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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 1 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  



กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในโรงเรียนมหรรณพำรำม 
จุดอ่อน(Weakness) จุดแข็ง(Strength) 

1. ยุทธศำสตร์ Strategy 
โรงเรียนด ำเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศำสตร์เท่ำที่ควร (2) 
 

โรงเรียนมีกำรประสำน มีส่วนร่วมกับหน่วยงำนชุมชน ต้นสังกัด ใน
กำรจัดกิจกรรม 
ภำคีเครือข่ำยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
(5) 
 

2. โครงสร้ำงองค์กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ (Structure) 
โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนซ  ำซ้อน (3) 
กำรจัดสรรบุคลำกรไม่ตรงตำมควำมถนัดของบุคคล (2) 

มีโครงสร้ำงฝ่ำยบริหำรที่ชัดเจน มีกำรกระจำยอ ำนำจตำม
โครงสร้ำงระบบรำชกำรที่ชัดเจน (5) 

3.ระบบองค์กำร (System) 
ขำดกำรวำงแผน ติดต่อประสำนงำนล่วงหน้ำ และกำรน ำ
สำรสนเทศมำใช้ (2) 
ขำดแนวปฏิบัติในกำรท ำงำนเป็นขั นตอนที่ชัดเจน (2) 

กำรท ำงำนมีกัลยำณมิตรที่ดี (5) 
โรงเรียนมีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ (4) 
โรงเรียนมีบริกำรระบบอินเตอร์เน็ตเพียงพอต่อกำรใช้งำน (5) 

4. ทักษะของบุคลำกร (Skill) 
ครูบรรจุใหม่ขำดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและครูส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีวิทยฐำนะที่สะท้อนถึงควำมเชี่ยวชำญ (4) 
 

มีบุคลำกรตรงตำมวุฒิ สำยงำนกำรสอน (5) 
บุคลำกรมีควำมรักและสำมัคคีในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน (5) 
บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันของ
นักเรียน (3) 
บุคลำกรมีทักษะกำรสอนที่หลำกหลำยสอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (3) 

5. คุณค่ำร่วมในองค์กำร (Shared Values) 
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในองค์กรไม่มำกเท่ำท่ีควร (2) มีบรรยำกำศส่งเสริมประชำธิปไตย ยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน มีควำมเสียสละในกำรท ำงำนเพ่ือส่วนรวม และพร้อมรับ
นโยบำยใหม่ (5) 

6. บุคลำกร (Staff) 
ขำดรองผู้อ ำนวยกำร (3) 
บุคลำกรภำยในกลุ่มสำระมีภำระหน้ำที่นอกจำกงำนสอนมำก
เกินไป (4) 
บุคลำกรบำงส่วนยังขำดจิตอำสำ (1) 
 

จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพียงพอ ตรงตำมวุฒิ (5) 
ครูมีควำมเสียสละ ทุ่มเท เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้แก่
นักเรียน (5) 

7. รูปแบบกำรน ำองค์กำร (Style) 
กำรสื่อสำรด้ำนนโยบำยและแนวปฏิบัติของฝ่ำยบริหำรยังไม่
ชัดเจน (2) 

ฝ่ำยบริหำรมีกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ ให้เกียรติในกำรท ำงำน รับฟัง
ควำมคิดเห็น (4) 
กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบ PDCA (4) 
 
 
 
 
 



กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกโรงเรยีนมหรรณพำรำม 
อุปสรรค (Threats) โอกำส (Opportunities) 

1.ผู้รับบริกำร (Customer) 
ผู้ปกครองขำดควำมร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน (3) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย
มำตรฐำน (4) 
ผู้ปกครองมีควำมแตกต่ำงทำงอำชีพ สังคม เศรษฐกิจ 
และภูมิล ำเนำ ท ำให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด
และเกิดปัญหำกำรย้ำยสถำนศึกษำในอัตรำค่อนข้ำงสูง 
(3) 

ผู้รับบริกำรมีโอกำสเข้ำศึกษำ 100% (5) 
ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(5) 
 

2.สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง (Political) 
กำรเมืองขำดเสถียรภำพ ท ำให้นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง (5) 
 
 
 

นโยบำยเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี เงินอุดหนุนปัจจัยพื นฐำน 
และงบประมำณจำกสพฐ.สนับสนุนในส่วนของงบซ่อมแซมและ
ด ำเนินกำรเพียงพอ (5) 

