เสริมสรางศักยภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศทุกดาน มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 

5. พัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีความสะอาด  รมร่ืน  ปลอดภัย  และเปน
แหลงเรียนรูของผูเรียนและชุมชน  ตลอดจนสรางความตระหนักและมีจิตสํานึกท่ีดีตอสิ่งแวดลอม 
 
เปาประสงค ( Goal ) 

1. ระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูดวยระบบ ICT โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เพ่ือใหเกิดองคกรที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย 

2. บุคลากรเปนผูมีความรูคูคุณธรรม เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีความรู ความสามารถใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีทันสมัยและปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับ
มอบหมายมีประสิทธิภาพ 

3. ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

4. ผูเรียนมีความเปนเลิศทุกดาน มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
5. สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมีความสะอาด รมร่ืน ปลอดภัย และเปนแหลงเรียนรูของผูเรียนและ

ชุมชน  ผูเรียนมีความตระหนักและมีจิตสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 
2. ซ่ือสัตย สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
คานิยม   ใฝเรียนรู  สูงาน เช่ียวชาญตามความถนัด 
วัฒนธรรมองคกร   มุงม่ันพัฒนา  กาวหนาทันเทคโนโลยี  ดวยวิถีแหงคุณธรรม 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
 

มาตรฐานการศึกษา  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 รายละเอียดแตละมาตรฐานมีดังน้ี 
            มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
    1) มีความสามารถในการอานการเขียนการส่ือสารและการคิดคํานวณ 
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปราย 
                                     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 
    3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
    4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    6) มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

    1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
    2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
    3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
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 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี  
        คุณภาพ     
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
        การจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได 
   3.2 ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
        3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

         การจัดการเรียนรู 
 
จุดเนนเฉพาะของโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
         การบริหารจัดการของโรงเรียน เนนใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ และตรงตามหลักสูตร
โรงเรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังน้ี 
       1.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ท้ังในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ   
       2.  พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู  และทักษะการทํางานรวมกัน   
       3.  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
       4.  สงเสริมใหนักเรียนทุกคน ไดรวมกิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และประเพณีของทองถ่ิน  และ
ฝกใหผูเรียนทุกคน ไดรูจักวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพ และพลานามัยของตนเอง 
       5.  เรงพัฒนาครูใหมีความรูและความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
       6.  สงเสริมนักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก 
       7.  สรางการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร เนนการมีสวนรวม  มีการประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเน่ือง และผานการรับรองจากการประเมินภายนอก 
       8.  จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีเสริมสรางพัฒนาการของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
      9.  โรงเรียนมีความพรอมดานอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ อุปกรณ ส่ือเทคโนโลยี สอดคลอง 
กับการจัดชั้นเรียน 
      10. พัฒนาหลักสูตรท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการใชแหลงเรียนรู การสรางเครือขาย   
ความรวมมือจากชุมชน  แหลงวิทยากร และภูมิปญญาในทองถ่ิน 
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4. กรอบกลยุทธการจัดการศึกษา 
 
กลยุทธโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  
กลยุทธท่ี 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
วัตถุประสงคตามกลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1พัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานผลสัมฤทธิท์างวิชาการ 
วัตถุประสงค  
 1) พัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  

 2) พัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

 3) พัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 4) พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 5) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6) พัฒนาความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 

กลยุทธท่ี  2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงค   
วัตถุประสงค  
 1) สงเสริมการมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 2) ปลูกฝงความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 3) ปลูกฝงการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 4) สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
 

กลยุทธท่ี  3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
วัตถุประสงค  

 1) กําหนดเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่ชัดเจน 

 2) บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

 3) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุมเปาหมาย 
4) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
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6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
ท่ีเหมาะสมท้ังในสถานการณปกติและในสถานการณแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 

กลยุทธท่ี  4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
วัตถุประสงค  
 1) มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได 
 2) มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูท้ังใน

สถานการณปกติและในสถานการณแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4) มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 
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ความสัมพันธกลยุทธ/โครงการ/มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ โครงการหลัก มาตรฐาน ฝาย/งาน/กลุมสาระฯ 

1 1. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการแกปญหา
ของผูเรียน   
2. โครงการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการใช ICT 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผูเรียน 

บริหารวิชาการ 
กลุมสาระทุกกลุม 

2 1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  
2. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผูเรียน 

บริหารวิชาการ 
บริหารงาน 
กิจการนักเรียน 
กลุมสาระทุกกลุม 

3 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  
2. โครงการบริหารจัดการคุณภาพและจัด
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาวิชาการ 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 
 
 

บริหารวิชาการ 
บริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 
งานบุคคลากร
บริหารงาน 
กิจการนักเรียน 
บริหารงานท่ัวไป 
กลุมสาระทุกกลุม 

4 1. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

บริหารวิชาการและ 
งานบุคคลากร 
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โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธโรงเรียนไพศาลีพิทยา พรอมเปาหมาย ระยะ 3 ป 

กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. พัฒนา
คุณภาพของ
ผูเรียนดาน
ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ 

1. โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรูและ
การแกปญหา
ของผูเรียน   
 

1) รักการอาน 
2) Open House 
3) ลดเวลาเรียน 
4)  Language 

Loveaholic 
5) คายพัฒนาทักษะ

ภาษาตางประเทศ 
6) สงเสริมภาษา 

ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน 

7) สงเสริมภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรมเกาหลี 

8) สงเสริมภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรมเมียนมา 

9) ปรับปรุงและพัฒนา
หอง SELF STUDY
ภาษาตางประเทศ 

10) คายพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร 

มาตรฐานที่ 1  
ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผูเรียน 
1) มีความสามารถใน
การอาน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณ 
2)  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

 

    1.1 รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการอาน การเขียนภาษาไทย อยูในระดับดี 
ตามเกณฑ     
การประเมินของสถานศึกษา 
     1.2 รอยละของนักเรียนท่ีผานการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดาน
ความสามารถในการสื่อสาร   ในระดับดี ตาม
เกณฑของสถานศึกษา 
     1.3 รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
การสื่อสาร การนําเสนอผลงานไดตามเกณฑ
ของสถานศึกษา 
     1.4 รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ไดตามเกณฑของ
สถานศึกษา 
     1.5 รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการคิดคํานวณ อยูในระดับดี ตามเกณฑ
การประเมินของสถานศึกษา 
ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

92 
 
 
 

80 
 
 
 
 

92 
 
 
 

90 
 
 

70 
 
 
 
 
 

94 
 
 
 

82 
 
 
 
 

94 
 
 
 

92 
 
 

72 
 
 
 
 
 

96 
 
 
 

84 
 
 
 
 

96 
 
 
 

94 
 
 

