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ชว่งระหว่าง ปี 2565-2568  

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการบริหารงาน
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มุ่งเน้น การ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนางานในความรับผิดชอบ

โดยเพื่อสนองนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาเป็นหลักสำคัญในส่วนของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนได้ดำเนินการใน 6  กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ          

และลด ความเหลื่อมล้ำ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความ

ร่วมมือของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้จะ

เป็นประโยชน์แก่ โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

................... ..................              ......................................... 

   (นายวิก  ชูจิตร)    (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
 

คำนำ 

มม



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 - 2568 ข 

 
 

 

  หน้า 

คำนำ  ก 

สารบัญ  ข 

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา 1 

 -ประวัติความเป็นมา 1 

 -สภาพเขตพ้ืนที่บริการ 2 

 -ที่ตั้ง 3 

 -แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารเรียน 3 

 -สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 4 

 -ผลการดำเนินการที่ผ่านมา สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 7 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสภาพของโรงเรียน 17 

 -การวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน 17 

 -ขั้นตอนการประเมินสภาพของโรงเรียน 17 

 -การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียน 18 

 -ผลการวิเคราะห์จากปัจจัยภายใน (Internal Environment) 18 

 -ผลการวิเคราะห์จากปัจจัยภายใน (External Environment) 20 

 -ตารางกำหนดน้ำหนักประเด็นตัวชี้วัดตามสภาพแวดล้อมภายใน 21 

 -ตารางกำหนดน้ำหนักประเด็นตัวชี้วัดตามสภาพแวดล้อมภายนอก 23 

 -สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 25 

ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสำเร็จ 26 

 -วิสัยทัศน์ (Vision) 26 

 -พันธกิจ (Mission) 26 

 -เป้าประสงค์ (Objective) 27 

 -จุดเน้น 32 
 

 

 

สารบัญ 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 - 2568 ค 

 
 

  หน้า 
 -กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 34 
 -วิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ 35 
 -เป้าประสงค์ : ตัวชี้วัดความสำเร็จ : เป้าหมาย 43 

ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 48 
 -การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามกลยุทธ์ 48 
 -การใช้งบประมาณและทรัพยากร 50 

ส่วนที่ 5 การกำกับติดตาม ประเมินและรายงาน 51 
 -การบริหารแผน 51 
 -การกำกับติดตาม 52 
 -ระบบการติดตามประเมินผล 53 
 -การรายงานผล 53 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

สารบัญ (ต่อ) 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 - 2568 

 

1 

 
 

 

 

 

1.ประวัติความเป็นมา 

ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เปิดทำการเรียนการสอน

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ในขณะ

นั้นมีนักเรียนเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35 คน  และอาศัยอาคารสถานที่ของโรงเรียน

บ้านแหลมรัง“ราษฎร์บำรุง” สำนักงานการประถมศึกษาโพทะเลเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

ชั่วคราว โดยมีนายสมควร ธูปพนม ครูใหญ่โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมเป็นผู้ดำเนินการ และได้

มอบหมายให้ นายสะอาด  สกุลดิษฐ์ เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาแห่งนี้ โดยจัดครูจากโรงเรียนโพธิ์ไทร

งามวิทยาคม และได้รับความอนุเคราะห์จากครูโรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” ช่วยทำการ

สอน  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2534 กรมสามัญศึกษา ได้บรรจุครูมาทำการสอนที่โรงเรียนแห่งนี้

จำนวน 4 คน  จนเมื่อวันที่  13  มีนาคม 2535  โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้

จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม” และได้รับให้จัดสร้างอาคารเรียนใน

ที่ดินสาธารณะของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 43/2534 จำนวนเนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา โดย

เริ่มแรกคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ และสิ่งของ เพื่อก่อสร้ างอาคาร

ชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร จำนวน 4 หองเรียน เป็นจำนวนเงิน 

70,000 บาท โครงสร้างหลังคา ทำจากไม้มะพร้าวทั้งหมด มุงด้วยสังกะสี นักเรียนจึงเรียกอาคารนี้ว่า 

“วิมานมะพร้าว” และได้สร้างอาคารห้องพักครูใกล้ ๆ วิมานมะพร้าวอีก 1 ห้อง จนในวันที่ 25 

มิถุนายน 2535 จึงได้ย้ายนักเรียน จากโรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” มาอยู่ที่อาคารชั่วคราว 

ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และในวันที่ 30 ธันวาคม 2535 กรมสามัญศึกษา 

ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสะอาด  สกุลดิษฐ์ เป็นครูใหญ่ ทำหน้าที่บริหารงานโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็น

ผู้บริหารคนแรก และในขณะเดียวกันก็ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการทำการก่อสร้าง

อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค จนแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2536 ใช้จัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน 

จนกระท่ังในปีการศึกษา 2540 กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส่วนที่ 1 

ภาพรวมของสถานศึกษา 
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2.สภาพเขตพื้นที่บริการ        

 2.1 สภาพภูมิศาสตร์ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม เป็นที่ดินสาธารณะของสำนักงานปฏิรูป

ที่ดิน ที่ 43/2534 จำนวนเนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 12 ตำบลแหลมรัง 

อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน มีชุมชนล้อมรอบ อยู่ห่างจากอำเภอบึงนาราง 15  

กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ระยะทาง 51 กิโลเมตร  

 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับดอน ไม่มีภูเขา เหมาะกับ

การทำเกษตร   

ลักษณะภูมิอากาศ แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อนช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฤดูฝนช่วง 

เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 

ลักษณะของแหล่งน้ำ ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน มีเพียงลำคลองหลายสาย มีบึงขนาดใหญ่ที่สำคัญ 

1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบึงนาราง มีพ้ืนที่ 513 ไร่ อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 14 กม. 

 2.2 เขตบริการ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษา 

ให้บริการประชากรวัยเรียนและชุมชนในเขตบริการซึ่งครอบคลุม 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที1่ บ้านแหลม

รัง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สุขเกษม หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 12 บ้านแหลม

ทอง หมู ่ที่ 13 บ้านทุ ่งยาว หมู ่ที่ 14 บ้านหนองสะแก  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา ภาคบังคับ เศรษฐกิจของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ ทำอาชีพ

เกษตรกรรม ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนมากมีฐานะ

ยากจน เด็กจะอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออยู่กับญาติ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี

เวลาดูแลเอาใจใส่เพราะต้องประกอบอาชีพ บางส่วนยังขาดความตระหนักในการศึกษาของบุตร

หลาน มีปัญหาครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ชุมชนเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของสิ่ ง

เสพติด และการพนัน     

2.3 สภาพการคมนาคม สามารถเดินทางได้ทางบกโดยใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 2.4 ด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ ทำอาชีพ

เกษตรกรรม ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 45,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน  
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3.ที่ตั้ง 

 

  

 

 

 

 

 

4.แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารเรียน 
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5.สภาพปัจจบุันของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

ที่ตั้ง   ที่อยู่ : เลขท่ี  147  หมู่ที่  12 ตำบลแหลมรัง  อำเภอบึงนาราง   

จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66130 

ขนาดพื้นที่   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีเนื้อที่ เนื้อท่ี 43 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 

อาคารสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีอาคารสถานที่เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดังนี้  - ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง  

ที ่ อาคาร จำนวน (หลัง) 

1 อาคารเรียน 3 

2 อาคารโรงฝึกงาน 1 

3 โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 1 

4 บ้านพักครู/บ้านพักอ่ืนๆ 3 

5 บ้านพักภารโรง 1 

6 ห้องน้ำนักเรียนส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27 2 

7 อาคารประกอบอื่น ๆ 3 

8 สนามกีฬา/ลานกีฬา 3 

9 หอส่งน้ำ 2 

10 ถังเก็บน้ำ ฝ33 2 

11 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม (542 เมตร) 2 

12 รั้วมาตรฐานแบบทึบ ฐานรากตอกเสาเข็ม (80 เมตร) 1 

13 ถนนคอนกรีต (510 เมตร) 1 

รวม 25 

- ห้องเรียน จำนวน 3 หลัง 

ที ่ อาคาร 
จำนวน 

(หลัง) 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง

พิเศษ 

รวม 

1 อาคารเรียน ก 1 - 3 5 8 

2 อาคารเรียน ข 1 3 1 1 5 

3 อาคารขจรประศาสน์ 1 8 - - 8 

รวม 3 11 4 6 21 

 *ห้องพิเศษ หมายถึงห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องฝ่ายงาน ห้องประชุม เป็นต้น 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 - 2568 

 

5 

 
 - สนามกีฬา/สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ที ่ อาคาร จำนวน (หลัง) 

1 สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม 

2 ลานกีฬาเอนกประสงค์  1 สนาม 

3 สนามฟุตบอล 1 สนาม 
 

ปรัชญาโรงเรียน   ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย. 