3. สภำพเศรษฐกิจ (Economic) 
เศรษฐกิจชะลอตัว ท ำให้ผู้ปกครองมีรำยได้น้อย เกิดกำร
ค้ำงช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ (3) 
เก็บเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำน้อยท ำให้งบประมำณไม่
เพียงพอต่อกำรพัฒนำโรงเรียนให้เต็มศักยภำพ (3) 
 
 

ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำถูกกว่ำโรงเรียนข้ำงเคียง (5) 
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกชุมชนเป็นอย่ำงดี (4) 

4. สภำพแวดล้อม (Environment) 
กำรจรำจรบริเวณรอบโรงเรียนติดขัด ท ำให้นักเรียนบ้ำน
ไกล เดินทำงมำล ำบำก (1) 

ท ำเลที่ตั งที่เหมำะสม สถำนที่สวยงำม รอบบริเวณโรงเรียนไม่มี
แหล่งอบำยมุข (5) 

5. สภำพสังคม  (Social) 
กำรกระจำยตัวของประชำกรออกนอกพื นที่มำกขึ น ท ำให้
จ ำนวนผู้รับบริกำรของโรงเรียนมีจ ำนวนน้อยลง (3) 
ชุมชนบริเวณรอบนอกโรงเรียนมีควำมเสี่ยงในเรื่องปัญหำ
ยำเสพติด (3) 
 

มีผู้อุปกำระคุณ หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ชุมชน วัด มีกำร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นเครือข่ำยทำงกำรศึกษำที่เข้มแข็ง (5) 

6.เทคโนโลยี (Technological) 
กำรเข้ำถึงข้อมูลออนไลน์ในเชิงลบมีควำมสะดวกรวดเร็ว
มำกขึ นท ำให้ขำดวิจำรณญำณในกำรแยกแยะและคัด
กรองข้อมูลข่ำวสำร (4) 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว ผู้รับบริกำร
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยมำกขึ น (5) 

 

 

 



ตำรำงคะแนน น้ ำหนัก ค่ำเฉลี่ย ปัจจัยภำยใน 

 

ตำรำงคะแนน น้ ำหนัก ค่ำเฉลี่ย ปัจจัยภำยนอก 

 

(1) 
รำยกำรปจจัย 

สภำพแวดลอมภำยใน 

(2) 
น  ำหนัก 

(3) 
แนนเฉลี่ย 
5ระดับ) 

(4) 
คะแนนเฉลี่ย X 

น  ำหนัก 
(5) 

สรุปผล 

1 จุดแข็ง  จุดออน  จุดแข็ง  จุดออน 
S1:ดำนโครงสรำง (Structure)  0.10 5 2 0.50 0.20 0.3 
S2:ดำนกลยุทธของหนวยงำน (Strategy)  0.20 5 2 1.00 0.40 0.6 
S3:ดำนระบบในกำรด ำเนินงำนของหนวยงำน (Systems)  0.10 5 2 0.50 0.20 0.3 
S4:ดำนแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำร 
Style)  

0.10 4 4 0.40 0.40 0 

S5:ดำนบุคลำกร/สมำชิกในหนวยงำน (Staff)  0.20 5 2 1.00 0.40 0.6 
S6:ดำนทักษะ ควำมรู ควำมสำมำรถของหนวยงำน (Skills)  0.20 5 3 1.00 0.60 0.4 
S7:ดำนคำนิยมรวมกันของสมำชิกในหนวยงำน (Shared 
Values) 

0.10 4 2 0.40 0.20 0.2 

เฉลี่ยปจจัยภำยใน  4.8 2.4   

สรปุปจัจยัภายใน  1.2 

(1) 
รำยกำรปจจัย 

สภำพแวดลอมภำยนอก 

(2) 
น  ำหนัก 

(3) 
แนนเฉลี่ย 
5ระดับ) 

(4) 
คะแนนเฉลี่ย X 

น  ำหนัก 
(5) 

สรุปผล 

1.00 จุดแข็ง  จุดออน  จุดแข็ง  จุดออน 
C:ดำนพฤติกรรมลูกคำ (Customer Behaviors / 
Competitors Factors)  

0.20 5 3 1.00 0.60 0.4 

P:ดำนกำรเมืองและกฎหมำย ( Political and Legal 
Factors)  