74 
 
 
 
 
 

269,280 บาท 
บริหารวิชาการ 
บริหารงาน 
กิจการนักเรียน 
กลุมสาระทุกกลุม 
นางสาวณัฐวรรณ  
ตวนชะเอม 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

11) สัปดาห
วิทยาศาสตร 

12) การแขงขัน
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร 

13) Mini Math 
Project 

14) คายคณิตศาสตร 
Math For Fun 

15) Fun Math สัปดาห
วิทยาศาสตร 

16) แขงขันทักษะ
วิชาการทาง
คณิตศาสตร 

17) Open House 
(คณิตศาสตร) 

18) วันสุนทรภู 
19) คายเพชรไพศาลีกวี

ภาษาไทย 
20) แขงขันทักษะ

ภาษาไทย 
21) Open House 

(ภาษาไทย) 

     1.6 รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาตางประเทศท่ี 2 ตาม
เกณฑของสถานศึกษา 
      2.1 รอยละนักเรียนท่ีผานการประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห อยูในระดับ ดี 
      2.2 รอยละนักเรียนท่ีผานการประเมิน
ทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
      2.3 รอยละนักเรียนท่ีผานการประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดาน
ความสามารถในการคิด ในระดับดี ตาม
เกณฑของสถานศึกษา 

70 
 

 
 

98 
 
- 
 
 

90 

72 
 
 
 

98 
 

58 
 
 

92 

74 
 
 
 

98 
 

60 
 
 

94 
 



 46

กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

 

1. พัฒนา
คุณภาพของ
ผูเรียนดาน
ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ 

2. โครงการ
สงเสริมการ
สราง
นวัตกรรมและ
การใช ICT 

1) พัฒนาระบบ ICT 

หองสมุด 

2) พัฒนาระบบ ICT 

หองเรียน
คอมพิวเตอร 

3) สงเสริมการสราง
นวัตกรรมและการ
ใชเทคโนโลยี 

 

มาตรฐานที่ 1  
ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผูเรียน 
3) มีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรม 
4) มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

    3.1 รอยละของนักเรียนท่ีมีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม ในระดับ 
ดี ตามเกณฑ      การประเมินของ
สถานศึกษา 
    3.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลงาน จาก
การทําโครงงาน / สิง่ประดิษฐ และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทํางาน 
และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 
      3.3 รอยละของนักเรียนท่ีสามารถสราง
นวัตกรรม 
      3.4 รอยละของนักเรียนท่ีสามารถสราง
นวัตกรรม และนํานวัตกรรมไปใช และมีการ
เผยแพร 
      4.1 รอยละของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการสืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต และสรุปความรูไดดวยตนเอง 
และอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

82 
 
 
 

80 
 
 
 

75 
 

75 
 
 

95 
 
 
 
 
 

84 
 
 
 

82 
 
 
 

77 
 

77 
 
 

97 
 
 
 
 
 

86 
 
 
 

84 
 
 
 

79 
 

79 
 
 

98 
 
 
 
 
 

558,000 บาท 
บริหารวิชาการ 
กลุมสาระทุกกลุม 
นางปนัดดา   
สุขรักษ 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

      4.2 รอยละของนักเรียนท่ีผานการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดาน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
      4.3 รอยละของนักเรียนท่ีมีทักษะดาน 
Digital Literacy ในการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

82 
 
 

70 

84 
 
 

72 

86 
 
 

74 

1. พัฒนา
คุณภาพของ
ผูเรียนดาน
ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ 

3. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

1) ความเปนเลิศทาง
วิชาการ (แขงขัน
ศิลปฯ) 

2) แขงขันทักษะ
วิชาการ 8 กลุม 
สาระ (วัสดุฝกใน
การแขงขัน) 

3) จางครูตางชาติ 
4) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

O-NET วิชา
ภาษาอังกฤษ 

5) ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ กลุม

มาตรฐานที่ 1  
ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผูเรียน 
5) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

      5.1  รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
      5.2  รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
      5.3  รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ 3 
ขึ้นไป 
      5.4  รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ระดับ 3 
ขึ้นไป 
      5.5  รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

65 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

65 
 
 

77 
 

67 
 
 

52 
 
 

52 
 
 

67 
 
 

79 
 

69 
 
 

54 
 
 

54 
 
 

69 
 
 

81 
 

1,256,500 บาท 
บริหารวิชาการ 
กลุมสาระทุกกลุม 
นางสาวกฤติญดา  
ออนคลาย 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

สาระ
ภาษาตางประเทศ 

 
6) ยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ กลุม
สาระสุขศึกษา 

7) ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ กลุม
สาระวิทยาศาสตร 

8) ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ กลุม
สาระคณิตศาสตร 

9) ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ กลุม
สาระภาษาไทย 

10) ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ กลุม
สาระการงาน
อาชีพ 

      5.6  รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
      5.7  รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 3  ข้ึนไป 
      5.8  รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป 

75 
 
 

65 
 
 

50 

77 
 
 

67 
 
 

52 

79 
 
 

69 
 
 

54 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

11) ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ กลุม
สาระสังคมศึกษา
ฯ 

12) ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ กลุม
สาระศิลปะ 

1. พัฒนา
คุณภาพของ
ผูเรียนดาน
ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ 

4. โครงการ
พัฒนาทักษะ
งานอาชีพ 

1) แนะแนวศึกษาตอฯ 

2) เปดโลกวิชาการ
งานอาชีพ 

3)  พัฒนาทักษะ 
    ทางวิชาการงาน

อาชีพ 

 มาตรฐานที่ 1  
ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผูเรียน 
6) มีความรูทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ 

6.1  รอยละของนักเรียนท่ีมีความรู 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

6.2  รอยละของนักเรียนท่ีมี ID Plan 
และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ 

6.3  รอยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 และ 6 ท่ีมีความพรอมท่ีศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 

6.4  รอยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 และ 6 ท่ีมีความพรอมในการทํางาน 
และประกอบอาชีพ 

 

90 
 

85 
 
 

84 
 
 

84 

92 
 

87 
 
 

86 
 
 

86 

94 
 

89 
 
 

88 
 
 

88 
 

32,925 บาท 
บริหารวิชาการ 
กลุมสาระทุกกลุม 
นางสาวณัฐฐินันท  
จันทะข้ึน 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

2. พัฒนา
คุณภาพของ
ผูเรียนดาน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

5. โครงการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
ของผูเรียน  
 

1) ทัศนศึกษา+ลูกเสือ 
ม.ตน/ปลาย 

2) นศท 
3) วันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแหงชาติ 
4) วันสมเด็จพระมหา

