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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ค าน า 
 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม  จดัท าข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือ 
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหส้อดคลอ้งกนัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 
๒๕๔๒ ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป/ภาพรวมของโรงเรียน สรุปผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
และการประเมินสภาพแวดลอ้ม/ความพร้อมของโรงเรียน  ทิศทางของโรงเรียน  กลยทุธ์ของโรงเรียน  
กรอบกลยทุธ์  แผนท่ีกลยทุธ์  และแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ให้
บรรลุผลซ่ึงคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์สถานภาพของโรงเรียน  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม  น ามาท าขอ้มูล  
ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ กลยทุธ์ ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย และได้
น ามาจดัท าแผนงานท่ีประกอบดว้ยโครงการต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ ตามกลยทุธ์ 
ท่ีก าหนด  ในระหวา่งปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  
 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  จึงเป็นแผนแม่บทของโรงเรียนอนัจะน าโรงเรียนเป็นไปตาม
เป้าประสงคท่ี์วางไว ้
 
 
 
         คณะผูจ้ดัท า 



 

บทคดัย่อ 
 

 จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม  เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการจดัท า  
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม  พบวา่ปัจจยัแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียน
ทั้งดา้นสังคมวฒันธรรม  ดา้นเทคโนโลย ี ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นการเมืองและกฎหมาย  มีสถานภาพเป็น
โอกาสท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 
 สภาพแวดลอ้มภายใน ซ่ึงศึกษามาจาก ปัจจยัดา้นโครงสร้าง และนโยบายของโรงเรียน 
ดา้นการบริการและผลผลิต ดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน ดา้นส่ือวสัดุอุปกรณ์ และดา้นบริหารการจดัการ 
โดยภาพรวม มีลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการพฒันา จึงไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนดงัน้ี 
“ภายในปี ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม มีมาตรฐานการเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น  เป็นสังคมแห่งคนดี  ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย  องค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ” 
 ทั้งไดก้ าหนด  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ และกลยทุธ์ของแผนกลยทุธ์ตามวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้
คือ  ปรับสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฒันานกัเรียนใหน้กัเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พฒันาส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา และสร้างความตระหนกัในชุมชน เนน้ความส าคญั และมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการศึกษา ซ่ึงเป้าประสงคใ์นการจดัท าแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนคือ ใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้อยา่งมีความสุขภายใตส้ภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา นกัเรียนมีความสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัได ้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน สามารถด ารงตนเป็นพลโลกได้
อยา่งมีความสุข 
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอนัท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่เป้าประสงคใ์นทิศทาง 
ท่ีตอ้งการอยูใ่นรูปของการขยาย ส่งเสริม การสนบัสนุน คือ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ปรับปรุง พฒันาระบบการพฒันาคุณภาพของนกัเรียน  
ใหส้อดคลอ้ง และบรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงพฒันาระบบการจดัการ และบริการ
ดา้นส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยทีางการศึกษาใหมี้คุณภาพ มีการน ามาใชใ้นการวดัการเรียน
การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ พฒันาปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ และส่ิงแวดลอ้มต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
สนบัสนุนและประสานใหผู้ป้กครอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา พฒันาระบบการบริหารการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ โดยเนน้การจดัการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม และความเหมาะสมของบุคลากรกบัภาระงาน พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ ใหเ้ป็น
ระบบ พฒันาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 



 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ เร่ือง     หน้า 
 ค าน า  

 บทคดัยอ่  
ส่วนท่ี ๑ ภาพรวมของสถานศึกษา ๑ 
ส่วนท่ี ๒ สรุปผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน          ๓     
ส่วนท่ี ๓ ทิศทางการพฒันาของโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม          ๕    
ส่วนท่ี ๔ กลยทุธ์ของสถานศึกษา         ๗ 
ส่วนท่ี ๕ กลยทุธ์เป็นตารางแสดงวตัถุประสงค ์ตวัช้ีวดั เป้าหมาย  

และกิจกรรมกลยทุธ์ริเร่ิมโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม 
        ๘ 

ส่วนท่ี ๖ แผนท่ีกลยทุธ์ (Strategy  Map ) ๑๓ 
ส่วนท่ี ๗ แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบติัตามกลยทุธ์  ๑๔ 
ภาคผนวก  ๑๖ 

 คณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา ๑๗ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ๑๘ 
   
   



 