0.15 5 5 0.75 0.75 0 

E:ดำนเศรษฐกิจ ( Economic Factors )  0.10 5 3 0.50 0.30 0.2 
E:ดำนสภำพแวดล้อม ( Environment Factors) 0.20 5 1 1.00 0.20 0.8 
S:ดำนสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors)  0.15 5 3 0.75 0.45 0.3 
T:ดำนเทคโนโลยี (Technological Factors)  0.20 5 4 1.00 0.80 0.2 

เฉลี่ยปจจัยภำยนอก  5 3.1   

สรปุปจัจยัภายนอก 0.95 



 
 

 

 



วิสัยทัศน์โรงเรียน มุ่งพัฒนำผู้เรยีนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คูคุ่ณธรรม ตำมวิถีไทย 

อัตลักษณ ์  ยิ มง่ำย น  ำใจงำม 

เอกลักษณ ์  โรงเรยีนสะอำด บรรยำกำศดี รู้รักสำมัคคี มีจิตอำสำ 

พันธกิจ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรมีสุขภำวะที่ดี มสีุนทรียภำพ มทีักษะในกำรด ำรงชีวิตตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมทีักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน

กำรศึกษำชำติ และมำตรฐำนสำกล 
4. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึก รักษำ สืบสำน ถำ่ยทอด ควำมเป็นไทยและเข้ำใจควำม

หลำกหลำยทำงวฒันธรรม 
5. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงภำวกำรณ์ 

เพื่อเป็นพลโลกที่มคีุณภำพ 
6. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มสีมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมอือำชพี 
7. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรยีนรู้ด้วยระบบคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ และ

มำตรฐำนสำกล 
8. พัฒนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
9. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภำพ 
10. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเครือขำ่ยผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอืน่ๆ ในกำรจัด

กำรศึกษำ 
เป้ำประสงค ์

 ผู้เรียนได้รับกำรพฒันำเต็มศักยภำพ ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีควำมรู ้
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย สำมำรถด ำรงตนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลำกหลำย 
 
 
 
 



กลยุทธ์โรงเรียนมหรรณพำรำม ปี 63-66 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมท่ีเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง บนพื นฐำนควำมเป็นไทย 

กลยุทธ์ที ่2 สร้ำงโอกำสและทำงเลือกในกำรเข้ำรับกำรศึกษำขั นพื นฐำนด้วยวิธีกำรท่ี
หลำกหลำย 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ และมำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ปฏิบัติงำนเต็มตำมศักยภำพ  
อย่ำงครูมืออำชีพ 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยีด้วยระบบคุณภำพ 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีคุณภำพ 

กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั งภำครัฐและเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำ 



ตำรำงก ำหนดยุทธวิธีสู่ควำมส ำเร็จโรงเรียนมหรรณพำรำม 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง บนพื นฐำนควำมเป็นไทย 

วัตถุประสงค์ 
(เชิงคุณภำพ) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ 
(เชิงปริมำณ) 

เป้ำหมำย 
(ตัวเลข ร้อยละ) 

ยุทธวิธีสู่ควำมส ำเร็จ 

1. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
//มฐ. 1 ข้อ 1.2 (1) 

1.ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2.มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำที่โรงเรียนก ำหนด 
3.ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชำติ 
4.ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจของตนเอง 

ร้อยละ 95 โครงกำรส่งเสริม
คุณลักษณะ  ค่ำนิยมที่
ดี ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย   
เพ่ือศักดิ์ศรีลูก ม.ณ. 
 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
//มฐ. 1 ข้อ 1.2 (1) 

ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 90 โครงกำรส่งเสริม
คุณลักษณะ  ค่ำนิยมที่
ดี ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย   
เพ่ือศักดิ์ศรีลูก ม.ณ. 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงำม
และควำมเป็นไทย 
//มฐ. 1 ข้อ 1.2 (2) 
 

1.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมรักประชำธิปไตย มี
ควำมรักชำติ มีจิตสำธำรณะ 

ร้อยละ 95 โครงกำรส่งเสริม
คุณลักษณะ  ค่ำนิยมที่
ดี ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย   
เพ่ือศักดิ์ศรีลูก ม.ณ. 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและทำงเลือกในกำรเข้ำรับกำรศึกษำขั นพื นฐำนด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย 
วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ยุทธวิธีสู่ควำมส ำเร็จ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียน
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ค ว ำ ม แ ต ก ต่ ำ ง แ ล ะ
หลำกหลำย 
//มฐ. 1 ข้อ 1.2 (3) 

ผู้เรียนสำมำรถใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ภำยใต้ควำม
แตกต่ำง และควำมหลำกหลำยของสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข 

ร้อยละ 95 โครงกำรส่งเสริม
คุณลักษณะ  ค่ำนิยมที่
ดี ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย   
เพ่ือศักดิ์ศรีลูก ม.ณ. 
 

