
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 ๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี                
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๓. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ๔. จัดให้มีการก ากับติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง  

๕. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองน ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
ผลกำรด ำเนินงำน                    
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณถำพผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ดี  

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  บริการอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  

นอกจากนี ้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  และรณรงค์ให้นักเรียน มีระเบียบ วินัย ตามวัฒนธรรมไทย พัฒนาคุณธรรม
ผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการ
ดูแลสุขภาวะตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาตาม
โครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบแนวทางในการประกอบอาชีพที่ตนถนัด  ส่งเสริม
การออกก าลังกาย มีการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนประจ าปี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามที่สนใจใน
กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ การเพาะเห็ด เพ่ือให้
นักเรียนกล้าแสดงออกและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ดี 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ จัดท า แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่าง
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เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก    ธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษามีการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชนและศิษย์เก่า ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถ ในการใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้เทคนิค
และสื่อประกอบการสอนอย่างหลากหลาย รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษา         ขั้นพ้ืนฐานที่
มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมและประสบการณ์ที่จัดให้กับผู้เรียนจึงเป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตและการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร เหมาะสมกับความสามารถ
และความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ในขณะเดียวกันมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

 ๑.เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. พัฒนาความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยครูวางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและตามศักยภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีการคิดวิเคราะห์                       
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มี
ความรับผิดชอบ รักการท างาน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๓. ฝึกระเบียบวินัยด้านการรักษาความสะอาด ทั้งส่วนตนและส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิต
อาสา 
 ๔. ส่งเสริมครูให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน   
 ๕. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองโดยใช้สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ 

 6. ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่และหาเวที 
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถนั้น ๆ  
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กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและปลูกฝังและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียน  ตาม หลักสูตร 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด 
ระดับชาติ 
1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

2 ผลการทดสอบ การ
ประเมิน การพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

2.1 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาก่อน  
  2.2 นักเรียนร้อยละ 3๐ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินในสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 
2.3 ความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ิม  เวลา
รู้ 
2.4 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.5 นักเรียนเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
3 ผู้เรียนมีความรู้ 

ความสามารถ และมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
ระดับสากล 
 
 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการ
อ่าน  (ผลทดสอบ PISA)   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย 
สูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3.2 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตาม
สาระการเรียนรู้  
3.3 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 
3.4 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.5 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
3.6 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏ
เป็นประจักษ์ในระดับชาติเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาก่อน 

4 ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการ
สื่อสาร ทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ รวมถึงการ
สื่อสารภาษา
สัญลักษณ์และภาษา
ดิจิทัล(Digital 
Literacy) 
อย่างมีประสิทธิผล 

4.1 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
4.3 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่สอง ไม่ต่ ากว่า       
ร้อยละ 3 
4.4 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
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ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
5 ผู้เรียนทีทักษะการ

คิด  มีวิจารณญาณ 
สามารถไตร่ตรอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ แก้ 
ปัญหาและกล้า
ตัดสินใจ ผู้เรียนมี
ทักษะการคิด        
มีวิจารณญาณ  
สามารถไตร่ตรอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาและกล้า
ตัดสินใจ 

5.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ที่
แสดงถึงการคิดตัดสินใจ แก้ปัญหา 
5.2 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิด     
ในระดับสูง มีเหตุผล 
 

6 ผู้เรียนสามารถคิดค้น 
ออกแบบ พัฒนา 
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม โดยใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม มีทักษะ  
การวางแผน จัดการ 
ท างานเป็นทีม และ
เห็นช่องทางสร้าง
งานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ 
(New Economy 

6.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) เพ่ือการตีความ สื่อสารและสร้างสรรค์ 
6.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและน าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 
6.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ น าเสนอ 
เผยแพร่ ในเวทีระดับภาคหรือชาติเพ่ิมข้ึน จากฐานเดิมของโรงเรียน 
6.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
ทั้งด้านวิชาการและอาชีพ โดยมีการน าเสนอ สื่อสารเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาคหรือชาติหรือนานาชาติเพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม
ของโรงเรียน   
6.5 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการ
ของตนเองและสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและปลูกฝังและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
7 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 
 

7.1  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
7.2  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
7.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
7.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
7.5 นักเรียนมีความสุข ผ่านเกณฑ์การวัดความสุข ร้อยละ80  ขึ้นไป 
(ใช้เครื่องมือวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต) 

8 ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม 
และมีความเป็นไทย 
ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิต
สาธารณะและจิตใจ
บริการ มีความเป็น
พลเมืองตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะ
การด ารงชีวิตและมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก เป็นสมาชิกที่
เข้มแข็งของประชาคม
อาเซียน และประชาคม
โลก 
 