ส่วนที่  ๑ 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
สภาพปัจจุบัน 

โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคมตั้งอยูเ่ลขท่ี ๑๐๒  หมู่ท่ี ๗  ต าบลบา้นไร่ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดั
สุโขทยั  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๘  เร่ิมท าการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  
มีเน้ือท่ี ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๓๔  ตารางวา  จดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปัจจุบนั 
มีนกัเรียนทั้งหมด ๖๔๕  คน ขา้ราชการครู ๓๒   คน พนกังานและลูกจา้ง ๑๕  คน นกัการลูกจา้ง ๑ คน 
พนกังานขบัรถ ๑ คน  ครูแยกตามวทิยฐานะดงัน้ี ครูช านาญการพิเศษ ๑๐  คน ครูช านาญการ ๑๙  คน 
โรงเรียนอยูห่่างจากตวัอ าเภอศรีส าโรง ๑๒  กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดัสุโขทยั ๓๒ กิโลเมตร เขตพื้นท่ี
บริการการศึกษา ครอบคลุม ๓  ต าบล  ไดแ้ก่  ต าบลบา้นไร่ ต าบลบา้นซ่าน และต าบลราวตน้จนัทน์ 
 สภาพของชุมชนโดยรอบ ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ  รับจา้งทัว่ไป  เกษตรกรรม  
คา้ขาย  และเล้ียงสัตว ์ โดยรวมประชากรส่วนใหญ่ฐานะยากจนถึงปานกลาง บางครอบครัวมีปัญหา
ดา้นเศรษฐกิจ บางครอบครัวไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัเน่ืองจากบิดามารดา ไปท างานต่างจงัหวดั บางครอบครัว 
มีปัญหาแยกกนัอยู ่ แต่โรงเรียนมุ่งมัน่สร้างคุณภาพการศึกษาจนเป็นท่ียอมรับ ศรัทธา ไวว้างใจจาก
ชุมชน ท าใหชุ้มชนเช่ือมัน่ต่อโรงเรียนและส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม      
ทั้งในและนอกเขตบริการ  ผูป้กครองฝากความหวงัไวก้บัโรงเรียนใหช่้วยดูแล ส่งเสริมนกัเรียน         
ใหมี้ความรู้ มีทกัษะชีวติ สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมถึงไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน   
ซ่ึงความคาดหวงัของผูป้กครองส่งผลใหโ้รงเรียนตอ้งด าเนินการทุกดา้นอยา่งรอบคอบ  ปัจจยับวก    
อีกประการหน่ึงท่ีโรงเรียนมี คือ คณะครูมีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพสูง มีความรับผดิชอบดี     
อีกทั้งโรงเรียนยงัไดรั้บการส่งเสริม และสนบัสนุนจากผูป้กครองนกัเรียนในการระดมทั้งทรัพยากร 
และการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นทุนทางสังคมท่ีช่วยก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน      
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ภารกจิของโรงเรียน 
 โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคมมีภารกิจในการด าเนินการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 

๑. การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๖  ก าหนดใหมี้หลกัสูตรสถานศึกษาเป็นการเฉพาะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างพฒันา 
การและเตรียมนกัเรียนใหมี้ความพร้อมในการเขา้เรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไป 

 



๒ 
 

๒.  การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เป็นการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  มี ๒ ช่วงชั้น  คือ 

มธัยมศึกษาตอนตน้      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ด้านปริมาณ 

๑.๑  การรับนกัเรียน โรงเรียนสามารถรับนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและนอกเขต   
        พื้นท่ีบริการเขา้มาเรียนในอตัราเพิ่มข้ึนทุกปี 
๑.๒  อตัราการออกกลางคนัไม่มี แต่มีการยา้ยสถานศึกษาตามผูป้กครองบา้งเป็นบางปี 
๑.๓  การรับนกัเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมปีท่ี ๖ และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  เขา้ 
         ศึกษาต่อ  เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา ๒๕๔๒ 

2. ด้านคุณภาพ 
๒.๑  จากผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาของส านกังานการประเมินมาตรฐาน 

การศึกษา (สมศ.)  รอบแรก  เม่ือวนัท่ี ๑๒ – ๑๔  กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๖  จากผลการประเมินสรุปไดว้า่
มาตรฐานดา้นผูเ้รียนมีระดบัคุณภาพระดบัพอใช ้ มาตรฐานดา้นครูผูส้อนมีระดบัคุณภาพระดบัดี 
และมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารมีระดบัคุณภาพระดบัพอใช ้  

๒.๒ จากผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาของส านกังานการประเมินมาตรฐาน 
การศึกษา (สมศ.)  รอบสอง ๒  เม่ือวนัท่ี ๓๐ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๙ ถึง ๑  เดือน กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙  
จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๕ นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร มาตรฐานท่ี ๔  
นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวจิารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง 
และมีวสิัยทศัน์ และมาตรฐานท่ี ๙  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั  ทั้ง ๓  มาตรฐาน มีระดบัคุณภาพระดบั พอใช้  โดยรวมทั้ง ๑๔  มาตรฐาน  
มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ๔  มาตรฐาน  ระดบัดี ๗  มาตรฐาน และระดบั พอใช ้๓  มาตรฐาน 

๒.๓  จากผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาของส านกังานการประเมินมาตรฐาน 
การศึกษา (สมศ.)  รอบสาม  เม่ือวนัท่ี ๑๘ – ๑๙  และ  ๒๒  เดือน สิงหาคม ๒๕๕๔  จากผลการประเมิน 
ตามตวับ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  มีระดบัคุณภาพระดบัพอใช ้โดยรวมทั้ง ๑๒  ตวับ่งช้ี   
มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ๑๐  ตวับ่งช้ี  ระดบัดี ๑  ตวับ่งช้ี  และระดบัพอใช ้๑  ตวับ่งช้ี   