2 .  เ พ่ือให้ ผู้ เ รี ยนได้ รั บ
โอกำสทำงกำรศึกษำโดย
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยอย่ำงท่ัวถึง 
//มฐ. 2 ข้อ 2.2 

ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีกำรศึกษำ 
ได้รับเงินอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียนและได้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ครบทุกคน 

ร้อยละ 100 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำ            
(เรียนฟรี 15 ปี) 

 



กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ และมำตรฐำนสำกล 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ยุทธวิธีสู่ควำมส ำเร็จ 

1. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน 
กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
//มฐ. 1 ข้อ 1.1 (1) 
 
 

ผู้เรียนสำมำรถอ่ำน เขียน สื่อสำร 
ได้ตำมควำมเหมำะสมมีควำมสำมรถ
ในกำรคิดค ำนวนและน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

ร้อยละ 90 1โครงกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน กำรเขียนกำร
สื่อสำรและกำรคิด
ค ำนวณ 
2.โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ – 
คณิตศำสตร์ 

2. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร คิ ด
วิ เ ค ร ำ ะ ห์  คิ ด อ ย่ ำ ง มี
วิ จ ำ ร ณ ญ ำ ณ  อ ภิ ป ร ำ ย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ 
//มฐ. 1 ข้อ 1.1 (2) 
 

ผู้ เ รี ย น ส ำ ม ำ ร ถ ส รุ ป ค ว ำ ม คิ ด 
น ำ เสนอวิ ธี คิ ด  แก้ปัญหำ  และ
ก ำ หนด เป้ ำ หม ำย  ค ำดกำ รณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหำต่ำงๆได้ 

 

ร้อยละ 90 1โครงกำร.ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำ 
2.โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ – 
คณิตศำสตร์ 

3. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น มี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ ำ ง
นวัตกรรม  
//มฐ. 1 ข้อ 1.1 (3) 

ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมของ
ตนเองได้ 

ร้อยละ 70 โครงกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม  และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

4. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น มี
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร ใ ช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
สื่อสำร 
//มฐ. 1 ข้อ 1.1 (4) 

ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรและใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

ร้อยละ 90 โครงกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม  และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

5. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ  
//มฐ. 1 ข้อ 1.1 (5) 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

ร้อยละ 80 โครงกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 



6. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น มี
ควำมรู้ ทักษะพื นฐำน และเจต
คติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
//มฐ. 1 ข้อ 1.1 (6) 

ผู้เรียนมีทักษะทำงอำชีพและ
สำมำรถใช้ควำมรู้ทำงอำชีพให้เกิด
ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 90 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้  
ทักษะพื นฐำนและ 
เจตคติที่ดี ต่องำนอำชีพ 

7. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
สุขภำพกำย สุขภำพจิตและสุข
นิสัยที่ดี 
//มฐ. 1 ข้อ 1.2 (4) 

ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิต 
และสุขนิสัยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

ร้อยละ 95 โครงกำรส่งเสริมสุข
ภำวะทำงร่ำงกำยและ
จิตสังคม 

8. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
สุ นทรี ยภำพ ชื่ น ชอบ เห็ น
คุณค่ำของศิลปะและวัฒนธรรม 
//มฐ. 1 ข้อ 1.2 (2) 
 

ผู้เรียนสำมำรถแสดงออกถึงกำรมี
สุนทรียภำพ และเห็นคุณค่ำของ
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ 90 โครงกำรส่งเสริม
คุณลักษณะ  ค่ำนิยมที่ดี   
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย   
เพ่ือศักดิ์ศรีลูก ม.ณ. 

9. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนกล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่
ละช่วงวัย 
//มฐ. 1 ข้อ 1.2 (4) 

ผู้เรียนมีควำมกล้ำแสดงออกและ
สำมำรถแสดงควำมสำมำรถของตน
ได้อย่ำงเหมำะสม 

ร้อยละ 95 โครงกำรส่งเสริมสุข
ภำวะทำงร่ำงกำยและ
จิตสังคม 

10. เพ่ือส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์และ
กีฬำ 
//มฐ. 1 ข้อ 1.2 (2,4) 
 

ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนด้ำน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ตำมควำมถนัด
และควำมสำมำรถของตนเอง 

ร้อยละ 95 โครงกำรส่งเสริม
คุณลักษณะ  ค่ำนิยมที่ดี   
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย   
 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ปฏิบัติงำนเต็มตำมศักยภำพ 
อย่ำงครูมืออำชีพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ยุทธวิธีสู่ควำมส ำเร็จ 
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
//มฐ. 2 ข้อ 2.4 

ครูและบุคลำกรมีคุณลักษณะที่
เหมำะสม มีบุคลิกภำพที่ดี รักใน
วิชำชีพครูประพฤติตนเหมำะสมตำม
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณของวิชำชีพ 

ร้อยละ 95 โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ 

2 .  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค รู แ ล ะ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำร
บริหำรจัดกำรชั นเรียนเชิงบวก 
ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติ
จริง สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
//มฐ. 3 ข้อ 3.1 , 3.3 

ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญสำมำรถสอนให้ผู้เรียนน ำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

ร้อยละ 95 โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 



3 .  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค รู แ ล ะ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ 
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
แ ล ะ น ำ ผ ล ม ำ ป รั บ ป รุ ง 
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
//มฐ. 3 ข้อ 3.4 , 3.5 

ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้
หลำกหลำยเหมำะสมกับสภำพของ
ผู้เรียน และมีกำรพัฒนำควำมรู้ 
ตนเองให้จัดกำรชั นเรียนแบบเชิง
บวกได้ 

ร้อยละ 90 1.โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2.โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และภำคี
เครือข่ำย  โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยีด้วยระบบคุณภำพ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ยุทธวิธีสู่ควำมส ำเร็จ 

1. เพ่ือสนับสนุนกำรใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำร และกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ 
//มฐ. 2 ข้อ 2.6 

สถำนศึกษำสำมำรถน ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
บริหำรและจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 98 โครงกำรพัฒนำสื่อและ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุน กำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนกำรรู้ 

2.  เ พ่ื อบริ ห ำ ร จั ดก ำร และ
ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้น
คุณภำพของผู้ เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
//มฐ. 2 ข้อ 2.3 

มีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้น
คุณภำพของผู้เรียนอย่ำงครอบคลุม
และรอบด้ำน 

ร้อยละ 90 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำ            
(เรียนฟรี 15 ปี) 

3.  เ พ่ื อ บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และทำงสังคมที่เอื อต่อกำรจัด
กำรศึกษำ 
//มฐ. 2 ข้อ 2.5 
 

ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ทั งในด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
กำรจัดกำรตำมควำมเหมำะสม 

ร้อยละ 80 โครงกำรจัด
สภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่
เอื อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีคุณภำพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ยุทธวิธีสู่ควำมส ำเร็จ 

1 .  เ พ่ือส่ ง เสริม ให้ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำ
แ ล ะ ใ ช้ สื่ อ น วั ต ก ร ร ม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
//มฐ. 3 ข้อ 3.2 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถ
ผลิตและให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ที่เอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 85 1.โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2.โครงกำรพัฒนำสื่อและ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุน กำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียน
กำรรู ้



2. เพ่ือพัฒนำสภำพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
//มฐ. 3 ข้อ 3.2 

สถำนศึกษำมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน 

ร้อยละ 90 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
โครงกำรจัดสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพและสังคมที่
เอื อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ทั งภำครัฐและเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ยุทธวิธีสู่ควำมส ำเร็จ 
1. เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำยผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องทั งภำครัฐและ
เอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำ 
//มฐ.  ข้อ 2.2 

1.สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำก
ผู้ปกครองและชุมชน ในกำรมีส่วนร่วม
พัฒนำสถำนศึกษำ 
2.ผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ
รวมทั งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้ำงและ
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 
และใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
3.ผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ
รวมทั งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมโครงกำร 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 80 โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และภำคี
เครือข่ำย  โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำน 
 

 



กรอบกลยุทธ์สถำนศึกษำระยะ 4 ปี (2563 -2566) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื นฐำนควำม
เป็นไทย 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
(โครงกำร/กิจกรรมหลัก) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
โครงกำรส่งเสริม
คุณลักษณะ  ค่ำนิยมที่ดี 
ภูมิใจในท้องถิ่นและควำม
เป็นไทยเพ่ือศักดิ์ศรีลูก 
ม.ณ. 