วิสัยทัศน์    โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม   เป็นสถานศึกษาเชิดชูคุณธรรม    

     มีส่วนร่วมการบริหาร มุ่งสู่มาตรฐานสากล  

คติพจน์โรงเรียน   ปัญญาย่อม ประเสริฐกว่าทรัพย์ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  รักษ์ความเป็นไทย มีวินัย ใจสาธารณะ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนร่มรื่น 

ค่านิยมองค์กร    โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูเป็นมิตร ลูกศิษย์น่ารัก  

3Cs :Clean school, Collaborative teacher, Cute student  

สีประจำโรงเรียน   แดง – น้ำเงิน 

อักษรย่อโรงเรียน  ล.ว.  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นกาสะลอง 

ตราประจำโรงเรียน 

   

 
 

 ปัจจุบันโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง

ไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมจึงได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาโดยมีกรอบกฎหมายที่สำคัญทาง

การศึกษา นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

เป็นแนวทางในการพัฒนา        
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การกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการระดมความคิดจากบุคลากร             

ทุกฝ่าย มีพันธกิจที่กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ที่วางไว้บรรลุความเป็นจริงได้ และเกิด

ประโยชน์ตามเป้าประสงค์ รวมทั้งการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กรอบแนวคิ ดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้แผนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 ภารกิจหลัก เนื่องจากโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล           

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 38 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 37 ดังนี้     

1.จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

วิเคราะห์การจัดตั้งงบปราณ เงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน และจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้แต่ละ

กลุ ่มงานรับทราบ และกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน ส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล ติดตาม และการ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรให้บรรลุตามหลักสูตร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตบริการประสานการระดมทรัพยากร            

ด้านต่าง ๆ รวมทั ้งทรัพยากรบุคคล เพื ่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษา                  

ของโรงเรียน จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการศึกษาของนักเรียน   

2.ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาการศึกษา ของบุคลากรในโรงเรียน ประสาน 

ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่

อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตบริการของโรงเรียนที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจัดการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเข้าเรี ยน

ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ให้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้น 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

6.ผลการดำเนินการที่ผ่านมาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

 ผลการประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          

รอบสาม เมื่อวันที่ 3,6-7 มกราคม พ.ศ.2557 สามารถสรุปผลการประเมิน จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ได้ดังต่อไปนี้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดับมัธยมศึกษา 

 

น้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.63 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.71 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.19 ดมีาก 

ตัวบ่งชีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 8.76 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทงการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.16 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

10.00 8.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา

สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.70 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

คะแนนรวม 100 80.95 ด ี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                              ใช่       ไม่ใช่ 

มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้              ใช่      ไม่ใช่ 

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่       ไม่ใช่ 
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ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษา : ระดับมัธยมศึกษา 

          สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                     

ระดับมัธยมศึกษา         

 จุดเด่น  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 

มีสุนทรียภาพ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ ่งมอมเมา เกม เข้าร่วมกิจกรรมของ

สถานศึกษาด้วยความสมใจ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีมาก คือ ร้อยละ 

90.00  

2) ผู้เรียนมีความประพฤติดี ปฏิบัติตัวตามวัฒนธรรมไทย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ

ครอบครัว มีกิจกรรมออมทรัพย์โดยผ่านธนาคารออมสิน กิจกรรมบันทึกความดีทุกคน ช่วยครูทำงาน 

เช่น ดูแลความสะอาด บริเวณโรงเรียน ดูแลห้องสมุด แปลงผักสวนครัว ห้องน้ำห้องส้วม ร่วมกิจกรรม

วันสำคัญที่สถานศึกษาจัดด้วยความ ขยันขันแข็ง ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่ออก

จากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากความประพฤติไม่มี ปัญหาด้านการปกครอง มีความสุภาพ นอบน้อม มี

น้ำใจ โอบอ้อมอารี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ทำงานที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความเต็มใจ ช่วยบํารุงดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของ สถานศึกษา ประหยัด รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์และความเป็นไทยยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดกิจกรรมทั้ง 

4 กลุ่มสาระ การ เรียนรู้ เช่น กิจกรรมภาษาไทย มีการอ่านออกเสียง อ่านในใจ อ่านทํานองเสนาะ 

อธ ิบายความหมายของคํา  ประโยค ข้อความ จัดกิจกรรมเน ื ่องในว ันภาษาไทย  ว ันส ุนทรภู่                 

วันวิทยาศาสตร์ มีการประกวดแข่งขันเปิดพจนานุกรม คัด ลายมือ อ่านทํานองเสนาะ ป้ายนิเทศ ตัว

ละครในวรรณคดี ดอบปัญหา แต่งกลอนสุภาพ กิจกรรมสืบค้นข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ต สร้างโปรแกรม 

power point , word , excel , e-book , photo-shop , การดัดต่อวิดีโอ ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ค

รงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา จากการดู ฟัง การลงมือปฏิบัติ  

4) สถานศึกษาพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที ่ส ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา ตาม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน “โรงเรียนร่มรื่น” “โดยโรงเรียนแหลมรัง
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วิทยาคม เป็นโรงเรียนร่มรื่น สะอาด น่า อยู่ สภาพแวดล้อมสวยงาม ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย 

และเกิดความสบายใจ” เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ องค์กรภายนอกสถานศึกษา  

5) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

ตามโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและ

ผู้เรียนบกพร่องทาง การเรียนรู้ (LD) โดยได้รับความร่วมมือในการจัดทำโครงการนี้จากบุคลากรของ

สถานศึกษากับชุมชน  

2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง  4 ด้าน คือ 

งานวิชาการ งาน งบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พื้นฐาน มีความตระหนักให้ ความร่วมมือในการอนุรักษ์สวนป่า พันธุ์ไม้นานาชนิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ของชุมชน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ของอาคาร สถานที่ ถนนบริเวณทั่วไปภายในสถานศึกษา มี

ความเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น สร้างความสุขกายสุขใจ

ให้กับครูบุคลากรผู้เรียนและชุมชนดำรงชีวิดอยู่อย่างไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่

ยั่งยืน 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

     ไม่มี 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ                          

มีโครงการและ กิจกรรมครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา มีการติดดามดรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาและนําผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนาแผนปฏิบัติการอยู่เสมอ มีการปรับปรุงพัฒนา การดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผู้เรียนร้อยละ 14.22 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดในระดับดี

ขึ้นไป ตามที่ กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากครูผู้สอน

ยังไม่มีความคิดรวบยอด และแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความคิดแบบต่างๆ รวมทั้งประเมิน

ผู้เรียนในด้านการคิด  

2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และ

ภาษาต่างประเทศ มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีระดับคุณภาพอ

ใช้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และฝึก

เรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับครูผู้สอนขาดแคลนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

3) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานด้านผลผลิดยังไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนเกี่ยวกับ

คุณภาพผู้เรียนและ คุณภาพการจัดการศึกษา  

2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน  ที่สอดคล้องกับแนว

ทางการปฏิรูป การศึกษา แด่มีผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนปฎิการประจำปีต่ำกว่าร้อยละ 80 คือ

ได้เพียงร้อยละ 75 สถานศึกษาควรมีการดําเนินงานตามโครงการแด่ละโครงการให้เป็นไปตาม

เป้าหมายแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุข

ศึกษาและพลศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับต้องปรับปรุง อีก 5 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับพอใช้ สถานศึกษาควร พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สถานศึกษาไม่ได้นําผลการประเมินครูเกี ่ยวกับการพัฒนาในวิชาที ่สอนหรือวิชาครู

แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และแบบวัดแบบทดสอบของครุไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่าง

เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง ครูร้อย ละ 7.69 ไม่ได้ซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่องและไม่มีร่องรอยการ

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ที ่น่าสนใจและมีครูร้อยละ 7.69 ไม่ได้ทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําผลไป

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 ไม่มีโอกาส 

1. ผู ้ปกครอง องค์กรปกครองท้องถิ ่น และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดย

สนับสนุนงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง  

  2. มีโรงพยาบาลบึงนารางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมรังซึ่งใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ของ    สถานศึกษาและชุมชน  

  3. สถานศึกษาอยู่ใกล้วัดแหลมรังวราราม ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน  

4. สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และเครือข่ายสหวิทยาเขตบางมูลนาก 

ร่วมกับ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานร่วมกัน  
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อุปสรรค 

1. ผู้ปกครองยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่และผู้ปกครองไป

ทำงานต่างถิ่น ทิ้งลูกหลานให้ตา-ยาย เลี้ยงดู และครอบครัวแตกแยกมีปัญหาหย่าร้างทำให้นักเรียน

ขาดความอบอุ่น  

2. สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งอบายมุขในชุมชน ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้  

3. สถานศึกษาอยู่ห่างไกลเมือง การคมนาคมไม่สะดวกเนื่องจากไม่มีรถประจำทาง นักเรียน

ต้องใช้มอเตอร์ ไซด์หรือรถยนต์ในการเดินทางมาโรงเรียน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา 2353 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควร

รายงานผล การตรวจสุขภาพร่างกายของผู้เรียนบางส่วนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ให้ ผู้ปกครองทราบเป็นระยะซึ่งสถานศึกษามีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และครูทุกคนเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอยู่แล้ว โดย

นําผลการตรวจสุขภาพร่างกายให้ผู้ปกครองทราบ และแนะนําวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นต่อไป  

2) สถานศึกษาและคณะครูร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที ่พึง

ประสงค์ดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการฝึกฝนให้บุตรหลาน ช่วย

ทำงานบ้าน ทำกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ขณะอยู่ที่บ้าน ให้มีนิสัยขยัน อดทนและประพฤติตนให้เป็น

สมาชิกที่ดีของครอบครัวและควรมอบหมายงาน ให้ผู้เรียนช่วยงานบ้าน โดยประสานความร่วมมือจาก

ผู ้ปกครองเป็นประจำ มีการตรวจสอบ ติตตาม ประเมินผลและ ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง  

3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จากการอ่านและการใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนมีการเรียนรู้

จากการอ่านและการใช้ เทคโนโลยีให้หลากหลาย เช่น จัดการแข่งขัน ประกวด การอ่านสารานุกรม 

หรือหนังสืออ้างอิง หนังสืออ่านประกอบ ต่าง ๆ กิจกรรมประกวดโครงงาน กิจกรรมการแข่งขันการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศโปรกแกรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 

และควรจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน  
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4) ผู ้เร ียนควรได้ร ับการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์ และคิด อย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ โดยฝึกทักษะกระบวนการคิดให้มากยิ่งขึ้น 

เกี่ยวกับการจําแนกแจกแจง องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ การจัดลำดับ การเปรียบเทียบข้อมูล การวิจารณ์

สิ่งที่เรียนรู้อย่างมีเหตุผล การสร้างผลงาน เขียน งานศิลปะ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้

ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น แบบฝึก โครงงาน รายงานจากการศึกษา

ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน-นอกสถานศึกษา หรือการประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ ด้วยคามคิดของดน

เองให้มากขึ้น  

5) สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยการจัด

กิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาและฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองให้

มากยิ ่งขึ ้น โดยเฉพาะกลุ ่มการ เร ียนรู ้ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษาและพละศึกษา อาทิ เช่น 

ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกทักษะการพูด การอ่าน การฟัง การเขียนที่ใช้เทคนิคหลายรูปแบบ สุข

ศึกษาและพลศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาสาระสุขศึกษาพ้ืนฐาน เน้นให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะที่

จําเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู้มา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

เช่น การสาธิต การทดลอง การทำโครงงาน การเรียนรู้จากสภาพจริง ครูผู้สอนควรได้รับ การพัฒนาให้

มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในวิชาที่สอน โดยการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่าง

ต่อเนื่อง  

6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุดามปรัชญา ปณิธาน/วิส ัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการ จัดตั้งสถานศึกษา แต่ผลการดําเนินงานด้านผลผลิดยังไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชน

เท่าที่ควร สถานศึกษาควรส่งเสริม ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ 

ฝึกแก้ปัญหาและฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อ พัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ

สถานศึกษาควรขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง เพ่ือจัดสรรครูพิเศษ มาช่วยในการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานดาม เป้าหมายที่กำหนดไว้  

7) สถานศึกษาพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ 

โรงเรียนร่ม รื่นดามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดยโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม เป็นโรงเรียนร่ม

รื่น สะอาด น่าอยู่ สภาพแวดล้อมสวยงาม ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และเกิดความสบายใจดีอยู่

แล้ว แต่สถานศึกษาควรแบ่งเขด พื้นที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และจำนวนผู้เรียน 

เนื่องจากสถานศึกษามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง มาก เพื่อให้การดูแล ปรับปรุง ทำความสะอาดดกแต่ง

พ้ืนทีท่ั่วถึงเป็นระบบ และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของ สถานศึกษาต่อไป  
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8) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาดาม

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที ่ของผู ้เรียนที่

บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โดยความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างบุคลากร

ของสถานศึกษากับชุมชนดีอยู่แล้ว แต ่สถานศึกษาควรกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมการดําเนินงานแต่

ละกิจกรรมเป็นค่าร้อยละ เพ่ือความชัดเจน ในการประเมินผลการปฏิบัติและเป็นแนวทางในการพัฒนา

ผลการดําเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จดามเป้าหมายให้ได้ ดามกำหนดไว้  

2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพดามบทบาท

หน้าที่ของ ผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และสถานศึกษาควรนํารายงานการประชุมของ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานเสนอต่อ

ผู้บังคบับัญชาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม  

2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน  ที่สอดคล้องกับ

แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา แต่มีผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนปฏิการประจำปีต่ำกว่าร้อยละ 80 

คือได้เพียงร้อยละ 75 สถานศึกษาควรมีการดําเนินงานตามโครงการแต่ละโครงการให้เป็นไปตาม

เป้าหมายแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุข

ศึกษาและพลศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับต้องปรับปรุง อีก 5 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้มผีลสัมฤทธิ์ในระดับพอใช้ สถานศึกษาควร พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สถานศึกษาควรนําผลการประเมินครูเกี ่ยวกับการพัฒนาในวิชาที ่สอนหรือวิชาครู  

แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และผลประเมินแบบวัดแบบทดสอบไปพัฒนาครูแต่ละคน

อย่างเป็นระบบทุกภาคเรียน ครูควรจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การวิเคราะห์การประเมิน และนำมาใช้ในการซ่อมเสริม อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่น่าสนใจ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า วิจัยในชั้นเรียน เพื่อ พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏบิัติของครูที่ชัดเจน มีการนิเทศติดตาม

และนําผลการประเมินไปพัฒนาทุกภาคเรียนดลอดปีการศึกษา  
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4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดีอยู ่แล้ว  แต่

สถานศึกษาควรส่งเสริม และพัฒนาให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบและการดำเนินการประกันคุณภาพ ภายใน โดยส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่มุ ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนใน

สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม คุณภาพในการ

ทำงานปกติของสถานศึกษา มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมิน  

ตนเองหรือจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

นําไปใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ผลการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา  

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ด ี(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

ไม่มี   
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ภาษาไทย 40 39.12 14.24 

คณิตศาสตร์ 40 20.19 9.00 

วิทยาศาสตร์ 40 26.46 6.71 

ภาษาต่างประเทศ 40 25.23 8.89 

 

ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ปีการศึกษา 2558—2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระ คะแนนเฉลี่ย 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 38.22 33.29 42.10 45.47 50.15 41.18 39.12 

