


บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 2566 -2570 
ของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
…………………………………………………. 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ครั้งที ่3/2565  มีมติเห็นชอบ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 2566- 2570  ของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระยะ 5 ปี  ซึ่งแผนดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือของคณะครูและ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน
เป็นอย่างมาก 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ขอขอบคุณคณะท างานแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

      ( นายณัฐภาคย์ พัฒนพิเชียร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 



ค าน า 

  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 2566 -2570 ของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่มีระบบ มีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยการส ารวจสถานภาพของโรงเรียน  จากรายงานประเมินตนเอง การประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลวิเคราะห์สภาพการณ์ 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และน ามาก าหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน ปีการศึกษา 2566 - 2570 ซึ่งประกอบด้วย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และประเด็นกลยุทธ์)  กรอบกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา (วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมระยะ 5 ปี และการบริหาร  การติดตามและประเมินแผน 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ฉบับนี้ ใช้เป็นแนวทางในการท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 -2570 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
       กันยายน พ.ศ. 2565 



บทที่ 3 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2566 - 2570 

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เป็นการก าหนดจุดมุ่งปลายทางที่

โรงเรียนต้องการก้าวไปสู่ความส าเร็จในอนาคต ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศน าทางการพัฒนาไปสูอนาคตที่โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จะใช้เป็นแนวทางใน  

การพัฒนา จึงไดก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผู้เรียนดีและเก่งตาม
มาตรฐานสากล ด ารงตนบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะพื้นฐานสู่อาชีพ” 

โดยมีค านิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี้
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
– องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ความยืดหยุ่น กระจายอ านาจ ตลอดจนความรับผิดชอบที่มีการควบคุม

คุณภาพอย่างจริงจัง
– องค์กรที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
– องค์กรที่ยกระดับคุณภาพการจัดการความรู้ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
– องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
– เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นที่ประจักษ์
ผู้เรียนเป็นคนดี หมายถึง
– ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต
– ผู้เรียนรักยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ เป็นพลเมืองที่ดี ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
– ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต และมีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตจากภัยในทุก

รูปแบบ
          ผู้เรียนเป็นคนเก่งตามมาตรฐานสากล หมายถึง 

– ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น
– ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามหลักการพหุปัญญาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
– ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
– ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้สองภาษา
– ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา
– ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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          ผู้เรียนด ารงตนบนพื้นฐานความเป็นไทย หมายถึง 
– ผู้เรียนปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 
– ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
– ผู้เรียนมีส่วนร่วมสืบทอดความเป็นไทย 
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานสู่อาชีพ 
- ผู้เรียนสามารถเลือกและฝึกฝนทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
- ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพ่ือมุ่งสู่อาชีพในอนาคต 

         พันธกิจ(Mission) 
  พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการด าเนินงานตามหน้าที่และตามวิสัยทัศน์ที่ไดก าหนดไว ซึ่งประกอบ   
ดวยพันธกิจ ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  

2. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีวินัยในตนเองสูง รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่ดี  รักและภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีจิตสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ  

4. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทีเ่ทียบเคียงมาตรฐานสากล  

5. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติงานได้ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 

 
  เป้าประสงค์ (Goal) 
  เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามพันธกิจที่โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มุ่งหวังให้เกิด
การบรรลุผลในปี 2566 – 2570  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21  

2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีค่านิยมท่ีดีงาม มีวินัยในตนเองสูง รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่ดี  รักและภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีจิตสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
คุกคามในทุกรูปแบบ 

4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง          
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และปฏิบัติงานได้ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่ทันสมัยและทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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กรอบกลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือให้ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถูกแปลงสู่การปฏิบัติ จึงได้ก าหนดกรอบกลยุทธ์การพัฒนาการจัด

การศึกษา  พ.ศ. 2566 – 2570  ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง ประกอบด้วย ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issue) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Objective)  ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ค่าเป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ริเริ่ม (Strategy initiatives) 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประเด็นกลยุทธ์(Strategic Issue) 
เพ่ือการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้ก าหนด

ประเด็นกลยุทธ์  5  ประเด็น ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดย
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความปลอดภัย
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงใน 