ธีรราชเจา 
5) ธนาคารโรงเรียน 
6) วันสถาปนา

โรงเรียน 
7) แหเทียนพรรษา 
8) ลอยกระทง 
9) ไหวครู 
10) เชิดชูเกียรติสภา

นักเรียน 
11) สัมมนาผูนํา

เครือขายสภา
นักเรียน 

12) เลือกต้ัง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

13) จิตอาสาสรางสรรค
สังคม 

 มาตรฐานที่ 1  
ประเด็นการพิจารณา 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน 
1) การมีคุณลักษณะ
และคานิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 
2) ความภูมิใจใน
ทองถิ่นและความเปน
ไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลาย 

  
 

1.1 รอยละของนักเรียนท่ีผานการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับดี 

1.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนํา และมีจิตอาสา 

1.3 รอยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ
และคานิยมท่ีดี และเปนแบบอยางได 

2.1 รอยละของนักเรียนท่ีรวมกิจกรรม
ตามประเพณี วันสําคัญ และทองถ่ิน 

2.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

2.3 รอยละของนักเรียนท่ียึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

2.4 รอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเปน
ไทย 

2.5 รอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมและทองถ่ิน 

98 
 

97 
 

75 
 

94 
 

92 
 

98 
 
 

95 
 
 

94 
 

 
 

98 
 

98 
 

77 
 

96 
 

94 
 

98 
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98 
 

98 
 

79 
 

98 
 

96 
 

98 
 
 

98 
 
 

98 
 
 
 

705,960 บาท 
บริหารวิชาการ 
บริหารงาน 
กิจการนักเรียน 
กลุมสาระทุกกลุม 
นายอนุชิต  
ขุมโมกข 



 51

กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

14) สานสัมพันธนองพ่ี 
สวัสดีปใหม 

15) พัฒนาความเปน
เลิศสภานักเรียน 

16) คายพัฒนา
ศักยภาพผูนํา
นักเรียนฯ 

17) ยุวชน
ประชาธิปไตยหัวใจ
ธรรมาภิบาล 

18) สภาสื่อรัก 
(Messenger of 
love) 

19) เร่ืองเลาจากรุนพ่ี 
(The Secret of 
Senior) 

20) สภาประสานใจ
แกไขปญหาชาว 
พ.พ. 

21) การแขงขันกีฬา
สภากระชับมิตร 
สภา กีฬา นักเรียน 

22) สภา On Air 

3.1 รอยละของนักเรียนท่ีอยูรวมกันอยาง
มีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

3.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอ
บานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปน
พลเมืองท่ีดีของชาติ  และเปนพลเมืองโลกท่ีดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

98 
 
 

95 

98 
 
 

97 
 
 

98 
 
 

98 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

23) วันคริสตมาส 
24) วันภาษาไทย

แหงชาติ 
25) วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 

26) วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ 

27) วันแมแหงชาติ 
28) วันสําคัญทาง

ศาสนา (มาฆบูชา วิ
สาขบูชา 
อาสาฬหบูชา) 

29) วันสันติภาพสากล 
30) คายอบรมพุทธ

ธรรมบุตร 
31) นิทรรศการอาเซียน 
32) ศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

2. พัฒนา
คุณภาพของ
ผูเรียนดาน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

6. โครงการ
สงเสริมสุข
ภาวะทาง
รางกายและ
จิตสังคม 
 

1) โรงเรียนปลอดขยะ 

2) ปรับปรุงหอง
พยาบาลและจัดซื้อ
เวชภัณฑ 

3) สงเสริมโภชนาการ  

4) รณรงคตอตานยา
เสพติด 

5) To Be Number One 

6) ขับขี่ปลอดภัย 

7) กีฬาภายใน (เวสาลี
เกมส) 

8) ว่ิงเพื่อสุขภาพ
เทิดพระเกียรต ิ

9) กีฬายามวางตานยา
เสพติด 

10) มวลชนสัมพันธ 
11) สงเสริมความเปน

เลิศดานกีฬา 

12) อนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

มาตรฐานที่ 1  
ประเด็นการพิจารณา 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน 
4) สุขภาวะทาง
รางกายและจิตสังคม 

4.1 รอยละของนักเรียนท่ีมีนํ้าหนัก 
สวนสูง และพัฒนาการทางรางกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกลมพล
ศึกษา หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกขอ 

4.3 รอยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรง แตงกายสะอาด 
เรียบรอย เคร่ืองใชสวนตัวสะอาด และปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

4.4 รอยละของนักเรียนท่ีหลีกเลี่ยงจาก
ส่ิงมอมเมา ปญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิด  

4.5 รอยละของนักเรียนท่ีมีความรูทักษะ
ในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
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94 
 
 
 

98 
 
 

98 
 
 
 
 

247,550 บาท 
บริหารวิชาการ 
บริหารงาน 
กิจการนักเรียน 
กลุมสาระทุกกลุม 
นางวันทนา   
นิลสนธิ 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

      4.6 รอยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีจิตสาธารณะ 
      4.7 รอยละของนักเรียนท่ีผานการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดาน
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ในระดับดี 
 
 
 
 

94 
 
 

95 

96 
 
 

97 

98 
 
 

98 

3. พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

7. โครงการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร  
 
 

1) ศึกษาดูงาน 

2) อบรมพัฒนาครู
ดานการใช
เทคโนโลยี 

3) อบรมพัฒนาครู
ดานกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา 
2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนไดรับการสงเสริมใหเขารับการพัฒนา
ตนเอง 

2.4.2 ครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม
สาระ ผูประสาน และครูในระดับช้ัน มีการ
ประชุม เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาการ
ทํางานรวมกันอยางนอยปการศึกษาละ     
10 คร้ัง 

ดี 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 

ดี 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 

ดี 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 

256,500 บาท 
บริหารวิชาการ 
บริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 
บริหารงาน
บุคคลากร 
บริหารงานท่ัวไป 
กลุมสาระทุกกลุม 
นางอัญชนา   
บุญพุฒ 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

4) อบรมพัฒนาครู
ดานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5) พัฒนาครูกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

6) อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน กลุม
สาระสุขศึกษา 

7) อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน กลุม
สาระคณิตศาสตร 

       2.4.3 ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดรับ
การพัฒนา ใหสามารถจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
 

ดี ดี 
 

ดี 
 

 

3. พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

8. โครงการ
บริหารจัดการ
คุณภาพและ
จัดสภาพ 
แวดลอมของ
สถานศึกษา 

1) การพัฒนางาน
วิชาการ(สํานักงาน 
+ GPA) 

2) ปจฉิมนิเทศ 

3) สงเสริม
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานหองสมุด
ฯ 

4) โรงเรียนคุณภาพ 
4.1  พัฒนาการบริหาร

แบบมีสวนรวม 

    มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ระเด็นการพิจารณา 
2.1 มีเปาหมาย
วิสัยทัศนและพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน            2.2 
มีระบบบริหารจัดการ