คณิตศาสตร์ 29.85 19.20 24.69 25.13 21.30 21.00 20.19 

วิทยาศาสตร์ 31.50 28.95 28.55 30.88 27.95 25.74 26.46 

สังคมศึกษาฯ 44.19 37.14      

ภาษาต่างประเทศ 25.94 24.48 27.31 26.94 27.00 27.72 25.23 

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ภาษาไทย 17 44.87 11.12 

คณิตศาสตร์ 17 17.50 7.73 

วิทยาศาสตร์ 17 25.28 5.16 

สังคมศึกษาฯ 17 33.38 6.87 

ภาษาต่างประเทศ 17 19.99 6.48 
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ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ปีการศึกษา 2558—2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระ คะแนนเฉลี่ย 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 34.74 44.75 47.60 38.22 33.43 40.29 44.87 

คณิตศาสตร์ 19.19 18.19 16.50 20.22 15.50 16.96 17.50 

วิทยาศาสตร์ 29.03 29.00 21.61 24.24 23.27 29.99 25.28 

สังคมศึกษาฯ 37.21 30.11 31.00 30.35 33.60 31.07 33.38 

ภาษาต่างประเทศ 18.68 20.63 21.50 21.68 22.25 20.36 19.99 

 

ผลความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ทำให้การดำเนินงานภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนมีผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ

ทั้งในระดับเครือข่ายของสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และหน่วยงาน

อ่ืนๆ เป็นอย่างด ี
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1.การวิเคราะห์ภาพของโรงเรียน       

 โรงเรียนแหลมรังว ิทยาคม ได้นำข้อมูลจากรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)  
ข้อเสนอแนะในรายงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)               

มาดำเนินการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ซึ ่งผลการวิเคราะห์

สถานภาพของสถานศึกษา ณ ปัจจุบันพอสรุปได้ดังนี้ 

2.ขั้นตอนการประเมินสภาพของโรงเรียน       

 การประเมินสถานภาพของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ได้อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของ                    

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน และผู้มีส่วนได้

เสียต่าง ๆ ร่วมกันเสนอแนะ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้     

 1.ผ ู ้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องร ่วมกันพ ิจารณาความสำค ัญของท ุกประเด ็นในแต่ละป ัจจัย 

(2S4M/STEP) เพ่ือพิจารณาว่า แต่ละประเด็นมีผลกระทบกับโรงเรียนมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้ทุกคน

ได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ร่วมกันก่อนที่จะประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน 

 2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคนให้คะแนนผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส อุปสรรค สภาพแวดล้อม

ภายนอก และที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน สำหรับสภาพแวดล้อมภายใน โดยถ้ามีผลกระทบมากที่สุด

ให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน และถ้ามีผลกระทบน้อยให้คะแนนเท่ากับ 1 ตามเกณฑ์ดังนี้  

 คะแนน 1  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อยที่สุด

 คะแนน 2 หมายถึง  ประเด็นตัวชี ้ว ัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อย

 คะแนน 3  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนปานกลาง

 คะแนน 4 หมายถึง  ประเด็นตัวชี ้ว ัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมาก

 คะแนน  5  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมากท่ีสุด              

3.หาคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยแต่ละด้าน โดยแยกปัจจัยที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน สำหรับ

ปัจจัยแวดล้อมภายใน และโอกาสหรืออุปสรรค สำหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  

4.สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน 

ส่วนที่ 2 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

17 
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การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม   

 1.การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment)    

  1.1 ด้านโครงสร้างงานและนโยบาย (S1) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน ใช้

ระบบ ICT เพ่ือจัดการเรียนรู้ 

2. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์

ที่หลากหลายในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

1. บุคลาการมีงานพิเศษนอกเหนือ จากงานสอน

มากเกินไปทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอน

ได้เต็มตามศักยภาพ 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนยังมีส่วน

ร่วมในการกำหนดนโยบายน้อย 
 

  1.2 ด้านการใช้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (S2)    

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ สามารถจัดบริการด้านการศึกษาได้

อย่างทั่วถึง 

2. โรงเร ียนมีการจัดหลักสูตรท้องถิ ่นให้ผู ้เร ียน

นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนจัดกิจกรรม

เสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักการประชาธิปไตย 

สุขภาพพลานามัยอย่างทั่วถึง 

1. การบริการด้านสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ 

2. ผู ้เร ียนบางส่วนยังไม่ตระหนักและไม่เห็น

ความสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล

การทดสอบระดับชาติ 

 

1.3 ด้านบุคลากร (M1)       
  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. บุคลากรมีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีวุฒิ

การศึกษาตรงตามวิชาที่สอน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรมีภาระงานมาก การกระจายงานไม่

เท่ากัน และบางสาขาวิชาไม่เพียงพอ 

2. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้ภาษา 

ต่างประเทศในการสื่อสาร 
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  1.4 ด้านงบประมาณ (M2)  

  จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

หน่วยงานอื่น และชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 

2. โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณและใช้จ่าย

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดอย่างเป็น

ระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. มีงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการสอน

บางอย่างที่จำกัด อาจส่งผลให้ผู้เรียนมีวัสดุฝึกไม่

เพียงพอ 

 

  1.5 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (M3)    

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอกับผู้เรียน 

2. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อ/

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนจาก

หน่วยงานภายนอก 

1. ครุภัณฑ์มีสภาพเก่า/ชำรุดไม่เพียงพอต่อ

จำนวนผู้เรียน 

2. ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอ

ต่อการศึกษาและการสืบค้น 

3. ห้องพิเศษตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในห้องพิเศษ

ต่าง ๆ ไม่เพียงพอ 
 

  1.6 ด้านการบริหารจัดการ  (M4) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ผู ้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการวางแผน

และบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการประสานงาน

กับหน่วยงานอื่น ในการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจน

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา

ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในขั้นตอน

การปฏิบัติงาน เช่น ระบบการติดตามงาน เป็น

ต้น 
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2.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment)   

  2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)       

โอกาส อุปสรรค 

1. ชุมชนมีทัศนคติที่ดี ให้การยอมรับและศรัทธาต่อ

โรงเร ียน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

2. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ ่นร่วมกันอนุรักษ์

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้

ผู้เรียนมีแหล่งเรียนเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีใน

การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 

3. ผู้ปกครองส่งเสริมการศึกษาบุตร นิยมให้ลูกหลาน

เรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 

1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการที่ยั่วยุ 

ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการดำรงชีวิต 

2. โครงสร้างประชากรด้านการคุมกำเนิดส่งผล

ให้ประชากรวัยเรียนลดลง 

3. ผู ้ปกครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน มีปัญหา

ครอบครัว หย่าร้าง ขาดการดูแลบุตร ส่ งผล

กระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 

4. มีปัญหาการหย่าร้างเพ่ิมข้ึน 

 

  2.2 ด้านเทคโนโลยี (T) 

โอกาส อุปสรรค 

1. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนรู้

ผ่านสื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน

การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

2. หน่วยงานภายนอกให้การส่งเสริมและสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

1. โรงเรียนขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ 

นว ัตกรรมและเทคโนโลย ีท ี ่หลากหลายใน

องค์การต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้โรงเรียน 

2. ผู้ปกครองขาดการควบคุมการให้ใช้เทคโนโลยี

ของนักเรียน ทำให้นักเรียนบางส่วยใช้เทคโนโลยี

ในทางท่ีผิด 
   

2.3 ด้านเศรษฐกิจ (E) 

โอกาส อุปสรรค 

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง 

กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ในการบริจาค

ทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา 

1. รายได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่แน่นอน มีภาระ

หนี ้ส ิน ขาดการส ่งเสริมอาชีพชุมชน ส ่งผล

กระทบต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้รับ

โดยเฉพาะราคาข้าว 
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2.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 

โอกาส อุปสรรค 

1. รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นผู ้ปกครอง

เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษา ให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณในการจัดการศึกษา 

2. โรงเรียนมีนโยบายจัดการเรียนการสอนตามความ

ต้องการของท้องถิ่น สนองพระราชบัญญัติการศึกษา 

ให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล 

1. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ทำให้การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนขาดความ

ต่อเนื่อง 

2. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และการลด

อัตรากำลังของต้นสังกัดเป็นอุปสรรคต่อการจัด

การศึกษา 

 

3.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ตารางแสดงค่าน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 

ปัจจัยภายใน น้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.ด้านโครงสร้างและนโยบาย(S1) 0.12 4 1 0.48 0.12 +0.36 

2.ด้านผลผลิตและการบริการ(S2) 0.25 3 1 0.75 0.25 +0.50 

3.ด้านบุคลากร(M1) 0.11 4 1 0.44 0.11 +0.33 

4.ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน(M2) 0.20 3 1 0.60 0.20 +0.04 

5.ด้านวัสดุ/อุปกรณ์(M3) 0.10 4 1 0.40 0.10 +0.30 

6.ด้านการบริหารจัดการ(M4) 0.22 5 1 1.10 0.22 +0.88 

สรุปปัจจัยภายใน 3.77 -1.00  

เฉลี่ยปัจจัยภายใน +1.39  
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน คณะทำงานได้ดำเนินการพิจารณาจาก      

จุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติงานโดยมีปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ 6 ปัจจัย 

 3.1.1 ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย พบว่า โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน                   

มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน ใช้ระบบ ICT เพ่ือจัดการเรียนรู้ เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรมี

ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการ

กระจายอำนาจ แบ่งงานตามความถนัด ทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่ก็มีประเด็นที่

เป็นจุดอ่อน คือ บุคลาการมีงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไปทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ
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หน้าที่การสอนได้เต็มตามศักยภาพ อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนยังมีส่วนร่วมในการ

กำหนดนโยบายน้อย 

 3.1.2 ปัจจัยด้านการให้บริการและผลผลิต พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการทาง

การศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ทุกคน มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื ้อต่อ

การเรียนรู้ มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง นองจากนี้ทางโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรท้องถิ่นให้ผู้เรียนนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักการประชาธิปไตย สุขภาพ

พลานามัยอย่างทั่วถึง แต่มีจุดอ่อนอยู่บ้าง คือ ผู้เรียนบางส่วนยังไม่ตระหนักและไม่เห็นความสำคัญ

ของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ นักเรียนบางส่วนมีปัญหาทางด้าน

ครอบครัว พร้อมทั้งการบริการด้านสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ    

 3.1.3 ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย ทุ่มเทการทำงานให้กับทุกภารกิจของโรงเรียน บุคลากรมีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ 

มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที ่สอน มีการพัฒนาตนเองอยู ่เสมอ จัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่ก็มีจุดอ่อนในบางส่วนเช่น บุคลากรมีภาระงานมาก การกระจายงานไม่เท่ากัน และ

บางสาขาวิชาไม่เพียงพอ และบุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 

 3.1.4 ปัจจัยด้านงบประมาณ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า โรงเรียนได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานอื่น และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีแผนการใช้จ่าย

งบประมาณและใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ แต่ก็พบว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการสอนบางอย่างที่จำกัด 

อาจส่งผลให้ผู้เรียนมีวัสดุฝึกไม่เพียงพอ     

          3.1.5 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอ

กับผู้เรียน โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน

การสอนจากหน่วยงานภายนอก แต่ก็มีข้อจำกัดคือเมื่อโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ชำรุด ครุภัณฑ์มีการ

เสื่อมสภาพ/ชำรุดไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อ

การศึกษาและการสืบค้น ห้องพิเศษตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในห้องพิเศษต่างๆ ไม่เพียงพอ   

3.1.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า โรงเรียนมีผู ้บริหารที่มี

ความรู้ ความสามารถในการวางแผนและบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการประสานงานกับหน่วยงาน

อื่น ในการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งผู้บริหารยังส่งเสริม 

สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง แต่ก็มีประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

คือ บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการติดตามงาน เป็นต้น 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน      

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามปัจจัยทั ้ง 6 ประเด็น ดังกล่าวข้างต้นสรุป            

ในภาพรวมได้ว่า ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียนที่เอื ้อต่อการพัฒนา               

โดยการให้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม มีการจัดระบบโครงสร้างและนโยบาย

ด้านผลผลิต ด้านบุคลากร ด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อ

การพัฒนาแต่ประสบปัญหาในประเด็นที่ว่า จำนวนบุคลากรมีภาระงานที่มาก อาจไม่เพียงพอต่อการ

บริหารจัดการ ทำให้โรงเรียนพัฒนาได้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้เท่าที่ควร 

3.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินสถานภาพขององค์กร 

ปัจจัยภายนอก น้ำหนัก ค่าคะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

สรุป 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.20 4 2 0.80 0.40 +0.40 

2.ด้านเทคโนโลยี (T) 0.15 4 1 0.60 0.15 +0.45 

3.ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.10 1 4 0.10 0.40 -0.30 

4.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.55 3 1 1.65 0.55 +1.10 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.15 -1.50  

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 0.83  
      

  คณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยา

คมโดยจำแนกปัจจัยในการวิเคราะห์ 4 ปัจจัย คือ      

 3.2.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากชุมชนมีทัศนคติที่ดี ให้การยอมรับและ

ศรัทธาต่อโรงเรียน นอกจากนี้ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่ วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณี และมีความพร้อมในการถ่ายทอดให้กับนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาเป็น

จุดเด่นของโรงเรียนได้ แต่ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน คือ บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่ง

บริการที่ยั่วยุ ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการดำรงชีวิต ผู้ปกครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน มีปัญหา

ครอบครัว หย่าร้าง ขาดการดูแลบุตร ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน โครงสร้างประชากร

ด้านการคุมกำเนิดส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง  
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 3.2.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้

เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้มีหน่วยงานภายนอกให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน แต่ก็มีข้อกำจัดบางประการ เช่น โรงเรียนขาด

แหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายในองค์การต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้

โรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองขาดการควบคุมการให้ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน ทำให้นักเรียนบางสว่นใช้

เทคโนโลยีในทางท่ีผิด และผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 3.2.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

ชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ในการบริจาคทุนทรัพย์และวัสดุอุ ปกรณ์

สนับสนุนการจัดการศึกษา แต่ก็มีข้องจำกัดในเรื่องรายได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่แน่นอน มีภาระ

หนี้สิน ขาดการส่งเสริมอาชีพชุมชน ส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

 3.2.4 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย โดยมีรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครอง

เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษา ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา  โรงเรียนมี

นโยบายจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น สนองพระราชบัญญัติการศึกษา ให้ทุก

คนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล แต่นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำ

ให้การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนขาดความต่อเนื่อง และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และการลด

อัตรากำลังของต้นสังกัดเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา 

 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัยทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าว ข้างต้นสรุป             

ในภาพรวมได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษา

ของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม โรงเรียนมีสภาพสังคมวัฒนธรรมที่ดีงาม แข็งแกร่งมีการพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งวัฒนธรรม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้การ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและงบประมาณทำให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

การศึกษา แต่ก็มีข้องจำกัดในเรื่องรายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่แน่นอน มีภาระหนี้สิน ขาด

การส่งเสริมอาชีพชุมชน ส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน คือ โรงเรียนมีสมรรถนะ

ภายในที่เข้มแข็งแต่ยังขาดการสนับสนุนจากภายนอกเท่าที่ควร ข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา คือ 

การพัฒนาสมรรถนะภายในโรงเรียน เพ่ือรอโอกาสที่เหมาะสมในการดำเนินกิจการให้เจริญเติบโตใน

อนาคต  

โรงเรียนจึงจำเป็นต้อง เร่งรัดพัฒนา และประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของชุมชน 

ประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนและ

ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน

เป็นสำคัญ ส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย

ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้นโยบาย

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สนับสนุนการจัดหาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ส่งเสริมการใช้สื ่อ เทคโนโลยีให้หลากหลายขึ้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด

การศึกษาของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องกับสถานศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศ กำกับ นิเทศ ติดตาม 

ตลอดจนการรายงานผลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 
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ส่วนที่ 3 

 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์

ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการดำเนินงานของ

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม (SWOT) 

มากำหนดสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  

 การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีคุณภาพและมาตรฐาน นักเรียนได้รับการพัฒนา