        ศตวรรษท่ี 21
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

        ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีกรอบการด าเนินงานในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ผู้เรยีนมีสมรรถนะตามหลักสูตร มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผู้เรยีนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21
3. ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสตูร มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
1 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุก
กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

61.00 61.50 62.00 62.50 63.00 63.50 
กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

2 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความสามารถ
ในการอ่านเขียนการสื่อสารและการ
ค านวณผา่นเกณฑ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

90.00 91.00 91.50 92.00 92.50 93.00 
กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

3 ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขนั
ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ  

60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

4 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความก้าวหนา้ 
ทางการเรียนตามหลักสตูรผ่าน
เกณฑต์ามที่สถานศึกษาก าหนด 

61.00 61.50 62.00 62.50 63.00 63.50 
กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและความเป็นเลิศทางวิชาการ



85 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน       
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
5 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คดิวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และแก้ปัญหา  

 
92.00 

 
92.50 

 
93.00 

 
93.50 

 
94.00 

 
94.50 

 
 

วิชาการ 

6 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความสามารถ 
สร้างนวัตกรรม 

90.00 90.50 91.00 91.50 92.00 92.50 วิชาการ 

7 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 
92.00 

 
92.50 

 
93.00 

 
93.50 

 
94.00 

 
94.50 

 
วิชาการ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ  
8 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะพื้นฐาน

และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
 
90.00 

 
90.50 

 
91.00 

 
91.50 

 
92.00 

 
92.50 

 
วิชาการ 

9 ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

93.28 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 วิชาการ 

 
กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ริเริ่มท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
          แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ โดย
จัดระบบการคัดกรองและช่วยเหลือผู้เรียน ติดตามผลการประเมินการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ
ของผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดของโรงเรียน โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมมีความทันสมัย สามารถจัดหามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

3) พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมมีความทันสมัย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครือข่ายทาง
วิชาการ 

4) สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ให้นักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือและพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามศักยภาพอย่างเท่าเทียม 

 กลยุทธ์ริเริ่มท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และ
กระบวนการที่หลากหลาย 
          แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร  การคิดค านวณและการสร้าง
นวัตกรรม 

2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การท างานร่วมกับผู้อื่น ผ่านการบูรณาการการเรียนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมทักษะที่
หลากหลาย 

3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามระดับชั้น 
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4) ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะที่ส าคัญในศตวรรษ
ที่ 21 

 
 กลยุทธ์ริเริ่มท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและความถนัดตามหลักการ            
พหุปัญญา สู่ความเป็นเลิศและอาชีพในอนาคต 
          แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) จัดระบบการคัดกรอง วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียนตามพหุปัญญา เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 

2) จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและความถนัดเป็นรายบุคคล 
3) พัฒนารูปแบบและกิจกรรมการพัฒนานักเรียนที่สะท้อนถึงความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษา ดนตรีศิลปะ กีฬาที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด

และความสนใจ 
5) เตรียมความพร้อมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ สื่อวัสดุ อุปกรณ์รองรับการเปิด

ห้องเรียนพิเศษ อาทิ  ห้องเรียนกีฬา  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ห้องเรียนดนตรี 
6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการ 
7) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ผ่านกลไกการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ เวที

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเครือข่ายวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคณุธรรม จรยิธรรม มีวินยั ตามคณุลักษณะที่พึงประสงค์ รักและภมูิใจในความเปน็ไทยและมีวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียนรักยึดมั่นในสถาบันของชาติ มีความพลเมืองที่ดีตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 
3. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีจติสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม และมี
ภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน       
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1  ผู้เรยีนเป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรม มีวินัย ตามคณุลักษณะที่พึงประสงค์ รักและภมูิใจในความเป็นไทย
และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 ร้อยละของผูเ้รียนเป็นคนดี มี

คุณธรรม จรยิธรรม มีวินัย ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูรผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับดีเยี่ยม 

95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100 กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

(ครูทุกคน) 

2 ร้อยละของผูเ้รียนรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผา่น
เกณฑ์การประเมินในระดับดีเยี่ยม 