     2.1.1 สถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาท่ีถูกตอง ครบถวน 
ทันสมัย ถูกตองตามหลักวิชาการ สอดคลอง
กับแผนการศึกษาชาติและความตองการของ
ชุมชน ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ี
สะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,089,735 บาท 
บริหารวิชาการ 
บริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 
บริหารงาน
บุคคลากร
บริหารงาน 
กิจการนักเรียน 
บริหารงานท่ัวไป 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

4.2 หองปฏิบัติการทาง
ภาษา 

4.3 โครงงานอาชีพ 
        - คหกรรม 

      - โรงเรียนสีเขียว 

      - ศิลปะ 

      - กีฬา 
5) นิเทศ กํากับ 

ติดตาม
กระบวนการจัดการ
เรียนรู 

 

6) พัฒนาสํานักงาน
บริการ 

7) สื่อส่ิงพิมพ
ประชาสัมพันธ 

8) ปาย
ประชาสัมพันธ/ธง
ประดับ 

9) งานเทคโนโลยี 

10) ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.5 จัดสภาพ 
แวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ   
 
2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู   

 

2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห 
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงอยางครบถวน กําหนด
ผูรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหผูมีสวน
เก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในทุกกระบวนการ 
จนนําไปสูการประกาศใชมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2.1.3 สถานศึกษา มีการกําหนดคา
เปาหมายความสําเร็จของทุกมาตรฐานและ
กําหนดคาเปาหมายในประเด็นการพิจารณา 
เชน การอาน การเขียน การคิดคํานวณ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฯลฯ อยางเหมาะสม
โดยผานการพิจารณาจากทุกฝายอยาง
ครบถวนตามบริบทของสถานศึกษา โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.1.4 สถานศึกษาจัดทําประกาศคา
เปาหมายแตละมาตรฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยไดรับ

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 

กลุมสาระทุกกลุม
นางสาวจันทรฉาย  
ขาวพราย 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

11) พัฒนา ปรับปรุง
ดานความสะอาด
สถานที่ 

12) พัฒนาระบบงาน
การเงิน บัญชี พัสดุ  

13) กิจกรรมเบิกจายคา
สาธารณูปโภค 

14) กิจกรรมซอมบํารุง
ทั่วไป 

15) กิจกรรมเบิกจาย
คาใชจายการ
เดินทางไปราชการ 

  

16) กิจกรรมเบิกจายคา
เช้ือเพลิง 

17) พัฒนาระบบงาน
ธุรการ 

18) วันคลายวัน
สวรรคต ร.9 

19) วันปยมหาราช 

20) สงเสริม
ความสัมพันธชุมชน
และภาคีเครือขาย 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธให
ผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
ไดรับทราบดวยวิธีการหลากหลาย 

2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา 
ท่ีไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได 
     2.2.2 สถานศึกษามีและดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม  
คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
     2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห
สภาพปญหา และความตองการจําเปนของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยใชเทคนิควิธี
ท่ีหลากหลาย ไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง 
ครบถวน และทันสมัย ท้ังจากแหลงขอมูล 
เอกสาร และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ดี 
 

 
ดี 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 



 58

กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

21) จางบุคลากร
สนับสนุนการสอน
(ลูกจางช่ัวคราว) 

22) พัฒนาระบบงาน
กิจการนักเรียน 

23) ประชุมผูปกครอง 

24) เย่ียมบานนักเรียน 

25) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 

26) พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 

27) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลุมสาระ
ตางประเทศ 

28) นิเทศ กํากับ 
ติดตาม กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ 

29) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลุมสาระ
สุขศึกษาฯ 

2.2.4 สถานศึกษากําหนดวิธีการ
ดําเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคลอง
กับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใชกระบวนการทํางานท่ีมีระบบสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษาและดําเนินการ      
ในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู การ
สงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา เปดโอกาสให
ผูเก่ียวของมีสวนรวม 

2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ 
และเวลาอยางประหยัดและคุมคา ใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของทุก
โครงการและกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ มี
การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ และรับรูรวมกันอยางกวางขวาง 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

30) นิเทศ กํากับ 
ติดตาม กลุมสาระ
สุขศึกษา 

31) พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร 

32) นิเทศ กํากับ 
ติดตาม กลุมสาระ
วิทยาศาสตร 

33) นิเทศ กํากับ 
ติดตาม กลุมสาระ
คณิตศาสตร 

34) นิเทศ กํากับ 
ติดตาม กลุมสาระ
ภาษาไทย 

35) นิเทศ กํากับ 
ติดตาม กลุมสาระ
การงานอาชีพ 

36) นิเทศ กํากับ 
ติดตาม กลุมสาระ
สังคมศึกษาฯ 

อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัด
รับทราบ 
     2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุม
ตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พรอมท้ังปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับ
นโยบายท่ีสําคัญและความตองการจําเปนของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

  2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานใหความเห็นชอบ และรับรูรวมกัน
อยางกวางขวาง อยางมีระบบ และแจงให
หนวยงานตนสังกัดรับทราบ 
     2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     2.2.9 สถานศึกษากําหนดบทบาทหนาท่ี
มอบหมายใหบุคลากรในสถานศึกษา

 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 

 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 

 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

37) นิเทศ กํากับ 
ติดตาม กลุมสาระ
ศิลปะ 

38) การจัดการศึกษาใน
สถานการณโควิด-
19 

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางชัดเจน ครอบคลุมโครงสรางการ
บริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและ
บทบาทหนาท่ีของผูเรียนไวอยางชัดเจน มีการ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไป
ตามปฏิทินท่ีกําหนด  ใชงบประมาณอยาง
คุมคา ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมและมี
ความพึงพอใจ 
     2.2.10 สถานศึกษามีการกําหนดปฏิทิน 
และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติการประจําป มีการระบุ
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับติดตามการดําเนินงาน
ชัดเจนครบถวนในทุกโครงการ กิจกรรม โดย
ผูเก่ียวของ  มีสวนรวม 
     2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนดไวครบถวน เกินรอยละ 80 ข้ึนไป
ของจํานวนโครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
และผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
ดี 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

โดยรอยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการใชงบประมาณ
และทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และ
ผูเก่ียวของรอยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการ
ดําเนินงาน 
    2.2.12 สถานศึกษา มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสราง
ความเขาใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงาน
ตามความรูความสามารถ รวมกันวางแผน 
กําหนดภารกิจปฏิทินการติดตามตรวจสอบ 
และมีการประสานงานอยางเปนระบบ 
      2.2.13 สถานศึกษาสถานศึกษามีการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ัง
ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาท่ีแสดงผล
การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยมี
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และมี      
การจัดทํารายงานตามหลักวิชาการ เปน
ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