ตามศักยภาพ มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นและการ

ดำรงชีวิตในอนาคต โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมจึงกำหนดองค์ประกอบนโยบายเพ่ือพัฒนาไปทิศทางที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์   

 “มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี บนพื้นฐานของ

การมีงานทำ มีอาชีพ มีความพอเพียง มีการบริหารงานเชิงระบบอย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมา       

ภิบาล  มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และส่งเสริมครูตามมาตรฐานวิชาชีพ” 

2. พันธกิจ   

1.  พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความ 

เป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวนำเทคโนโลยี และสร้างรายได้ระหว่างเรียนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถะ มีความรู้ มีความสามารถ และ

มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ 

สอนอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมความเป็นไทย 

4.  บริหารจัดการศึกษาเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ส่วนที่ 3 

กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ปีการศึกษา 2565-2568 27 

 
3. เป้าประสงค์  (ในแผน น.15) 

1.  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการก้าวนำเทคโนโลยี และสร้างรายได้ระหว่างเรียนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ มีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 

3.  สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  

อย่างมีคุณภาพและส่งเสริมความเป็นไทย 

4.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

4. นโยบาย (Policy) 

 นโยบายที่ 1 สถานศึกษาปลอดภัย 

 นโยบายที่ 2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง ได้มาตรฐานทุกโรงเรียน 

 นโยบายที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นโยบายที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

 นโยบายที่ 5  พัฒนาระบบสารสนเทศและ ICT 

 นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4Q 

   ด้านที่ 1 นักเรียนคุณภาพ Quality of Student  

   (Q1 = (M)oral + (G)enius) 

   ด้านที่ 2 ครูผู้สอนคุณภาพ Quality of Teacher  

   (Q2 = (E)thics + (K)nowledge) 

   ด้านที่ 3 ห้องเรียนคุณภาพ Quality of Administrator  

   (Q3 = (F)acilitator + (P)rocess) 

   ด้านที่ 4 โรงเรียนคุณภาพ Quality of School  

   (Q4 = (S)tudent + (T)eacher + (A)dministrator)  
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นโยบายโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  1. โรงเรียนจะนำนโยบายการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  2. โรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ องที่มีความยึดหยุ่นและเอื้อต่อการ

เรียนรู้ตอบสนองผู้เรียนตามศักยภาพที่เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ 

 3. โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที ่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มี

วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ เน้นเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุขและประพฤติ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  4. โรงเรียนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภายกาย สุขภาพจิตที่ดี เป็นผู้มีความร่าเริงแจ่มใส รักใน

การกีฬาศิลปะ ดนตรี และห่างไกลจากสารเสพติดและโรคเอดส์ 

 5. โรงเรียนจะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่ยึดมั่นในรูปแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ 

 6. โรงเรียนจะส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์

เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

 7. โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใช้ภาษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้เพื่อการสื่อสารได้ดี 

  8. โรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยยึด

มั่นปฏิบัติตนตามแนวศาสนา เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดีของสังคม 

  9. โรงเรียนจะจัดกิจกรรมและให้นักเรียนร่วมรับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการเพ่ือร่วมพัฒนาภาพ

แวดล้อมและอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามและบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

  10.โรงเรียนจะบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กร 

หน่วยงานของรัฐ และอ่ืนๆ เพ่ือร่วมบริหารจัดการศึกษาในลักษณะที่เหมาะสม 

  11.โรงเรียนจะพัฒนาส่งเสริมบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นผู้รู้ มีความชำนาญการทางการ

สอนและเรียนรู้เท่าทันการพัฒนาทางการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ

และความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทันยุคโลกาภิวัตน์ในสภาพปัจจุบัน 
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นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ด้านที่ 1 นักเรียนคุณภาพ Quality of Student (Q1 = (M)oral + (G)enius) 

- มีความรู้และสมรรถนะจากการจัดการเรียนการสอน 

- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการจัดการเรียนการสอน 

- มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักจากการจัดการเรียนการสอน 

- มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

- มีผลการเรียนผ่านการตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

ด้านที่ 2 ครูผู้สอนคุณภาพ Quality of Teacher (Q2 = (E)thics + (K)nowledge) 

1) สมรรถนะด้านวิชาชีพครู  

- ความรู้ การพัฒนาตนเอง 

- คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

2) ทักษะและความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย/จุดเน้นด้าน. 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การใช้สื่อเทคโนโลยี 

- การวัดและประเมินผล 

- การสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

- การนเิทศภายในและการนิเทศการศึกษา 

ด้านที่ 3 ผู้บริหารคุณภาพ Quality of Administrator (Q3 = (F)acilitator + 

(P)rocess) 

1) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

- การนิทศภายในและการนิเทศการศึกษา 

2) ส่งเสริมการวิเคราะห์สภาพหรือบริบทของสภาพจริงในโรงเรียน (S = SWOT) 

3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการดำเนินการร่วมกัน (P = Partnership)  

4) ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (M = Management)  

5) ส่งเสริมกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพใน  

             4 ด้าน 
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ด้านที่ 4 โรงเรียนคุณภาพ Quality of School (Q4 = (S)tudent + (T)eacher + 

(A)dministrator) 

 1) มีกระบวนการวิเคราะห์สภาพ/บริบทของการดำเนินงานด้านต่างๆตามสภาพ 

                        จริงในโรงเรียน  (S = SWOT) 

2) มีกระบวนการพัฒนาด้วยกระบวนการวางแผนการทำงานร่วมกัน  

              (P = Partnership) 

3) มีการกระบวนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (M = Management) 

4) มีความเป็นเลิศมาตราฐานคุณภาพ (4 of Quality)  

 

นโยบายโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  

แผนภูมิรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านนักเรียนคุณภาพ (Q1 : Quality of student) 

T (Thinking) นักเรียนมีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ  

(การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา) 

H (Head / Heart / Hand / Health) นักเรียนมีสุขภาวะทางกาย ทางใจที่สมบูรณ์ 

E (Experience) นักเรียนมีการพัฒนาประสบการณ์ให้เหมาะสมกับองค์ความรู้ 
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ด้านครูคุณภาพ (Q2 : Quality of teacher) 

L (Learning) การฝึกฝน ฝึกหัด แสวงหาความรู้ 

ครูมีการเตรียมความพร้อมและแสวงหาความรู้ใหม่อย่างสม่ำเสมอ และสามารถนำความรู้ไป

ต่อยอดในการสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

A (Ability) ทักษะความชำนาญเฉพาะด้านในวิชาชีพ 

ครูมีความรู้ความสามารถรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและมีความชำนาญการใน

สาขาวิชาของตนเองเป็นอย่างดี 

M (Management) การกำหนดเป้าหมาย  

ครูมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและวิธีการบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้ง ไว้มีการ

วางแผนงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนท่ีตั้งไว้อย่างชัดเจน 

R (Relationship) ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร 

ครูมีน้ำใจ ใส่ใจความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรในโรงเรียน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

A (Authority) รู้จักหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

ครูรู้จักหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย  

N (Nature) ความเป็นตัวเอง ซ่ือตรง จริงใจ 

ครูมีความซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนอยู่ในกฎ ระเบียบ วินัยของการเป็นข้าราชการที่ดี 

G (Growth) การพัฒนาเพื่อการเติบโต 

ครูมีการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง เพื่อความเจริญก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ 

ด้านผู้บริหารคุณภาพ (Q3 : Quality of administrator) 

F (Friendly) การวางตัวที่ดีต่อสังคม 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักเคารพซึ่งกันและกัน มีมิตร

สัมพันธ์ไมตรีจิตที่ดีต่อกัน  

A (Accept) การยอมรับซึ่งกันและกัน 

ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังเหตุผลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

และพร้อมนำข้อมูลไปพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

M (Mercy) ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนส่วนรวม พร้อมสนับสนุนผลักดันให้เป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
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I (Improvement) การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

เพ่ือให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

L (Love) ความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากร คิดและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเมตตา มอง

โลกในแง่ดี ไม่กระทำสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนหรือเสื่อมเสียต่อผู้อื่น 