1.ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ ร้อยละ 90 
 

92 94 95 

 2.มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำที่โรงเรียนก ำหนด ร้อยละ 90 

92 94 95 

 3.ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชำติ ร้อยละ 
90 

92 94 95 

 4.ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ตำมควำมถนัดและควำม
สนใจของตนเอง ร้อยละ 90 

92 94 95 

 5.ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 90 

92 94 90 

 6.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 

85 87 90 

 7.ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมรักประชำธิปไตย มีควำม
รักชำติ มีจิตสำธำรณะ ร้อยละ 90 

92 94 95 

 8.ผู้เรียนสำมำรถใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ภำยใต้ควำม
แตกต่ำง และควำมหลำกหลำยของสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข ร้อยละ 90 

92 94 95 

 9.ผู้เรียนสำมำรถใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ภำยใต้ควำม
แตกต่ำง และควำมหลำกหลำยของสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข ร้อยละ 90 

92 94 95 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและทำงเลือกในกำรเข้ำรับกำรศึกษำขั นพื นฐำนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
(โครงกำร/กิจกรรมหลัก) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำ (เรียนฟรี 15 ปี) 

ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีกำรศึกษำ 
ได้รับเงินอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
และได้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนครบทุกคน  
ร้อยละ 100 

100 100 100 

 

 



กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ และ
มำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
(โครงกำร/กิจกรรมหลัก) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1.โครงกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
กำรเขียนกำรสื่อสำรและ
กำรคิดค ำนวณ 

ผู้เรียนสำมำรถอ่ำน เขียน สื่อสำร ได้ตำมควำม
เหมำะสมมีควำมสำมรถในกำรคิดค ำนวนและ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ร้อยละ 85 

88 89 90 

2.โครงกำร.ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำ 
 

ผู้เรียนสำมำรถสรุปควำมคิด น ำเสนอวิธีคิด 
แก้ปัญหำ และก ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหำต่ำงๆได้ ร้อยละ 90 

90 90 90 

3.โครงกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม  และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 

1.ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมของตนเองได้  
ร้อยละ 50 

60 65 70 

 2.ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำร
สื่อสำรและใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ร้อยละ80 

85 88 90 

4.โครงกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 70 

75 78 80 

5.โครงกำรส่งเสริมควำมรู้  
ทักษะพื นฐำนและ 
เจตคติที่ดี ต่องำนอำชีพ 

ผู้เรียนมีทักษะทำงอำชีพและสำมำรถใช้ควำมรู้ทำง
อำชีพให้เกิดประโยชน์ได้ ร้อยละ80 

82 85 90 

6.โครงกำรส่งเสริมสุข
ภำวะทำงร่ำงกำยและจิต
สังคม 

1.ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิต และสุขนิสัยผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 90 

92 93 95 

 2.ผู้เรียนมีควำมกล้ำแสดงออกและสำมำรถแสดง
ควำมสำมำรถของตนได้อย่ำงเหมำะสม ร้อยละ 90 

92 93 95 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ปฏิบัติงำนเต็มตำมศักยภำพ อย่ำงครูมืออำชีพ 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
(โครงกำร/กิจกรรมหลัก) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1.โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ 

ครูและบุคลำกรมีคุณลักษณะที่เหมำะสม มี
บุคลิกภำพที่ดี รักในวิชำชีพครูประพฤติตน
เหมำะสมตำมกรอบคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณของวิชำชีพ ร้อยละ 90 

92 93 95 



2.โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1.ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญสำมำรถสอนให้ผู้เรียน
น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ร้อยละ 90 

92 93 95 

 2.ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้หลำกหลำยเหมำะสม
กับสภำพของผู้เรียน และมีกำรพัฒนำควำมรู้ 
ตนเองให้จัดกำรชั นเรียนแบบเชิงบวกได้ ร้อยละ 
90 

92 93 95 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยีด้วยระบบคุณภำพ 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
(โครงกำร/กิจกรรมหลัก) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1.โครงกำรจัด
สภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอื อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
มีคุณภำพ 

1.ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ทั งในด้ำนกำรเรียนกำร
สอน กำรจัดกำรตำมควำมเหมำะสมร้อยละ 80 

85 88 90 

 2.สถำนศึกษำมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำร
เรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี 
สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน ร้อยละ 85 

85 88 90 

2.โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำ (เรียนฟรี 15 ปี) 