     2.2.14 สถานศึกษา มีการติดตามผลการ
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดวยรูปแบบ
ท่ีหลากหลายถูกตองตามหลักวิชาการเปน
แบบอยาง  ท่ีดี และนําผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใชวางแผนดําเนินงาน ปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา   
     2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและ
กําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีชัดเจนถูกตองตามหลักวิชาการ มี
เคร่ืองมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็น
พิจารณา ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชวิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
      2.2.16 สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอนคุณภาพ
ผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัด

ดี 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

การศึกษาอยางชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการ
ประเมินการประเมินแบบองครวม (Holistic 
rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ 
(Expert judgment) การประเมินจาก
หลักฐานเชิงประจักษ (evidence based 
assessment) โดยผูมีสวนเก่ียวของกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝายเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน 
       2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ 
ปรับปรุงคุณภาพของรายงานใหมีความ
ชัดเจนและสมบูรณ แลวจึงเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบอยางเปนระบบ ตามชวงเวลาท่ี
กําหนด และนําขอเสนอแนะมาใชปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพร
รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาดวยรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลายตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
ดี 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

ท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน พรอมกับนํา
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูไดรับการ
เผยแพร  และนําไปใชสําหรับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาอยางมีระบบ เปนไปอยาง
ตอเน่ือง 
        2.2.19 สถานศึกษามีการสงเสริม 
สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักในความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมุงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตอเน่ือง 
และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู จนเปนวัฒนธรรมในการทํางานปกติ
ของสถานศึกษา 
        2.2.20 สถานศึกษามีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ตนสังกัดตางๆ 
มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูล
สารสนเทศ โดยใหผูมีสวนเก่ียวของ   ทุกฝาย
มีสวนรวม เพ่ือนําไปใชประโยชนตอการ

 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

พัฒนาการบริหารและการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเน่ือง เปนแบบอยางได 
        2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรับ
การติดตาม ประเมินคุณภาพอยางเปนระบบ 
ท้ังดานขอมูล เอกสาร หลักฐาน รองรอยการ
ดําเนินงานตาง ๆ อยางครบถวน ชัดเจน 
เหมาะสม นาเช่ือถือ และใหความรวมมือใน
การประเมินคุณภาพเพ่ือนําผลประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ตนสังกัด และ
หนวยงานภายนอก 
      2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
การสอน 
      2.5.2 จํานวนแหลงเรียนรูเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู ไดมาตรฐาน 
      2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การ
พัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 
 
 

 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 
 
 

 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

      2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนา
ระบบและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ดี 
 
 
 

ดี 
 
 
 

ดี 
 
 
 

3. พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

9. โครงการ
พัฒนา
วิชาการ 
 

พัฒนาหลักสูตร 2 มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบร ิ
หารและการจัด 
การ  
ประเด็นการพิจารณา 
2.3 ดํา 
เนินงานพัฒนาวิชา 
การที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถาน 
ศึกษาและทุกกลุม 
เปาหมาย 

        2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และพัฒนาผูเรียนใหมี
ศักยภาพเปนพลโลกปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
        2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได 
        2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุม
สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 

ดี 
 
 
 
ดี 
 
 
 
ดี 

ดี 
 
 
 
ดี 
 
 
 
ดี 

ดี 
 
 
 
ดี 
 
 
 
ดี 

 - บาท 
บริหารวิชาการ 
นางสุกัญญา  
ตลอดภพ 
 

4. พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ีเนน

10. โครงการ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนท่ีเนน

1) หองเรียนคุณภาพ 
2) คืนนักเรียนสู

หองเรียน 
3) PLC กลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

  มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
ประเด็นการพิจารณา  

      3.1.1 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และ
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  
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37,800 บาท 
บริหารวิชาการ
และ 
บริหารงาน
บุคคลากร 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

ผูเรียนเปน
สําคัญ 

ผูเรียนเปน
สําคัญ 

4) หองเรียนคุณภาพ 
กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ 

5) คืนนักเรียนสู
หองเรียน กลุม
สาระ
ภาษาตางประเทศ 

6) PLC กลุมสาระสุข
ศึกษา 

7) หองเรียนคุณภาพ 
กลุมสาระสุขศึกษา 

8) คืนนักเรียนสู
หองเรียน กลุม
สาระสุขศึกษา 

9) PLC กลุมสาระ
วิทยาศาสตร 

10) หองเรียนคุณภาพ 
กลุมสาระ
วิทยาศาสตร 

11) คืนนักเรียนสู
หองเรียน กลุม
สาระวิทยาศาสตร 

3.1 จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถนําไป
ประยุกตใช ในชีวิตได  
3.2 ใชส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลง
เรียนรูที่เอ้ือตอการ
เรียนรู  
3.3 มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิง
บวก    
3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบและนําผล
มาพัฒนาผูเรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจดัการเรียนรู
  
3.3 มีการบริหาร

      3.1.2 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ใชนวัตกรรม   ในการจัดการเรียนรู 
แบบ Active Learning 
      3.1.3 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู มีการเผยแพรนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู  แบบ Active Learning 
      3.2.1 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
     3. 2.2 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู มี application     
     3.2.3 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ใชแหลงเรียนรู ท้ังภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปญญาทองถ่ินบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอน เอ้ือตอการ
เรียนรู ใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง 
     3.2.4 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู สามารถจัดการเรียนการสอนดวย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล      
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ตลอดภพ 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

12) พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

13) PLC กลุมสาระ
คณิตศาสตร 

14) หองเรียนคุณภาพ 
กลุมสาระ
คณิตศาสตร 

15) คืนนักเรียนสู
หองเรียน กลุม
สาระคณิตศาสตร 

16) PLC กลุมสาระ
ภาษาไทย 

17) หองเรียนคุณภาพ 
กลุมสาระ
ภาษาไทย 

18) คืนนักเรียนสู
หองเรียน กลุม
สาระภาษาไทย 

19) PLC กลุมสาระการ
งานอาชีพ 

จัดการช้ันเรียนเชิง
บวก   3.4 ตรวจสอบ
และประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบและ
นําผลมาพัฒนาผูเรียน      
3.5 มีการแลกเปล่ียน
เรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 

 

     3.3.1 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ เชิงบวก สงผลใหนักเรียนรัก    
การเรียนรู 
     3.4.1 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบและใหขอมูลยอนกลับ นําผล
มาพัฒนาผูเรียน 
     3.4.2 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู มีเคร่ืองมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ี
เหมาะสม   กับเปาหมายของการเรียนรู 
     3.5.1 รอยละของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู และผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