Y (Yield) ความครบถ้วนด้วยผลงานต่างๆ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีความถ่ีถ้วน รอบคอบ มีการวางแผน

และบริหารจัดการที่เป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ด้านโรงเรียนคุณภาพ (Q4 : Quality of school) 

T (Teamwork) กระบวนการทำงานเป็นทีม 

สถานศึกษามีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาสถานศึกษาไปในทิศทาง

เดียวกัน มีการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เกิดความสามัคคี และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

E (Efficient and Effective) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

สถานศึกษามีการบร ิหารจ ัดการตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให ้เก ิดความสมดุลของ

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความคุ้มค่า 

A (Appreciation) การสร้างองค์ความรู้ 

สถานศึกษามีการสร้างความรู้หรือการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนร่วมทุกคน แสดงความ คิดเห็น รับฟังและหาข้อสรุปร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

M (Modernization) การทำให้ทันสมัย 

สถานศึกษามีการปร ับปรุง เปลี ่ยนแปลง ร ูปแบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงในทุกยุค ทุกสมัย 

6. จุดเน้น 

จุดเน้นของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 ภารกิจหลักที่สำคัญของโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

จะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนจึงเป็นการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม แต่การที่จะพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนใน

แต่ละสาระการเรียนสูงกว่าผู้อื่น จำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนนำศักยภาพที่มี

อยู่ในตนเองออกมานำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูด การเขียน การจัดทำชิ้นงาน  
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ตลอดจนการประกวดแข่งขันทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและ

สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคตได้  

กิจกรรมสะตรีม เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 5 สหวิทยาการ ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา

ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และ

การทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 5 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน การ

จัดการเรียนรู้แบบสะตรีมศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฏีหรือกฏทาง

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฏีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัตใิห้

เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อ

ค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ 

 ดังนั้นโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมสะตรีมศึกษา ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก

และเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ 

และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกวัน 

 

จุดเน้นของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิจิตร  

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมได้วางแนวทางให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดังนี้ 

1. นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพรักในสถาบันหลักของชาติ 

2. น้อมนำศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9 และพระบรมราโชบายด้านศึกษาในหลวง 

              รัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 

3. ผู้เรียนมีสรรมณนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. ยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะสู่มืออาชีพ 

6. สถานศึกษานำนวัตกรรม เทคโนโลยี แพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้เพ่ือการศึกษา 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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7. ตัวช้ีวัดจำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการ 

ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 

     1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราช

ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ 

“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

อย่างยั่งยืน 

     1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ

สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

สถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ 

     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก

ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ  

     2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคาม  

ในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมและความรุนแรง  

ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ   

ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ  

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการ 

สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ 

3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษานำ  

“ศาสตร์พระราซา” มาไข้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียน 

อย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล

ที่เหมาะสม 

     1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ 

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ  คู่ค้า และ

ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  

     1.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เต็มตามศักยภาพ  
 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนสามารถอ่านออกเขียนได้

ตามช่วงวัย  

     2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน  

     2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ

กระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและ

คิดสร้างสรรค์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน 

     2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

     2.5 ปลูกฝังกระบวนการทักษะวิทยาศาสตร์และ 

จิตวิทยาศาสตร์  

 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู้ ตัวขี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษา

และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

5. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 

การประเมินความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 

มีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย 

7. ร้อยละ 80 ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. กำหนด 

8. ร้อยละ 80 ของนักเรียนอ่านหนังสือตาม

เกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 

9. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติ

จริง ตามสภาพความต้องการและบริบทของ

แต่ละพ้ืนที่ 

10. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(0-NET) มากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 

11. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาท่ีสอน

นักเรียนในระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมิน

ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  (ต่อ) 

 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

           2.6 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียน

การสอน เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

ภายใสถานศกึษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน ห้องเรียน

และนอกห้องเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 

      2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับ

วิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) , หลักสูตร

ระยะสั้น 

     2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความ

ต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี

ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่

เหมาะสม 

     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว 

เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง

ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

     3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ 

ตามโครงการ PISA (Programme for International 

Student Assessment)  

     3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น

เลิศในด้านต่าง ๆ  

     3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชงิบูรณาการแบบสห

วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือ

พัฒนากระบวนการคิดและการสร้าง สรรค์นวัตกรรมเพื่อ

สร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  (ต่อ) 

 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษา  

4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู้การวัดและประเมินผล  โดยเน้นให้มีการวิจัย 

ในชั้นเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

     1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ทั้งระบบเชื่อมโยงกับ 

การเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  

TEPE Online (Teachers and Educational 

Personals Enhancement Based on Mission and 

Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC)  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  

(Active Learning)  

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิ 

ภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนด

แผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การ

ประเมิน และการพัฒนาการสร้างแรงจูงใจให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทำงาน 

12. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

     1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาส

ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ

และเสมอภาค  

     1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  

ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

     2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ใน

ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่น เด็กต่าง

ด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน เป็นต้น  

     2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด

การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น   

การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Distance learning information 

technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(Distance Learning Television : DLTV)  ฯลฯ 

14. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับ

โอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ

เพ่ิมข้ึน 

15. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษา

ภาคบังคับได้รับโอกาสในการ 

ศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

     1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนําแนวคิดตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิต  

     1.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

     1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก   ใน

ความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ปีการศึกษา 2565-2568 41 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การ

กำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล  

     1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

     1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา     ที่มี

มาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

     1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม

บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา 

(ICU) , โรงเรียนประชารัฐ , โรงเรียนคุณธรรม , โรงเรียนห้องเรียน

กีฬา  

     1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง     

     1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์  

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

     2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็น

ฐาน (Area – base  Management) , รูปแบบการบริหารแบบ

กระจายอำนาจ “CLUSTERs”  

     2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการ 

จัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค  

     2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ

เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา     

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน  ฯลฯ   

     2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

17. อัตราออกกลางคันชอง

ผู้เรียนระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน

ไม่เกินร้อยละ 0.1 

18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

และหน่วยงานทุกระดับร่วมกัน

ส่งเสริมสนับสนุน 

ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ 

มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     3.1 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ

สาธารณชน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก

ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจน

การส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

     3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา 

ให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2565-2568 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

เป้าประสงค์เชิงกล

ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูล

พื้นฐาน 

ปี 64 

ค่าเป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัด 
 

 

ปี 65-68 

 

กลยุทธ์ ปี 

65 

ปี 

66 

ปี 

67 

ปี 

68 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผู้เรียน 

 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมี

ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี 

เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้

  

กลยุทธ ์ท ี ่  2 ปล ูกฝ ังค ุณธรรม

ความสำนึกในความเป็นชาติไทย

ระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมี

ว ิถ ีช ีว ิตตามหล ักปร ัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ

การคิดคำนวณ 
70 70 70 70 70 70 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมี

วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่นความคิดเห็น  และแก้ปญัหา 
80 80 80 80 80 80 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 80 80 80 80 80 80 

     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการ

สื่อสาร 
90 90 90 90 90 90 

     5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 75 75 75 75 75 

     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 90 90 90 90 90 90 
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เป้าประสงค์เชิงกล

ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูล

พื้นฐาน 

ปี 64 

ค่าเป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัด 
 

 

ปี 65-68 

 

กลยุทธ์ ปี 

65 

ปี 

66 

ปี 

67 

ปี 

68 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผู้เรียน 

 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมี

ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี 

เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการเรียนรู้

  

กลยุทธ ์ท ี ่  2 ปล ูกฝ ังค ุณธรรม

ความสำนึกในความเป็นชาติไทย

ระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมี

ว ิถ ีช ีว ิตตามหล ักปร ัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

90 90 90 90 90 90 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 90 90 90 90 90 

     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 

90 90 90 90 90 90 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 
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เป้าประสงค์เชิงกล

ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูล

พื้นฐาน 

ปี 64 

ค่าเป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัด 

  

ปี 

65 

   

มาตรฐานที่  2  

กระบวนการบริหาร

และจัดการ 

2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

85 85      

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85 85     

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

85 85     

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 85 

 

85 

 

    

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

85 85     

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

90 90     
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เป้าประสงค์เชิงกล

ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด 

 