๒.๔  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการส่งเสริมสนบัสนุน 
ใหค้รูน ารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเนน้การจดัการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง เรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง และเรียนรู้ร่วมกนั โดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 
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ส่วนที่  ๒ 
สรุปผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส 

 จากการศึกษาวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียน พบวา่สภาพแวดลอ้มภายนอก        
เป็นปัจจยัเอ้ือ หรือเป็นโอกาสในการพฒันา การจดัการศึกษาของโรงเรียน ในดา้นสังคมวฒันธรรม 
ผูป้กครองเอาใจใส่นกัเรียน ตระหนกัถึงคุณค่าของการใหก้ารศึกษามีเจตคติท่ีดีและไวว้างใจใน
ประสิทธิภาพ การจดัการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งในชุมชนเห็นความส าคญัในการอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและแหล่งการเรียนรู้ตามศกัยภาพ ดา้นเศรษฐกิจ โดยภาพรวมแลว้ผูป้กครองและชุมชน 
มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งยากจน นอกจากน้ีโรงเรียนยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร
ส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒   เอ้ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินการ 
พฒันาการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้
จดัท าโครงการระดมทรัพยากร  เพื่อการจดัการศึกษาใหน้กัเรียนไดอ้ยา่งพอเพียงในทุกปีการศึกษา 
 อุปสรรค 

โรงเรียนมีความสัมพนัธ์และช่วยเหลือชุมชนนอ้ย  ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของเวลาและวถีิทางราชการ
ประกอบกบัวถีิชีวติของคนในชุมชน ในครอบครัว บางคร้ังเป็นตวัอยา่งท่ีขดัแยง้กบักฎระเบียบของ
โรงเรียน เช่นการด่ืมสุราหลงัภารกิจท่ีชุมชนรวมกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  นกัเรียนสูบบุหร่ีท่ีบา้น  
กบัผูป้กครอง  รวมถึงชุมชนมีส่ือเทคโนโลยบีริการ ซ่ึงส่งผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  ชุมชนตอ้ง
ช่วยกนัดูแลนกัเรียนใหเ้ลือกวธีิใชส่ื้อเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม เนน้การใชเ้พื่อพฒันาการศึกษามากกวา่
การเล่นเกมส์ ประการสุดทา้ยเป็นเร่ืองของขอ้หา้ม กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ สพฐ.  เก่ียวกบัการลงโทษ
นกัเรียนมีขอ้จ ากดั ท าให้นกัเรียนบางคนไม่สนใจปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบัของโรงเรียนแมว้า่จะเป็น
นกัเรียนส่วนนอ้ย  แต่มีผลต่อการควบคุม ดูแล รวมถึงการเป็นตวัอยา่งใหน้กัเรียนคนอ่ืนๆเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้

ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง 
 สภาพแวดลอ้มดา้นปัจจยัภายในโรงเรียน ในส่วนท่ีเป็นจุดแขง็ ซ่ึงเอ้ือต่อการพฒันา คือ โรงเรียน  
มีระบบการบริหารการจดัการแบบกระจายอ านาจโดยเนน้การมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบาย
ด าเนินงานท่ีชดัเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน ครูมีความพร้อมท่ีจะพฒันา 
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ตนเองอยูเ่สมอ มีระบบการใชจ่้ายเงินถูกตอ้งตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได ้ท าให้การจดัการศึกษา 
ของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบ ในดา้นผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการส่ง
นกัเรียนเขา้แข่งขนัศกัยภาพ ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ์ดี นกัเรียนท่ีจบ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  มีอตัราการเรียนต่อมากกวา่ ๘๐%  
 โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม  จึงเป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีเอ้ือ 
และเป็นโอกาสต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสามารถพฒันาไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลไดใ้นอนาคต 
 จุดอ่อน 

บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าใหค้รูส่วนใหญ่ท างานหลายหนา้ท่ี และมีความจ าเป็นเร่งด่วน
เฉพาะกิจค่อนขา้งบ่อย  และบางคร้ังในการมอบหมายงานและการประสานงานระหวา่งบุคลากรไม่ชดัเจน  
ท าใหง้านบางอยา่งไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร  การประชาสัมพนัธ์ไม่ชดัเจน ครอบคลุม  ป้ายประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมของโรงเรียนมีนอ้ย  งานโครงการท่ีเสนอของบประมาณของบางงานไม่มีความชดัเจน ท าให้
การจดัซ้ือ จดัจา้งล่าชา้  บางคร้ังไม่ทนัต่อเหตุการณ์  ซ่ึงโรงเรียนไดจ้ดัชัว่โมงการใหค้วามรู้เร่ืองการ
เขียนโครงการแก่บุคลากรเพื่อแกปั้ญหาความล่าชา้ดงักล่าว  อีกทั้งโรงเรียนจดักิจกรรมนอกหลกัสูตร
ใหก้บันกัเรียนหลากหลาย จึงท าใหภ้าพรวมท่ีออกมา เป็นวา่โรงเรียนจดักิจกรรมส าหรับนกัเรียนมาก
เกินไป  ซ่ึงในการท ากิจกรรมของนกัเรียนมีส่วนดีอยูม่ากเช่นกนั อาทิ นกัเรียนรู้จกัการวางแผน
ปฏิบติังาน  รู้จกัการก าหนดตวับุคคลใหเ้หมาะสมกบังาน  รู้จกัการท างานร่วมกนัคนอ่ืน รวมถึงรู้จกั 
การปรับตวั ปรับอารมณ์ เพื่อใหง้านท่ีรับผดิชอบนั้นลุล่วงไปได ้และรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
ซ่ึงเป็นการฝึกทกัษะชีวติท่ีส าคญัของนกัเรียนเพื่อให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และประสบ
ผลส าเร็จ  จุดอ่อนท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การขาดอุปกรณ์ เคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิคท่ีจ าเป็นต่อการ
จดัการเรียนการสอนและการท างานของนกัเรียนและบุคลากรโรงเรียน  และจุดอ่อนดา้นของการก ากบั
ดูแลการใชส่ื้อและเทคโนโลย ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแต่ถือเป็นจุดอ่อนท่ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการพฒันา 
บุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการใชส่ื้อและเทคโนโลย ี
 
ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 จากการศึกษาวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคมแลว้  
น าขอ้มูลมาประเมินสถานภาพ ปรากฏวา่โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคมมีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อ
การพฒันาและจดัการศึกษา ส่วนปัจจยัภายในก็เป็นจุดแขง็ท่ีเอ้ือและสนบัสนุนต่อการบริหารจดัการศึกษา  
ท่ีมีการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงท าใหโ้รงเรียนบา้นไร่พิทยาคมสามารถจดั
การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  ๓ 
ทิศทางการพฒันาของโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 

 

วสัิยทัศน์   (Vision) 
 โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการจดัการศึกษา 
มุ่งพฒันาใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและพร้อมกา้วสู่สังคมโลกอยา่งมีความสุข  โดยเนน้ใหชุ้มชนมีส่วนร่วม  ดงันั้นจึงได้
ก าหนดวสิัยทศัน์โรงเรียนดงัน้ี  

 “ภายในปี ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม มีมาตรฐานการเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น เป็นสังคมแห่งคนดี  ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย องค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ” 
 

พนัธกจิ  (Obligation) 
๑. พฒันาการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
๒. พฒันาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเขม้แขง็ 
๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างสังคมแห่งคนดี 
๔. ส่งเสริม อนุรักษว์ฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและตระหนกัในความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม ประเพณีของนานาชาติ 
๕. พฒันาการบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๖. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัท าโครงงานและสร้างสรรค ์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อ

ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และสังคมโลก 
๗. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ การผลิตสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
๘. ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสู่โรงเรียน

มาตรฐานสากลในอนาคต 
๙. ส่งเสริมใหมี้การน ากระบวนการวจิยัและพฒันาการจดัการศึกษาดา้นต่าง ๆอยา่งต่อเน่ือง  
๑๐. ส่งเสริมจดัการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพฒันาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบั

ภูมิภาค และระดบัประเทศ 
๑๑. ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
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เป้าประสงค์  (Objectives) 
๑. นกัเรียน ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
๒. นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งดีเยีย่ม 
๓. นกัเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดีแห่งสังคม 
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
๕. ครูพฒันาระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 
๖. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียน 
๗. นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัท าโครงงานเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกนักบั

นกัเรียนในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
๘. นกัเรียน ครูน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนรู้ ผลิตสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ท่ีมีประโยชน์อยา่งมี

คุณภาพ มีความเช่ียวชาญในการใชส่ื้อนวตักรรม ICT เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการ 

๙. นกัเรียนมีความตระหนกัช่ืนชมในวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและความ
หลากหลายทางวฒันธรรมประเพณีของนานาชาติ 

๑๐. จดัตั้งกลุ่มงานส่งเสริมกระบวนการพฒันาการวิจยั 
๑๑. นกัเรียนมีความภาคภูมใจในความเป็นไทย ยดึหลกัการด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 

๑. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพนกัเรียนใหเ้ตม็ศกัยภาพทุกดา้น  
๒. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพหลกัสูตร กระบวนการจดัการศึกษาและการวจิยั 
๓. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพองคก์ร ครู  บุคลากร ส่ือนวตักรรม  ICT 
๔. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาโรงเรียน 
๕. ส่งเสริมนกัเรียนใหรู้้จกัช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจผูอ่ื้น 

 