8.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย 
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
8.2 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ๘๐ มีความตระหนักรอบรู้สามารถ
วิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 
8.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ในด้านการจัดการ
ตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้าง
งานอาชีพ 
8.4 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของ
โลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
8.5 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
นโยบายสาธารณะ 
8.6 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความ
ซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การปกป้อง
คุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
8.7 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน์
สาธารณะด้วยจิตอาสา 
8.8 นักเรียนร้อยละ 80 มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี
และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
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ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
9 ผู้เรียนได้รับการบริการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
9.1 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา  ภาคบังคับ 
9.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา ตอนปลาย 
9.3 ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้า
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
9.4 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
9.5 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน 
9.6ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
10 ผู้บริหารสถานศึกษามี

กระบวนการบริหารและ
การจัดการที่มีคุณภาพ 
 

10.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน        
10.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 
       2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       3)  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 
       4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
10.3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
10.4  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 
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ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
11 สถานศึกษามีระบบ

ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

11.1  สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประเด็น
การพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90 
11.2 สถานศึกษามีภาคีความร่วมมือหรือมีข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)และมีการด าเนินการตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดผล
ส าเร็จ เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างหรือ Best Practice 
11.3  มีการจัดท าระบบสารสนเทศพร้อมใช้และใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการวางแผนจัดการศึกษาครอบคลุมภารกิจทุกด้าน       
 
 
 

12 การบริหารงานวิชาการมี
คุณภาพ 
 
 

12.1  การบริหารงานด้านวิชาการครบทุกด้าน  
     1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง 
     2) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     3) จัดหา พัฒนาสื่ออย่างหลากหลาย   
     4) น าผลการวัด ประเมินผลไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา  
     5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
     6) มีการวิจัยและน าผลวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 
     7) จัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     8) ประสานชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

13 การบริหารงานด้าน
งบประมาณมีคุณภาพ 
 
 

13.1 การบริหารงานงบประมาณครบ ทุกด้าน  
    1) การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
นโยบายปัญหาและความต้องการ  
   2) การจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ  
   3) ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ   
   4) การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ  
   5) การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
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ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
14 การบริหารงานบุคคลมี

คุณภาพ 
 
 

14.1 การบริหารงานบุคคลครบ ทุกด้าน  
    1) การวางแผนการบริหารอัตราก าลัง  
    2) การวางแผน การประเมิน การควบคุม ก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร  
   3) การพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ   
   4) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
   5) ส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ การสร้างขวัญและก าลังใจ 

15 การบริหารงานทั่วไปมี
คุณภาพ 
 
 

15.1 การบริหารงานทั่วไปครบ ทุกด้าน  
     1) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
     2) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
     3) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์   
     4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
     5) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย การ
จัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
16 ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณภาพ 
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

16.1 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมและยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
16.2 ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
16.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ3 ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด 
16.5 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาไม่นอ้ยกว่า 20ชั่วโมงต่อปี 
16.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแผน
แผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN)  
16.7 ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า 3 ข้อ   
    1)  ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกขั้นตอน 
    2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้ ไม่น้อย
กว่า 2.00 
    3)  ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    4)  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
    5)  มีนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ 
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ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
17 ครูพัฒนาความรู้

ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญและจรรยา-
บรรณทางวิชาชีพครูยุค
ใหม่ 

17.1 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
17.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงในการจัดการ
เรียนการสอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
17.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร 
บทความ เผยแพร่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
17.4 ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับภาคและ
ระดับชาติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15  
17.5 ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 15   
17.6 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 
17.7 ครูทุกคนได้รับการสังเกตการณ์สอนและนิเทศการสอนในชั้น
เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
17.8 ครูทุกคนน าเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 
17.9 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดชั้นเรียน 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
18 โรงเรียนจัดการเรียน

การสอนโดยใช้ภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารและการเรียนรู้ 
 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ให้นักเรียนที่
สนใจ   
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ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 

19 โรงเรียนจัดการเรียนรู้
เรื่องภาษาดิจิทัล 
(Digital Literacy) และ
การใช้เทคโนโลยีสาร- 
สนเทศและการสื่อสาร  ( 
ICT ) เพ่ือการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

19.1  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy )   
19.2  ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

20 โรงเรียนจัดกระ- 
บวนการเรียนรู้ อิงถ่ิน
ฐาน ให้เชื่อมประสานกับ
การ 
ศึกษาประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

20.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่
ของผู้เรียน 
20.2 โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถ่ิน
ฐานสังคมไทยและสภาวการณ์โลก 

21 โรงเรียนส่งเสริม 
สนับสนุน แนะแนว 
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ให้ได้พัฒนา
คนเต็มตามศักยภาพ 
 

21.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
21.2 โรงเรียนมีแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือการส่งเสริม 
สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
21.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

22 โรงเรียนพัฒนาและ
จัดบริการแหล่งเรียนรู้
ใหม่ให้มีคุณภาพ เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและ
คุ้มค่า 
 
 

22. โรงเรียนมีห้องสมุด   และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่ทันสมัย มีคุณภาพ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 

 
 

 