ข้อมูล

พื้นฐาน 

ปี 64 

ค่าเป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัด 
 

 

ปี 65-68 

 

กลยุทธ์ ปี 

65 

ปี 

66 

ปี 

67 

ปี 

68 

มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 90 90 90 90 90 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะด้าน

เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

  
 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกใน

ความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย 

อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมีวิถี

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 

และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 
 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มร่ืนน่าอยู่

ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู ้

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

90 90 90 90 90 90 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 90 90 90 90 90 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ

นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 90 90 90 90 90 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 80 80 80 80 80 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับกำลังคุณภาพ 

ร้อยละ 60.00-69.99 ระดับปานกลาง 

ร้อยละ 70.00-79.99 ระดับดี 

ร้อยละ 70.00-89-99 ระดับดีเลิศ 

ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
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กลยุทธ์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของวิถีชุมชน และความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธระดับองค์กร ปีการศึกษา 2565-2568 พร้อมเป้าหมายและ

งบประมาณ 

1. การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ  

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1. โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญ

กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

ส่วนที่ 4 

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิ

บาลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1. โครงการโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู ้และ

สิ่งแวดล้อม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2. โครงการพัฒนางานธุรการ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของวิถีชุมชน และความเป็นไทย 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1. โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

2.การใช้งบประมาณและทรัพยากร  

   1.การคาดการณ์จำนวนนักเรียนตามสำมะโนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน 

จำนวนชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 43 37 38 40 42 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 37 43 37 38 40 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 37 32 43 37 38 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 117 112 118 115 120 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 31 24 25 26 27 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 23 20 24 25 26 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 21 21 20 24 25 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 75 65 68 75 87 

รวมทั้งหมด 192 177 186 190 198 
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2.การคำนวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ซึ่งเป็นงบประมาณหลักที่

โรงเรียนนำมาใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดดังนี้  

 2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนงบประมาณเกิดจากจำนวนนักเรียน X 3,500 บาท 

2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนงบประมาณเกิดจากจำนวนนักเรียน X 3,800 บาท 

 ทั้งนี้ ไม่คิดคำนวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว 

และเงินอื่นที่จ่ายพร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน งบดำเนินงาน และงบลงทุน ที่

เป็นปกติซึ่งได้รับจัดสรรและอนุมัติจากสพฐ.และงบเงินอุดหนุน เช่น รายการค่าอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน ขาดแคลนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน การเงินอุดหนุนอื่น และเงินรายได้จา

การบริจาค และระดมทรัพยากรที่พึงมีและพึงได้รับภายหลัง ซึ่งจะไปปรากฎอยู่ในแผนปฏิบัติการ

ประจำปีการศึกษาหรือโครงการที่จัดทำรองรับการบริหารงบประมาณรายการนั้นๆ ต่อไป 

ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

จำนวนนักเรียน 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2564 2565 2566 2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จำนวนนักเรียน X 3,500 บาท 
558,000 526,500 504,000 531,000 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวนนักเรียน X 3,800 บาท 
312,000 360,000 312,000 326,400 

รวมทั้งสิ้น 870,000 886,500.00 816,000.00 857,400.00 
 

3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ (ประมาณการ) 

จำนวนนักเรียน 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2564  2565  2566 2567  

ค่าสาธารณูปโภค 1,061,519.62 995,700 ≈800,000 ≈800,000 

บริหารวิชาการ  275,323.41 264,336.62  241,488.00   260,863.20  

บริหารทั่วไป  116,482.98 109,724.63    92,880.00   100,332.00  

บริหารบุคคล 84,714.89 75,000    92,880.00   100,332.00  

บริหารกิจการนักเรียน 37,062.76 34,724.63    23,220.00     25,083.00  

บริหารงบประมาณ 15,884.04 14,962.45    13,932.00     15,049.80  

สำรองจ่าย 10% 58,829.79 55,416.48  51,600.00     55,740.00  
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1.การบริหารแผน         

  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ใช้หลักธรรมภิบาล (Good Governmance) ในการ

บริหารแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

 1.หลักนิติธรรม คือการดำเนินการ จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นหลักในการดำเนินการในทุกขั้นตอน     

 2.หลักคุณธรรม คือ การดำเนินการจะต้องคำนึกถึงความถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรมอันดีงาม             

ไม่ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน     

 3. หลักความโปร่งใส คือ การดำเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

 4.หลักความมีส่วนร่วม คือ การดำเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ      

 5.หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการจะต้องมีผู ้ที ่ได้รับมอบหมาย และต้องมี

ผู้รับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขต่อไป      

 6.หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้น               

ในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่าง

เต็มศักยภาพ 

2. บุคลากรศึกษาและทำความเข้าใจแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างถ่องแท้ 

3. จัดกิจกรรม หรือโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงาน 

5. รายงานผลการดำเนินงาน และนำผลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

การกำกับติดตาม ประเมนิและรายงาน 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 - 2568 52 

 
3.การกำกับติดตาม 

 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานในการบริหาร

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน พศ.2566-2568 โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ (PDCA 

: DEMING CYCLE) ของ Dr. Edward W. Dming ดังนี้ 

1. P  :  PLAN การวางแผนการจัดทำโครงการ 

- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 

- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 

- ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 

- งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไม่ 

- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่ 

2. D  :  DO  การกำกับติดตามการปฏิบัติโครงการ 

- มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่ 

- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดหรือไม่ 

- มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

- มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงใด 

- สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ 

- สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ 

3. C  :  CHECK  ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 

- ได้มีการกำหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 

- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 

- ผลการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีว่างไว้หรือไม ่

- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่ 

- -ข้อดี/จุดแข็งของการดำเนนิการมีหรือไม่ 

4. A  :  ACTION  นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติตามการดำเนินการไปปรับปรุงต่อไป 

- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 

- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 

- มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผน

จัดทำโครงการในครั้งต่อไป 

- กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 
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4.ระบบการติดตามและประเมินผล 

 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมคม ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร

จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม พ.ศ.2565-2568   

1.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

 3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

 4.ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

5.รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

5.1 ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 

5.2 ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการ 

เสร็จสิ้นแล้ว 

6.นำข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำผลจาการศึกษา

วิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

5.การรายงานผล 

1.รายงานผลการดำเนินงาน เมื ่อสิ ้นสุดแต่ละกิจกรรม ที ่กำหนดให้ โดยผู ้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม 

2.เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง                

และหน่วยงานต้นสังกัด นำผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในการการศึกษาต่อไป 

6.การประเมินความสำเร็จในภาพรวม 

   ความสำเร็จด้านนักเรียน 

    มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการคันคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมี 

คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมศตวรรษที่ 21 เข้าใจและรู้จักใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน 

สร้างอาชีพสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง  

   ความสำเร็จด้านครู 

    มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ 

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 - 2568 54 

 
   ความสำเร็จด้านผู้บริหาร 

    เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถใน

การพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

และคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

   ความสำเร็จด้านโรงเรียน 

    เป็นโรงเรียนที่ด ีมีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอ้ือต่อการ 

เรียนรู้มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นตันแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิดร่วม 

ปฏิบัติร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ ประชาสังคม 

   ความสำเร็จด้านผู้ปกครองและชุมชน 

ให้การยอมรับ เชื ่อถือ มีความรู ้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และสนับสนุนการดำเนินงานของ

โรงเรียน 

7.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

2. มีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบการทำงานที่ชัดเจน 

3. จำนวนบุคลากรเพียงพอมีการมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคลที่เข้ารับผิดชอบ 

4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

5. มีการจัดทำแผนงาน/โครงการ 

6. งบประมาณที่ได้รับเพียงพอสำหรับการดำเนินการ 

7. เมื่อโครงการเกิดปัญหาให้มีการจัดทำรายงานด่วน 

8. มีรายงานสถานภาพของแผนงาน/โครงการ เช่น รายงานประจำเดือน 

9. มีระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่แน่ชัด 

10. มีการบันทึกแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนเป็นเอกสาร 

11. ประเมินผลดำเนินการหลังจากท่ีทำโครงการเสร็จสิ้น 

12. ชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
 

 

 

 



โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