กลยุทธ์แผนงาน 
๑. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพนกัเรียนใหเ้ตม็ศกัยภาพทุกดา้น  
๒. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพหลกัสูตร กระบวนการจดัการศึกษาและการวจิยั 
๓. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพองคก์ร ครู  บุคลากร ส่ือนวตักรรม  ICT 
๔. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาโรงเรียน 
๕. ส่งเสริมนกัเรียนใหรู้้จกัช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจผูอ่ื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ส่วนที่  ๕ 
กลยุทธ์เป็นตารางแสดงวตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย และกจิกรรมกลยุทธ์ริเร่ิม 

โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 
กลยุทธ์ที ่๑  ด้านการพฒันาคุณภาพนักเรียนให้เต็มศักยภาพทุกด้าน 

วตัถุประสงค์ วธีิการและกจิกรรม ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑.ความเป็นเลิศ  
ดา้นวชิาการ 

๑.ส่งเสริมความเป็นเลิศโดยการ
สอนเสริมติวเขม้ เขา้ค่ายและ
ศึกษาดูงาน การแข่งขนั 
อจัฉริยภาพ/โอลิมปิก 

๑.ร้อยละของนกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นการ
ประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี
เป็นท่ียอมรับจากสถาบนัอ่ืนๆ 

๗๐ ๘๐ ๘๕ 

๒.ส่งเสริมศกัยภาพและความ 
ถนดัส าหรับนกัเรียนของ 
โรงเรียนโดยการจดัอบรม 
โครงงานร่วมกบัโรงเรียนอ่ืน 

๒.ร้อยละของนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถความถนดัเฉพาะทาง
เป็นท่ีประจกัษ ์สามารถแข่งใน
ระดบัชาติได ้

๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๓.ส่งเสริมนกัเรียนเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ 

๓.ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถเขา้
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนจนถึง
ระดบัอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๒. ส่ือสารได ้    
อยา่งนอ้ย  
๒ ภาษา 

๑.ส่งเสริมการเรียนการสอน 
ภาษาต่างประเทศกบัครูเจา้ของ
ภาษา 

๑.ร้อยละของนกัเรียนใชภ้าษาไทย 
ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆในการส่ือสารไดดี้ 

๖๕ ๖๗ ๗๐ 

๒.จดักิจกรรมส่ือสารกบัชาว 
ต่างชาติ เช่น การสมัภาษณ์การ
เรียนรู้วฒันธรรม 

๒.ร้อยละของนกัเรียนสามารถสอบ
การวดัระดบัความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบนัภาษา 

๖๕ ๖๗ ๗๐ 

  

๓.ส่งเสริมการใชภ้าษาท่ีสอง 
ในการส่ือสารในโรงเรียน 

๓.ร้อยละของนกัเรียนท่ีใชภ้าษาท่ี
สองในการส่ือสารในโรงเรียน 

๕๕ ๕๗ ๖๐ 

๓. ล ้าหนา้ดา้น
ความคิด 

๑.ส่งเสริมการจดักิจกรรมแลก 
เปล่ียนเรียนรู้และจดัท าโครง 
งานท่ีเสนอแนวคิดเพื่อ 
สาธารณะประโยชน์ร่วมกนั 
กบันกัเรียนในโรงเรียนและ 
โรงเรียนเครือข่าย 

๑. ร้อยละของนกัเรียนท่ีท า
โครงงานและเขา้ร่วมแข่งขนัใน
ระดบัต่าง ๆ 
๒. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความ
เป็นผูน้ าและมีจิตอาสา 

๖๐ 
 
 

๗๐ 

๗๐ 
 
 

๗๕ 

๗๕ 
 
 

๘๐ 



๙ 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการและกจิกรรม ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๔. ผลิตงานอยา่ง
สร้างสรรค ์

๑.ส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างช้ิน 
งานในดา้นต่างๆ 

๑.ร้อยละของนกัเรียนมีความ 
สามารถประเมินแสวงหา 
สงัเคราะห์และใชข้อ้มูลข่าวสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนิน 
กิจการใหส้ าเร็จ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

2.ส่งเสริมนกัเรียนเขา้ร่วมกิจ 
กรรมการแข่งขนัในทุกระดบั 

2.ร้อยละของนกัเรียนมีผลงานการ
ประดิษฐส์ร้างสรรคแ์ละออกแบบ
ผลงานเขา้ร่วมการแข่งขนัในเวที
ระดบัชาติ 

๑๕ ๒๐ ๓๐ 

5.ร่วมกนั
รับผิดชอบต่อ 
สงัคมโลก 

1.ส่งเสริมนกัเรียนดา้น 
คุณธรรมจริยธรรมและคุณ 
ลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
กิจกรมสาธารณะ เป็นตน้ 

1.ร้อยละของนกัเรียนมีความ
ตระหนกัในการรับผดิชอบต่อ
สงัคมและเป็นพลเมืองดี 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

2.จดัท าแผนบูรณาการ 
เศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษา
ศาสตร์ รักษโ์ลก 

2.ร้อยละของนกัเรียนมี
ความสามารถระบุประเด็นทาง
เศรษฐกิจ วเิคราะห์ผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงทาง 
เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและ
ผลตอบแทนได ้