95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100 กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

(ครูทุกคน) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2  ผู้เรยีนรักยึดมั่นในสถาบันของชาติ มคีวามพลเมืองที่ดีตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
3 ร้อยละของผูเ้รียนรักยึดมั่นใน

สถาบันของชาติ มีความพลเมืองที่ดี
ตามการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
เป็นประมุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ในระดับดเียี่ยม 

 
 
99.00 

 
 

99.50 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
กลุ่มบรหิารกิจการ

นักเรียน (งาน
กิจการนักเรยีน) 

4 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความรู้ ความ
เข้าใจและยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายผา่น
เกณฑ์ที่ก าหนดผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป 

 
90.00 

 
91.00 

 
92.00 

 
93.00 

 
94.00 

 
95.00 

 
กลุ่มบรหิารกิจการ

นักเรียน (งาน
กิจการนักเรยีน) 

 

 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความปลอดภัย 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน       
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดี มีจติสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
คุกคาม และมีภมูิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 
5 ร้อยละของนักเรียนท่ีมสีุขภาวะทาง

ร่างกายและลักษณะจิตสังคมผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับดีเยี่ยม 

 
95.00 

 
95.50 

 
96.00 

 
97.00 

 
98.00 

 
99.00 

กลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรียน (งาน
ส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัย
นักเรียน) 

6 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจ และมภีูมิคุม้กันจากภัยทุก
รูปแบบผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับดีเยี่ยม 

 
96.00 

 
97.00 

 
98.00 

 
98.50 

 
99.00 

 
99.50 

กลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรียน 

(งานระบบ     
ความปลอดภัย) 
(งานแนะแนว) 

7 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะชีวิต
ผ่านการประเมินตามสมรรถนะหลกั
ของหลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดีเยีย่ม 

99.80 99.90 100 100 100 100 กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

(ครูทุกคน) 

 
กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ริเริ่มท่ี 1 ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยการบูรณาการกับหลักสูตรและกิจกรรมที่
หลากหลาย โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในพื้นท่ี ให้การสนับสนุน  

2) การปลูกฝังความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความต่อเนื่องจน
ยึดถือเป็นหลักในการด ารงชีวิต 

3) น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริ 
ต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง 

4) ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยและจิตสาธารณะ 
5) จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมของชาติและ    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6) พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผ่านกิจกรรมวิถีชีวิตประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ 

ประจ าเดือน ในสถานศึกษา พร้อมทั้งรวบรวมกิจกรรมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media 
 
     กลยุทธ์ริเริ่มท่ี 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักยึดม่ันในสถาบันของชาติ เป็นพลเมืองที่ดีตามการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ปลูกฝังให้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย           

แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1) ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและ

ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก ต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิง
สร้างสรรค ์



89 
 

2) จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักผ่านกระบวนการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี 
4) จัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 

 
      กลยุทธ์ริเริ่มที่ 3 พัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้    

ความเข้าใจ และมีภูมิคุ้มกันจากภัยทุกรูปแบบ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตผ่านการประเมินตามสมรรถนะหลัก
ของหลักสูตร 

แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1) พัฒนาให้นักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ผ่านกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ดนตรี 

ศิลปะ นาฎศิลป์ 
2) จัดท าแนวทางและมาตรการความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อ

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
3) จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน

เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่นสิ่งเสพติด ภัยจากไซเบอร์ ลัทธิความเชื่อ ภัยคุกคามจากโรคระบาด 
4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก

รูปแบบ 
5) จัดระบบการติดตาม เฝ้าระวัง การรายงานสถานการณ์ และการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และ จัดให้มีระบบ

การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

 
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการบูรณาการที่ผู้เรียนปฏิบัติจริง (Active Learning) ที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 3. โรงเรียนมีระบบการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน       
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (ปงีบประมาณ) ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 โรงเรียนมีหลักสตูรสถานศึกษาในแต่ละระดับที่เป็นหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา 
n/a ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
วิชาการ 
(กลุ่มงาน
หลักสตูร) 