20) หองเรียนคุณภาพ 
กลุมสาระการงาน
อาชีพ 

21) คืนนักเรียนสู
หองเรียน กลุม
สาระการงานอาชีพ 

22) PLC กลุมสาระ
สังคมศึกษาฯ 

23) หองเรียนคุณภาพ 
กลุมสาระสังคม
ศึกษาฯ 

24) คืนนักเรียนสู
หองเรียน กลุม
สาระสังคมศึกษาฯ 

25) PLC กลุมสาระ
ศิลปะ 

26) หองเรียนคุณภาพ 
กลุมสาระศิลปะ 

27) คืนนักเรียนสู
หองเรียน กลุม
สาระศิลปะ 
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กลยุทธระดับ
องคการ 

(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธระดับ
โครงการ (กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 
งบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

28) กิจกรรมการจัด
การศึกษาใน
สถานการณโควิด-
19 
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5. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2564) ของ
โรงเรียนไพศาลีพิทยา  (ระยะ 3 ป) จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติการท่ีเชื่อมโยง สอดคลอง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
1. การบริหารแผน 
  

 โรงเรียนไพศาลีพิทยา ใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2564) ซ่ึงมีองคประกอบ   
ท่ีสําคัญ 6 ประการดังน้ี 
 1. หลักนิติธรรม คือ การดําเนินการจะตองถูกตองตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คาสั่งตางๆ 
ท่ีเก่ียวของเปนหลักในการดําเนินการในทุกข้ันตอน 
 2. หลักคุณธรรม คือ การดําเนินการจะตองคํานึงถึงความถูกตอง ไมผิดศีลธรรมอันดี ไมทําใหผูท่ี
มีสวนเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสียเดือดรอน 
 3. หลักความโปรงใส คือ การดําเนินการจะตองสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
 4. หลักความมีสวนรวม คือ การดําเนินการจะตองเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของและมีสวนได 
สวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 
 5. หลักความรับผิดชอบ คือ การดําเนินการจะมีผูไดรับมอบหมายและตองมีความรับผิดชอบ 
พรอมที่จะปรับปรุงและแกไขไดตอไป 
 6. หลักความคุมคา คือ การดําเนินการตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังน้ันในการ 
บริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัด ความคุมคา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. การกํากับติดตาม 
  

 โรงเรียนไพศาลีพิทยา กําหนดแนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจําป 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2564) ยึดวงจรคุณภาพ (PDCA: 
DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังน้ี 
 1 . P : PLAN การวางแผนจัดทําโครงการ 

- วัตถุประสงคเหมาะสมและสอดคลองกับแผนของพันธกิจหรือไม 
- มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือไม 
- ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดไวเหมาะสมหรือไม 
- งบประมาณท่ีกําหนดเหมาะสมหรือไม 
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติกอนดําเนินการหรือไม 

 2 . D : DO การกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- มีการกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินการหรือไม 
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- มีผูรับผิดชอบดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไวหรือไม 
- มีการประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของมากนอยเพียงไร 
- สามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม 
- สามารถดําเนินการไดตามงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม 

 3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน 
- ไดมีการกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม 
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม 
- ปญหา/จุดออนท่ีพบในการดําเนินการมีหรือไม 
- ขอดี/จุดแข็งของการดําเนินการมีหรือไม 

 4 . A : ACTION นําขอมูลที่ไดจากการกํากับติดตามการดําเนินงานไปปรับปรุงตอไป 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแกปญหา/จุดออนท่ีคนพบ 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมขอดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 
- มีการนําผลท่ีไดจากการระดมสมองมาพิจารณาสําหรับใชวางแผนจัดทํา โครงการในคร้ัง

ตอไป 
- กําหนดกลยุทธในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในคร้ังตอไป 

 
3. ระบบการติดตามประเมินผล 

 

โรงเรียนไพศาลพิีทยา ไดกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2564) ดังน้ี 

1. มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
2. จัดทําคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบ 
3. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
4. ดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ 

5.1 ระยะท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหวางปฏิบัติ 
5.2 ระยะท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น 

แลว 
6. นําขอมูลท่ีไดจากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห เพ่ือนําผลการศึกษาวิเคราะห 

ดังกลาวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหดีขึ้นตอไป 
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4. การรายงานผล 
  

 โรงเรียนไพศาลีพิทยา ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
   1. รายงานผลการดําเนินงาน เม่ือสิ้นสุดแตละกิจกรรมท่ีกําหนดให โดยผูรับผิดชอบ 
โครงการ/ กิจกรรม 
 2. เม่ือสิ้นปการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานตอผูท่ีเก่ียวของ 
และ หนวยงานตนสังกัด นําผลจากการสรุปการไปเปนขอมูลในการวางแผนแกไข ปรับปรุงพัฒนาการ 
ดําเนินงานในปการศึกษาตอไป 
 
5. บทบาทหนาที่ผูเก่ียวของทางการศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
          บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1. รวมวางแผนการจัดการ การบริหารการศึกษา 
 2. รวมตัดสิน แกไขปญหา ตามแผนกลยุทธ 
 3. ติดตาม ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 
 4. ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 5. ใหความเห็นชอบและกําหนดทิศทางการศึกษา ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 6. ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

ผูบริหาร 
          บทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบของผูบริหาร 
 1. บริหารจัดการโรงเรียนอยางมีระบบ ตามแนวการบริหารแบบมีสวนรวม เพ่ือรองรับ 
การกระจายอํานาจทางการศึกษา โดยจัดใหมีสื่อ วัสดุอุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอ้ือ 
ตอการเรียนรูอยางยั่งยืน 
 2. บริหารการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาแหงชาติ ภายใตการวางแผน การใชขอมูล
สารสนเทศที่เปนปจจุบัน กําหนดมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมกับ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. บังคับบัญชาครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ใหปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย 
และภาระหนาท่ีท่ีมอบหมาย 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวของ ใหมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางเต็มศักยภาพ 
 5. ติดตาม ควบคุม ดูแล และสนับสนุนในการปฏิบัติงานของครู และลูกจาง 
 6. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
 7. ใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยรับ
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          บทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบครูและบุคลกรทางการศึกษา 
 1. วางแผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
 2. จัดทําหลักสูตรรายวิชาที่รับผิดชอบ เนนใหมีความยืดหยุน เหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรูและ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
 3. จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร เนนใหนักเรียนมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม  
และดํารงชีพอยางมีความสุข 
 4. รวบรวมขอมูลนักเรียน ขอมูลครอบครัว ขอมูลสุขภาพ ขอมูลพฤติกรรม และขอมูลการเรียน 
การสอนอ่ืนๆ โดยจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ เปนปจจุบัน สามารถนํามาใชในการประกอบการบริหาร     
การดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
 5. ประเมินผล ติดตามรายงาน การดําเนินงานในดานการเรียนการสอน  และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
 ผูปกครอง 
          บทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบผูปกครอง 
 1. สนับสนุน สงเสริม ใหนักเรียนในความปกครองไดศึกษาเลาเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. รวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ใหการอบรมส่ังสอน     
ในดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียน ใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 3. เปนผูมีสวนรวมและการรวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจในการวางแผนการเรียน อาชีพ การแกไข
พฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของนักเรียน 
 4. สงเสริม สนับสนุนดานทรัพยากร ขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญและเก่ียวของกับนักเรียน ตลอดจน
อุปกรณการเรียนท่ีจําเปนใหกับโรงเรียน 
 