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

6.พฒันานกัเรียน
ใหมี้คุณลกัษณะท่ี
ดีงาม 3 ดา้นหรือ 
3 D Democracy, 
Decency, Drug-
free 

1.จดักิจกรรมส่งเสริม 
ประชาธิปไตย  คุณธรรม 
จริยธรรม  ความเป็นไทย 
ห่างไกลยาเสพติด 

1.ร้อยละของนกัเรียนมีคุณลกัษณะ
ท่ีพึ่งประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพสถานศึกษา  3 D 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
 

 
 



๑๐ 
 

กลยุทธ์ที ่๒  ด้านการพฒันาคุณภาพหลกัสูตร กระบวนการจัดการศึกษาและการวจัิย 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการและกจิกรรม ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑.จดัหลกัสูตร
ทางเลือกท่ี
เทียบเคียงกบั
หลกัสูตร
แกนกลาง 
 

๑.จดัระบบหอ้งเรียนคุณภาพ 
๑.๑โครงการหอ้ง Sound Lab 
ดา้นภาษา 
๑.๒โครงการวทิยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
๑.๓โครงการส่งเสริมการใช ้
ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 

๑.มีหลกัสูตรหอ้งเรียนพเิศษดา้น 
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยดีา้นภาษาต่างประเทศท่ี  

วทิย ์
อยา่งละ 
๒ หอ้ง 
เรียน 

คณิตฯ 
อยา่งละ 
๓ หอ้ง 

เรียน 
 

คณิตฯ 
วทิย ์ 
ICT 

อยา่งละ  
๓ หอ้ง 
เรียน 

๒.ปรับโครงสร้างหลกัสูตร 
๒.๑ ปรับโครงสร้างเวลาเรียน 
๒.๒ ปรับต าราเรียนและส่ือท่ีมี 
คุณภาพ 
๒.๓ วดัและประเมินผลตาม
มาตรฐานแกนกลางและ 
สามารถเทียบเคียง ผลการเรียน
กบั สถานศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

๒.ร้อยละการมีโครงสร้างหลกัสูตร
แกนกลางตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุ 

๙๕ ๙๗ ๙๘ 

๒.ส่งเสริม 
สนบัสนุนใหค้รู
ท าวจิยัสืบเน่ือง
จากปัญหาในการ
จดัการเรียนการ
สอนและวจิยัการ
สอนท่ีครูสนใจ 

๑.ครูเขา้รับการอบรมดา้นการวจิยั
จากสถาบนัภายนอก 
๒. ครูท าวจิยัในชั้นเรียนทุกคน 
๓. ครูท าวจิยัดา้นการสอน หรือ
หวัขอ้เก่ียวกบัการสอนท่ีครูสนใจ
และเป็นประโยชนทุ์กปี 

๑. จ านวนงานวจิยัในชั้นเรียน 
๒. จ านวนงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

คนละ 
๒ เร่ือง 
ต่อภาค
เรียน 

คนละ 
๓ เร่ือง 
ต่อภาค
เรียน 

และวจิยั
ฉบบั
เตม็คน
ละ ๑
เร่ือง 

คนละ 
๓ เร่ือง 
ต่อภาค
เรียน 

และวจิยั
ฉบบั
เตม็คน
ละ ๒ 
เร่ือง 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

กลยุทธ์ที ่๓   ด้านการพฒันาองค์กร  การพฒันาครู  บุคลากร การพฒันาส่ือนวตักรรม ICT 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการและกจิกรรม ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑.ส่งเสริมการ
พฒันาผูบ้ริหาร, 
ครู บุคลากรสู่ 
มาตรฐานวชิาชีพ
ครู 

๑.พฒันาครูบุคลากรโดยการ 
อบรม ศึกษาดูงาน 
 
๒.จดัประชุมเครือข่ายโดยการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

๑.ร้อยละของครู บุคลากรท่ีไดรั้บ
การพฒันา 

๙๐ ๙๐ ๙๕ 

๒.ร้อยละของครู บุคลากรท่ีได ้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่าย 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒.ครู บุคลากร มี
ความเช่ียวชาญใน
การใชส่ื้อ 
นวตักรรม ICT 

๑.การพฒันาครู บุคลากรใน 
การฝึกอบรมการใชส่ื้อ 
นวตักรรม ICT 

๑.ร้อยละของครู บุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการใชส่ื้อนวตักรรม 
ICT เพื่อการเรียนการสอนและการ
บริหารจดัการ 

๘๕ ๘๗ ๙๐ 

2.จดัประชุมเครือข่ายแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ การใชส่ื้อ 
นวตักรรม ICT และการวจิยั 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

2.ร้อยละของครู บุคลากรท่ีมีผลงาน
การใชส่ื้อและการวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓.โรงเรียน
ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา
เทียบเคียง
มาตรฐาน
แกนกลาง 

๑.โรงเรียนค าเนินการจดัท า 
วจิยัและพฒันาการจดัการ ศึกษา
ดา้นต่างๆและใชผ้ล 
การวจิยัในการยกระดบัคุณ 
ภาพการศึกษา 