 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน       
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (ปงีบประมาณ) ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2  โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรูเ้น้นการบูรณาการทีผู่้เรยีนปฏิบตัิจริง (Active Learning)            
ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3 ร้อยละของครูที่จดักระบวนการ

เรียนรูผ้่านกระบวนการคดิและการ
ปฏิบัติจริง  

92.00 93.00 93.50 94.00 94.50 95.00 วิชาการ 
(กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้) 

4 
 

ร้อยละของครูที่บริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 

5 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลย ี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 

6 ร้อยละของครูทีม่ีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับการจัดการเรียนรู ้

90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 โรงเรียนมีระบบการวดัผลประเมินผลผู้เรยีนตามสภาพจริง 
7 ร้อยละของครูที่วดัผลประเมินผล

นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 วิชาการ 

(กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้) 

 
กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ริเริ่มท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่น โดย
การแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน  พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่หลากหลาย 

          แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21  โดยการแสวงหาความร่วมมือกับผู้ผู้ปกครองและชุมชน   
2) พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมและหลักสูตรเฉพาะด้าน เพ่ือเสริมทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่หลากหลาย 
 
          กลยุทธ์ริเริ่มท่ี 2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการบูรณาการที่ผู้เรียนปฏิบัติจริง (Active Learning) 
โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่หลากหลาย 
          แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบที่หลากหลาย มุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ STEM รูปแบบCoding และการเรียนสอนแบบโครงงาน 

2) จัดท าระบบ รวบรวมรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ และจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
ออนไลน์ (Digital Resource) และ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media เป็น ตัวอย่างให้ครูและ ผู้บริหาร
น าไปศึกษา 

3) พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดข้ันสูงและทักษะอาชีพส่งเสริมสนับสนุน
ความพร้อมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเพ่ือการบริหารและจัดการเรียนรู้ 
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       กลยุทธ์ริเริ่มที่ 3 พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ที่เน้นการสร้างเครื่องมือที่หลากหลาย 
โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1) พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงโดยเน้นการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย และการน าผล

ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2) พัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลที่เน้นการประเมินตามสภาพจริงและการจัดท าคลังแบบทดสอบใน

ระบบออนไลน์ 
 
 

 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะ มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับตัว
ได้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน       
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (ปงีบประมาณ) ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ          
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ ปรับตัวได้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
1 ร้อยละของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะทางภาษาและการใช้
เทคโนโลย ี

92.00 92.50 93.00 93.50 94.00 94.50 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
 

2 2. ร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการ
อบรมไม่ต่ ากว่า 25 ชม./ป ี

92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 

3 ร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ไม่ต่ ากว่า 20ชม./ปี 

94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 

4 ร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมในเรื่องคณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณคร ู

94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00  

5 ร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับ
สวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00  

 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงใน 
                         ศตวรรษท่ี 21 
 



92 
 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
      
      กลยุทธ์ริเริ่มที่ 1 จัดท าแผนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และพัฒนาบุคลากรครูเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายการศึกษา บริหารจัดการด้านการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์วิชาการ โดยมี
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ สร้างค่านิยมในการใช้เทคโนโลยี ส าหรับรับและจัดเก็บข้อมูล
บุคลากรในระบบสารสนเทศ ในช่วงสถานการณ์ปกติ และช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
          แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
(PLC: Professional Learning Community) 

2) จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน าไปใช้บริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

      กลยุทธ์ริเริ่มที่ 2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่องโดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่มีความทันสมัยในการพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
          แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ เชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจจากการมี ส่วนร่วม
ในกระบวนการ คิดการปฏิบัติ การน า ความรู้ไปใช้ การถอด บทเรียน การสะท้อน ความคิด รวมทั้งการ 
ปฏิสัมพันธ์ การท างาน และการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับผู้อื่น 

2) ด าเนินการให้ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดท า แผนพัฒนารายบุคคล Individual 
Development Plan (IDP) 

3) ส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบระบบพัฒนาครูตามหลักสูตรสาระท่ีก าหนด โดย เน้นผ่านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อสามารถให้ครู ได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย 

4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ในสถานศึกษา 
5) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การยกย่องเชิดชูเกียรติ  