1.มีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นคุณภำพ
ของผู้เรียนอย่ำงครอบคลุมและรอบด้ำน ร้อยละ 
80 

85 88 90 

 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
(โครงกำร/กิจกรรมหลัก) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
โครงกำรพัฒนำสื่อและ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
กำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนกำรรู้ 
 

1.สถำนศึกษำสำมำรถน ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรและจัดกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 90 

92 95 98 

 2.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถผลิตและ
ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ที่เอื อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ร้อยละ 80 

82 83 85 

 



กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั งภำครัฐและเอกชน ในกำรจัด
กำรศึกษำ 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
(โครงกำร/กิจกรรมหลัก) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และภำคี
เครือข่ำย  โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำน 

1.สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองและ
ชุมชน ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสถำนศึกษำ ร้อยละ 
70 

72 75 80 

 2.ผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำรวมทั งผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ภำยในสถำนศึกษำ และใช้ประโยชน์จำกแหล่ง
เรียนรู้ทั งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ร้อยละ 
60 

70 75 80 

 3.ผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำรวมทั งผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ ร้อยละ 90 

92 94 95 

  



มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนมหรรณพำรำม 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยน     
    ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ  
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
6) มีควำมรู้  ทักษะพื นฐำน  และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
2.1. มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ     
       ทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรรู้ 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อกำรเรียนรู้  
3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  



 

 

 

 

  

โครงกำรที่ ชื่อโครงกำร มำตรฐำนกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ 

 

1. ส่งเสริมควำมเป็นไทย สร้ำงควำมสำมัคคี เพ่ือศักดิ์ศรีลูก ม.ณ. มฐ.1  1.2  (1) 
มฐ.1  1.2  (2) 
มฐ.1  1.2  (3) 

ครูภคพร 

2. ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนกำรสื่อสำรและกำรคิด
ค ำนวณ 

มฐ.1  1.1  (1) ครูจำรุวรรณ 

3. ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

มฐ.1  1.1  (2) ครูสุมนำ 

4. ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

มฐ.1  1.1  (3) 
มฐ.1  1.1  (4) 

ครูอรวรรณ 

5. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ มฐ.1  1.1  (5) ครูอภิชำติ 
6. ส่งเสริมควำมรู้ ทักษะพื นฐำนและเจตคติท่ีดี ต่องำนอำชีพ มฐ.1  1.1  (6) ครูธีระพันธุ์ 
7. ส่งเสริมสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม มฐ.1  1.2  (4) ครูวิมณเทียร 
8. พัฒนำและส่งเสริมคุณภำพนักเรียน ครู สภำพแวดล้อมและกำร

บริหำรจัดกำร 
มฐ.2  2.1 , 2.2, 2.3,  ครูกุลภัสสร 

9. พัฒนำครูและบุคลำกรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มฐ.2  2.4  ครชูนัตตำ 
10. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มฐ.3  3.1, 3.3, 3.4, 

3.5 
ครูดลฤดี 

11. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ 

มฐ.2  2.5, 2.6 ครูคะเณศร์ 

12. พัฒนำสื่อและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน กำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรรู้ 

มฐ.3  3.2 ครูสุวิบูลย์ 

13. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และภำคีเครือข่ำย โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน มฐ.3  3.5 ครูผกำยมำศ 
14. โครงกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ -

คณิตศำสตร์ (Smart Class) 
มฐ.1 1.1  ครูศักดิ์ชัย 

15. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ (เรียนฟรี 15 ปี) มฐ.2  2.1-2.5 ครูธิดำรัตน์ 



 

เอกสำรแสดงควำมเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี 2563-2566 

โรงเรียนมหรรณพำรำม 
 
 
 

 ในกำรประชุมคะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนมหรรณพำรำม เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2562  
 ณ ห้องประชุม 116  โรงเรยีนมหรรณพำรำม คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนมหรรณพำรำมมีมติเห็นชอบ  
แผนกลยุทธ์ ประจ ำปี 2563-2566 โรงเรียนมหรรณพำรำมแล้ว และเห็นสมควรให้เผยแพร่สู่สำธำรณชนได้  
 
 
 
 
 
 
         เห็นชอบ 
 
 
 

ลงช่ือ  ........................................... 
       (นำยศักดิ์สิทธิ์  สุวรรณบูลย์) 

              ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
       โรงเรียนมหรรณพำรำม 