๑.โรงเรียนท่ีมีผลการวจิยั 
เพื่อพฒันาการจดัการศึกษา 

อยา่ง 
 นอ้ย  
๒เร่ือง 

อยา่ง
นอ้ย  
๓ เร่ือง 

อยา่ง
นอ้ย  
๔ เร่ือง 

๔.ส่งเสริม
สนบัสนุนการ
พฒันาระบบการ
บริหารจดัการ
คุณภาพ 

๑.ประชุมสร้างความเขม้แขง็ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจดัการ 

๑.มาตรฐานของการบริหารจดัการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ตาม 
เกณฑ ์
มาตร 
ฐาน 

ตาม 
เกณฑ ์
มาตร 
ฐาน 

ตาม 
เกณฑ ์
มาตร 
ฐาน 

 

 
 
 
 



๑๒ 
 

กลยุทธ์ที ่๔   ด้านทรัพยากรและสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาโรงเรียน 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการและกจิกรรม ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑.สร้างเครือข่าย
ผูป้กครองร่วม
พฒันาโรงเรียน 
 

๑.สร้างเครือข่ายผูป้กครองร่วม
พฒันาระดบัทอ้งถ่ิน  
 

๑.จ านวนเครือข่ายผูป้กครอง         
ท่ีร่วมกนัพฒันาโรงเรียน 

หมู่บา้น 
ละ ๓คน 

หมู่บา้น 
ละ ๔คน 

หมู่บา้น 
ละ ๕คน 

๒.จดักิจกรรม
แลกเปล่ียน 
ประสบการณ์
ระหวา่ง 
เครือข่าย 

๑.จดักิจกรรมการเรียนรู้แลก 
เปล่ียนประสบการณ์ดา้น 
ทรัพยากรและภูมิปัญญา 

๒.ร้อยละของนกัเรียนท่ีจดักิจกรรม
การเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์
ทรัพยากรและภูมิปัญญา 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
กลยุทธ์ที ่๕   ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้อ่ืน 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการและกจิกรรม ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑.ส่งเสริมและ
พฒันาใหน้กัเรียน
เป็นผูมุ่้งมัน่ใน
การท านุบ ารุง 
พระศาสนา 
เช่ือมัน่ในความ
กตญัญูกตเวที     
มีความเมตตา 
กรุณา รู้จกัรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และ
นอ้มน าปรัชญา
ของหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นการ
ด าเนินชีวติ 
 

๑.จดักิจกรรมใหน้กัเรียนมี
ระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบ 
ซ่ือสตัย ์มีความกตญัญูกตเวที มี
ความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีความ
ประหยดั รู้จกัใชแ้ละรักษา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
คุม้ค่า  
 

๑.ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีระเบียบ
วนิยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย ์มี
ความกตญัญูกตเวที มีความเมตตา
กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผเ่สียสละเพ่ือ
ส่วนรวม และมีความประหยดั รู้จกั
ใชแ้ละรักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า  
 

๗๐ ๗๕ ๘๐ 



๑๓ 
 
 

ส่วนที่  ๖ 
แผนที่กลยุทธ์  (Strategy  Map ) 

 
 จัดท าแผนทีก่ลยุทธ์ (Strategy  Map )  เพื่อตรวจสอบความส าคญัและความเหมาะสมของ
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีก าหนด  ไวผ้า่นมุมมองดา้นต่าง ๆ วา่มีความสัมพนัธ์ในเหตุผลเช่ือมโยงไปสู่
ความส าเร็จไดอ้ยา่งไร เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ 

 

 
 

 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 นักเรียน บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มศัีกยภาพเป็นพลโลก 

ทกัษะการด ารงชีวติ 
มัน่ใจในตนเอง 

มคีวามเป็นไทยและ 
ความเป็นสากล 

กระบวนการ 
จัดการศึกษา 
ในโรงเรียน 

บูรณาการการเรียนรู้ โรงเรียนได้มาตรฐาน ประกนั 
คุณภาพ 

ประเมินคุณภาพ 

สร้างโอกาส 
ดูแลช่วยเหลือ 

การเรียนรู้ 
& 

การพฒันา 
E - SCHOOL มืออาชีพ 

งบประมาณ 
& 

ทรัพยากร 
คุ้มค่า ภาคี เครือข่าย 



๑๔ 
 

ส่วนที่  ๗ 
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในการปฏบิัตติามกลยุทธ์ 

 
เง่ือนไขสู่การปฏิบัต ิ

๑. การวางแผนด าเนินงานให้ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
๒. ด าเนินการตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดในแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติัและมองเห็นภาพความส าเร็จ 
๓. เนน้การประสานงานแลปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
๔. เนน้การด าเนินการท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียนท่ีชดัเจน ตรวจสอบได ้
๕. มีการก ากบัติดตาม ประเมินผลและรายงานเป็นระยะ 

 

แนวทางการบริหารกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ ร้อยรัดประสานกนัอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง ระหวา่ง
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการมธัยมศึกษา เขต ๓๘  จึงด าเนินการ 
ตามแนวทางดงัน้ี 
 ๑. จดัตั้งศูนยป์ระสานงานในโรงเรียน ก าหนดผูรั้บผดิชอบ บทบาทหนา้ท่ี  และภารกิจ 
 ๒. ศึกษา วเิคราะห์แผนกลยุทธ์ การด าเนินงานโครงการ เอกสาร และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๓. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการประสานงาน นิเทศ ก ากบั ติดตาม สนบัสนุนการด าเนินงาน 
 ๔. ประสานงานกบัหน่วยงาน องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 ๕. ก ากบัติดตามการจดัสรรงบประมาณ และการใชง้บประมาณของโรงเรียนตรงตามเวลา       
มีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า 
 ๖. จดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณ เฉพาะในส่วนท่ีโรงเรียนรับผิดชอบให้ตรงตามเวลา         
มีประสิทธิภาพ คุม้ค่า สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ของโครงการ 
 ๗. ก ากบัติดตาม การดเนินงานของโรงเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
 ๘. ประชาสัมพนัธ์ และรายงานผลการดเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

การก ากบั ติดตามและประเมินผลของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัติดตาม ประเมินผลในการส่งเสริมพฒันา นิเทศติดตาม 
และประเมินผลโรงเรียน การด าเนินการมีแนวทางตามท่ีวางแผนร่วมกนัดงัน้ี 
 หลกัการ 
 ๑. การก ากบัติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเนน้การจ าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน 
มาปรับปรุงพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื 
 ๒. การติดตามประเมินผล ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับส่ือสาร ท าความเขา้ใจ เรียนรู้ร่วมกนัและ
พฒันาปรับปรุงมิใช่มุ่งเนน้ควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณท่ีก าหนด 
 ๓. ยดึหลกัประสมประสานการประเมินตนเองของผูป้ฏิบติักบัการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นการดึงพลงัความรับผิดชอบร่วมกนัจากทุกส่วน โดยใหก้ารก ากบัติดตามประเมินเป็น
ส่วนประกอบท่ีควบคู่ไปกบัการพฒันางานสู่ความส าเร็จ 
 

 วตัถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการก ากบัติดตามและประเมินผล และน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผน
หลกัอยา่งต่อเน่ือง 
 ๒. เพื่อพฒันาความกา้วหนา้ และประเมินการเปล่ียนแปลง อนัเป็นผลจากการด าเนินงานตาม 
กลยทุธ์ และแผนงานเพื่อใชใ้นการปรับปรุง ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ และวธีิด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 
 ๓. เพื่อน าผลการประเมินโครงการไปใชใ้นการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการต่อไป 
 

 แนวทางการก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
 ๑. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนหลกัของโครงการใหใ้ชรู้ปแบบการวดัผล
ประเมินผลเชิงคุณภาพ (Balanced scorecard)  โดยพิจารณาความกา้วหนา้และความส าเร็จอยา่งรอบดา้น
จากกลยทุธ์ วตัถุประสงค ์และตวัช้ีวดัส าคญัท่ีก าหนด 
 ๒. ผูรั้บผดิชอบแผนงาน โครงการ ตามแผนหลกัของโครงการ ประเมินโครงการ ตาม
วตัถุประสงค ์เป้าหมายของโครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินงาน 
 ๓. รายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินงานโครงการ ละ ๑ คร้ัง 
 ๔. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมเม่ือส้ินการด าเนินงานตามแผน 
 
 



๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

คณะกรรมการ 
นิเทศ   ติดตาม  และตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

๑.  นายนรินทร์  คงคาสวรรค ์     ต  าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวมารินทร์ิ กล่ินเชตุ     ต  าแหน่ง    รองผูอ้  านวยการโรงเรียน            กรรมการ 
๓.  นายสมชาย  เกตุขาว      ต าแหน่ง    หวัหนา้งานวชิาการ             กรรมการ 
๔.  นางพรพรรณ  กาญจนตฤณ     ต  าแหน่ง    หวัหนา้งานบริหารงานบุคคล           กรรมการ 
๕.  นายด ารงค ์ ภู่เจริญ      ต  าแหน่ง    หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป            กรรมการ 
๖.  นางพงษสุ์ดา  ภู่เจริญ      ต  าแหน่ง    หวัหนา้งานบริหารงบประมาณ 

        งานแผนงาน และประกนัคุณภาพฯ   เลขานุการ 
๗.  นางรัตนา  เพช็รมุข      ต  าแหน่ง   งานแผนงานและประกนัคุณภาพฯ    ผูช่้วยเลขานุการ 
๘.  นางประเสริฐ  อน้บางเขน     ต  าแหน่ง   งานแผนงานและประกนัคุณภาพฯ    ผูช่้วยเลขานุการ 
๙.  นางธีรารัตน์  เกตุด า      ต  าแหน่ง   งานแผนงานและประกนัคุณภาพฯ    ผูช่้วยเลขานุการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 
 