       กลยุทธ์ริเริ่มที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการให้กับบุคลากร สร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องชมเชย และแสดงความยินดีใน
โอกาสต่างๆ อาทิ การแสดงความสามารถด้านต่างๆ ทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติและการด ารงชีวิต 
          แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. โรงเรียนมรีะบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน 
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อมที่สวยงามปลอดภัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน       
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (ปงีบประมาณ) ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 โรงเรยีนมีระบบการบริหารจดัการที่เปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่ทันสมยั 
1 คะแนนผลการประเมินความ

โปร่งใสภาครัฐ ITA  
91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 งานกิจการ

นักเรียน 
2 ระดับความส าเร็จของการจัดระบบ  

ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบรหิาร
และการจัดการเรยีนรู ้

92.00 92.50 93.00 93.50 94.00 95.00 งานวิชาการ 

3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
และน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ใน
การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

92.00 92.50 93.00 93.50 94.00 94.50 งานบริหาร
ทั่วไป (ICT) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 โรงเรียนมีระบบการประกันคณุภาพภายในท่ีมีมาตรฐาน 
4 ระดับความส าเร็จของการ 

ด าเนินงานตามขั้นตอนของระบบ 
การประกันคณุภาพภายใน 

90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 งานประกัน
คุณภาพ 

5 ระดับคณุภาพของผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 งานประกัน
คุณภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีน 
6 จ านวนครั้งต่อปีท่ีผู้ปกครองและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
10 

งานอาคาร
สถานท่ี 
(สัมพันธ์
ชุมชน) 

7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานศึกษาขององค์กรทุกภาคส่วน
ที่เพ่ิมขึ้นต่อป ี

1 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

งานอาคาร
สถานท่ี 
(สัมพันธ์
ชุมชน) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมท่ีสวยงามปลอดภัยที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ 
8 ร้อยละของคะแนนผลการประเมิน

สถานศึกษาปลอดภัย 
91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 งานอาคาร

สถานท่ี 
9 ร้อยละความความพึงพอใจที่มีต่อ

การให้บริการอาคารสถานท่ี การจดั
สภาพแวดล้อม 

91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 งานอาคาร
สถานท่ี 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล                         
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กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ริเริ่มท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
          แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนกลยุทธ์ การตั้ง/จัดสรรงบ
ประมาณ/การติดตามและรายงานผลที่เป็นระบบครบวงจร

2) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการวางแผน
อัตราก าลัง การแต่งตั้ง การโยกย้าย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ

4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน

5) พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน

6) พัฒนาเว็บไซด์ของสถานศึกษาให้สวยงาม มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

7) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียนด้วยการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบมืออาชีพ
8) พัฒนาการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจร (PDCA)

     กลยุทธ์ริเริ่มท่ี 2 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน 
      แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

2) ปรับปรุง ทบทวนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
บริบทของโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 พร้อมกับประกาศค่าเป้าหมาย

3) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สะท้อนความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาและสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียน

4) จัดให้ระบบการตรวจสอบ ทบทวน  คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5) พัฒนาการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาโดยการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินผล การ

ด าเนินการวัดผลประเมินผล  การสังเคราะห์การประเมิน และการจัดท ารายงานผลการประเมิน (SAR)

       กลยุทธ์ริเริ่มที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
      แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1) สร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมมือกันยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา
2) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับครือข่ายอุดมศึกษา และหน่วยงาน

ทางการศึกษาในพ้ืนที่ 
1.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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          กลยุทธ์ริเริ่มท่ี 4 จัดโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่สวยงามปลอดภัยที่เอ้ือต่อ           
การจัดการเรียนรู้ 

แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1) ปรับปรุงพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
2) ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบให้มัน่คง ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่พร้อมในการให้บริการอยู่

ตลอดเวลา 
3) จัดระบบการบริหารอาคารเรียน อาคารประกอบ ตั้งการจัดท าฐานข้อมูล การใช้ การบ ารุงรักษา และ   

การรายงานผล  
4) ปรับปรุง พัฒนาและจัดระบบการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานพร้อม

ให้บริการผู้เรียนตลอดเวลา 