 นักเรียน 
          บทบาทและหนาท่ีของนักเรียน 
 1. มีความรูและทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตร สามารถใชภาษาไทยส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช
ภาษาตางประเทศสื่อสารไดอยางนอยหน่ึงภาษา 

2. เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความกระตือรือรน สนใจเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ มีนิสัยรัก การ
อานและคนควาหาความรู โดยแสวงหาความรูขอมูลขาวสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
อยางตอเน่ือง  สามารถสรุปประเด็นความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ   
ใชสิ่งของและทรัพยสินอยางประหยัด ปฏิบัติตามหลักเบ้ืองตนของศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม 

4. มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยในดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ช่ืนชมในการเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวดวยความเต็มใจ 

5. พัฒนาตนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตท่ีดี ปลอดจากสิ่งเสพติดทั้งปวง มีทักษะในการทํางาน  
มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
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ภาคผนวก 
 
 

 ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

 ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา เร่ือง  การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 
2564 

 บันทึกการใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง     
ปการศึกษา 2564) ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
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ประกาศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
เร่ือง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เม่ือวันที ่๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา ลงวันที ่๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักท่ีสําคัญขอหน่ึง 
คือ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเปนการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนไพศาลีพิทยา ในการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โรงเรียนไพศาลีพิทยา จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศน้ี เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือ
ใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม และกํากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ใหบรรลุ ความสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนด ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับน้ี  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
           ( นายทรัพย ดวงชอุม )  

              ผูอํานวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
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เอกสารแนบทายประกาศประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา 
เร่ือง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
    ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 รายละเอียดแตละมาตรฐานมีดังน้ี 
            มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอานการเขียนการส่ือสารและการคิดคํานวณ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปราย  
                แลกเปล่ียน  ความคิดเห็นและแกปญหา 

    ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
    ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖) มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

    ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
    ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
    ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
    ๔) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
        สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี 
       คุณภาพ     
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
        เรียนรู 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใช 
               ในชีวิตได 
   ๓.๒ ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
         การจัดการเรียนรู    
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ประกาศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
เร่ือง  การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา 2564 
............................................................................ 

   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

มาตรา 9 (3) ไดกําหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสําคัญขอหน่ึง  
คือ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทและ
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเปนการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา    
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2561นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกทุกระดับกอนมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไพศาลีพิทยา ในการประชุมคร้ังที่     
3/๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 โรงเรียนไพศาลีพิทยา และมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ        
ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง         
จึงประกาศกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปการศึกษา 
2564  ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ใหบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับน้ี 
 
 ประกาศ  ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

           ( นายทิพย  แดงน่ิม )  
              ผูอํานวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา                  
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การกําหนดคาเปาหมายแนบทายประกาศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
คาเปาหมายความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา ปการศึกษา 2564 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน  จํานวน ๑๐ ประเด็นการพิจารณา  
๑.๑ ประเด็นการพิจารณาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน จํานวน ๖ ประเด็นการพิจารณา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
     1.1 นักเรียนรอยละ 88 มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทย อยูในระดับดี ตามเกณฑการประเมิน
ของสถานศึกษา 
     1.2 นักเรียนรอยละ 84 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการส่ือสาร    
ในระดับดี ตามเกณฑของสถานศึกษา 
     1.3 นักเรียนรอยละ 86 มีความสามารถการส่ือสาร การนําเสนอผลงานไดตามเกณฑของสถานศึกษา 
     1.4 นักเรียนรอยละ 72 มีความสามารถในการคิดคํานวณ อยูในระดับดี ตามเกณฑการประเมินของ
สถานศึกษา 
     1.5 นักเรียนรอยละ 75 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไดตามเกณฑของสถานศึกษา 
     1.6 นักเรียนรอยละ 85 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศท่ี 2 ตามเกณฑของสถานศึกษา 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แกปญหา 
      2.1 นักเรียนรอยละ 87 ผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห อยูในระดับ ดี 
       2.2 นักเรียนรอยละ 58  ผานการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
      2.3 นักเรียนรอยละ 87 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการคิด       
ในระดับดี  
3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
      3.1 นักเรียนรอยละ 89 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ       
การประเมินของสถานศึกษา 
      3.2 นักเรียนรอยละ 90 มีผลงาน จากการทําโครงงาน / สิ่งประดิษฐ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 
      3.3 นักเรียนรอยละ 76 สามารถสรางนวัตกรรม 
      3.4 นักเรียนรอยละ 76 สามารถสรางนวัตกรรม และนํานวัตกรรมไปใช และมีการเผยแพร 
4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      4.1 นักเรียนรอยละ 95 มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และสรุปความรูไดดวยตนเอง 
และอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      4.2 นักเรียนรอยละ 85 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
      4.3 นักเรียนรอยละ 75 มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.2 ประเด็นการพิจารณาดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนจํานวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
     1.1 นักเรียนรอยละ 96 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับดี 

1.2 นักเรียนรอยละ 82 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนําและมีจิตอาสา 
     1.3 นักเรียนรอยละ 96 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี และเปนแบบอยางได 
2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
     2.1 นักเรียนรอยละ 97 รวมกิจกรรมตามประเพณี วันสําคัญ และทองถิ่น 
     2.2 นักเรียนรอยละ 97 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
     2.3 นักเรียนรอยละ 94 ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
     2.4 นักเรียนรอยละ 97 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเปนไทย 
     2.5 นักเรียนรอยละ 98 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและทองถิ่น 
3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
     3.1 นักเรียนรอยละ 97 อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น 
ท่ีแตกตาง 
     3.2 นักเรียนรอยละ 98 มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ 
และเปนพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

4.1 นักเรียนรอยละ 90 มีนํ้าหนัก สวนสูง และพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      5.1 นักเรียนรอยละ 69 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
      5.2 นักเรียนรอยละ 52 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ 3 ข้ึนไป 
      5.3 นักเรียนรอยละ 54 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ 3 ขึ้นไป 
      5.4 นักเรียนรอยละ 69 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ระดับ 3 ข้ึนไป 
      5.5 นักเรียนรอยละ 84 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 
      5.6 นักเรียนรอยละ 87 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 
      5.7 นักเรียนรอยละ 65 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3  ข้ึนไป 
      5.8 นักเรียนรอยละ 50 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ข้ึนไป 
6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
     6.1 นักเรียนรอยละ 78 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

6.2 นักเรียนรอยละ 50 มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
6.3 รอยละ 77 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ที่มีความพรอมท่ีศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

     6.4 รอยละ 50 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ที่มีความพรอมในการทํางาน และประกอบอาชีพ 
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4.2 นักเรียนรอยละ 90 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกขอ 

4.3 นักเรียนรอยละ 84 มีสุขภาพแข็งแรง แตงกายสะอาดเรียบรอย เคร่ืองใชสวนตัวสะอาด และ 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

4.4 นักเรียนรอยละ 88 หลีกเลี่ยงจากส่ิงมอมเมา ปญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข    
ทุกชนิด  

4.5 นักเรียนรอยละ 99 มีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
      4.6 นักเรียนรอยละ 96 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมี 
จิตสาธารณะ 
      4.7 นักเรียนรอยละ 95 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต ในระดับดี 

 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา 
 
2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติไดจริง 
     2.1.1 สถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย ถูกตองตามหลักวิชาการ สอดคลองกับแผนการศึกษาชาติและ
ความตองการของชุมชน ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่สะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 

2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอยางครบถวน กําหนดผูรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในทุกกระบวนการ จนนําไปสูการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.1.3 สถานศึกษา มีการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของทุกมาตรฐานและกําหนดคาเปาหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เชน การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อยาง
เหมาะสมโดยผานการพิจารณาจากทุกฝายอยางครบถวนตามบริบทของสถานศึกษา โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.1.4 สถานศึกษาจัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ
ใหผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไดรับทราบดวยวิธีการหลากหลาย 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จไว 

2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ท่ีไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได 
     2.2.2 สถานศึกษามีและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม  
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คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
     2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบ โดยใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย ไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน และทันสมัย ทั้งจาก
แหลงขอมูล เอกสาร และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

2.2.4 สถานศึกษากําหนดวิธีการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคลองกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการทํางานท่ีมีระบบสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและ
ดําเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู การ
สงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา  เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม 

2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และเวลาอยางประหยัด
และคุมคา ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ มี
การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ และรับรู
รวมกันอยางกวางขวาง อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 
     2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา พรอมท้ังปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายที่สําคัญและความตองการจําเปนของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

  2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ และรับรูรวมกันอยางกวางขวาง อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 
     2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
     2.2.9 สถานศึกษากําหนดบทบาทหนาท่ีมอบหมายใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน ครอบคลุมโครงสรางการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและ
บทบาทหนาที่ของผูเรียนไวอยางชัดเจน มีการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามปฏิทินท่ี
กําหนด ใชงบประมาณอยางคุมคา ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมและมีความพึงพอใจ 
     2.2.10 สถานศึกษามีการกําหนดปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีการระบุผูรับผิดชอบ ผูกํากับติดตามการดําเนินงานชัดเจนครบถวนในทุกโครงการ กิจกรรม 
โดยผูเก่ียวของมีสวนรวม 
     2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว
ครบถวน        เกินรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนโครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝาย
ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดกําหนด โดยรอยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ 
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค มีการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และผูเก่ียวของ
รอยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการดําเนินงาน 
    2.2.12 สถานศึกษา มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสรางความเขาใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมาย
งานตามความรูความสามารถ รวมกันวางแผน กําหนดภารกิจปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการ
ประสานงานอยางเปนระบบ 
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      2.2.13 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
และมีการจัดทํารายงานตามหลักวิชาการ เปนปจจุบัน 
     2.2.14 สถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลายถูกตองตามหลักวิชาการเปนแบบอยางที่ดี และนําผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใชวางแผนดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา   
     2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน
ถูกตองตามหลักวิชาการ มีเคร่ืองมือประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
      2.2.16 สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจน ครอบคลุม
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองครวม (Holistic rubrics) 
การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ 
(evidence based assessment) โดยผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝายเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงาน 
       2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานใหมีความชัดเจนและสมบูรณ 
แลวจึงเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นชอบอยางเปนระบบ ตาม
ชวงเวลาท่ีกําหนด และนําขอเสนอแนะมาใชปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดวยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลายตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน พรอมกับนําขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะจากผูไดรับการเผยแพร  และนําไปใชสําหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีระบบ 
เปนไปอยางตอเน่ือง 
        2.2.19 สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความ
เขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพตอเน่ือง และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู จนเปนวัฒนธรรมใน
การทํางานปกติของสถานศึกษา 
        2.2.20 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและขอเสนอแนะของ
หนวยงาน ตนสังกัดตางๆ มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ โดยใหผูมีสวน
เก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม เพ่ือนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเน่ือง เปนแบบอยางได 
        2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอยางเปนระบบ ท้ังดานขอมูล 
เอกสาร หลักฐาน รองรอยการดําเนินงานตาง ๆ อยางครบถวน ชัดเจน เหมาะสม นาเชื่อถือ และใหความ
รวมมือในการประเมินคุณภาพเพ่ือนําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ขอเสนอแนะของหนวยงาน ตนสังกัด และหนวยงานภายนอก 
2.3  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา       
และทุกกลุมเปาหมาย 
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        2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผูเรียน
ใหมีศักยภาพเปนพลโลกปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
       2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได 
       2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ 
2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหเขารับการพัฒนาตนเอง 
      2.4.2 ครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ ผูประสาน และครูในระดับชั้น มีการประชุม เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาการทํางานรวมกันอยางนอยปการศึกษาละ 10 คร้ัง 
      2.4.3 ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดรับการพัฒนา ใหสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 
2.5  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
      2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
      2.5.2 จํานวนแหลงเรียนรูเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ไดมาตรฐาน 
2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
      2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
      2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
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มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ5 ประเด็นการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
      3.1.1 ครูรอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และให
ผูเรียนฝกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได  
      3.1.2 ครูรอยละ 100 ใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning 
      3.1.3 ครูรอยละ 100 มีการเผยแพรนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning 
3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
      3.2.1 ครูรอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
      3.2.2 ครูรอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู มี 
application     
     3.2.3 ครูรอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน   
ภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เอ้ือตอการเรียนรู ใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง 
      3.2.4 ครูรอยละ 100 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู สามารถจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล      
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
     3.3.1 ครูรอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ   เชิงบวก สงผลใหนักเรียนรักการเรียนรู 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
     3.4.1 ครูรอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบและใหขอมูลยอนกลับ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 
     3.4.2 ครูรอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู มีเคร่ืองมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม   
กับเปาหมายของการเรียนรู 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
     3.5.1 ครูรอยละ 100 และผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 


