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คํานํา  

 ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  กําหนดวา การบริหารราชการจะตองวางแผนโดยกําหนดระยะเวลา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งบประมาณ เปาหมาย และตัวชี้วัด จัดใหมีการประเมินและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่  ใหมีการพัฒนา  องคความรูภายในองคกรอยางสม่ําเสมอและใหทุกสวนราชการปฏิบัติ
ตามหนาที่กําหนด  ซึ่งโรงเรียนเปน  สวนราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีรายละเอียดภารกิจที่ตองปฏิบัติกําหนดไวในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 พรอม
ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทําและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาประกอบกับ กฎกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553 ขอ 14 (2) ได
กําหนดใหโรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พรอมทั้ง
กําหนดองคประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไวในขอ 16 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  จึง
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ป (2558 – 2561) นี้ขึ้น  เพื่อเปนกรอบทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจและตามภารกิจและตามตองการของผูปกครองและ
ชุมชนกําหนด  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลว 

ขอขอบคุณคณะผูจัดทํา คณะครู นักเรียนและผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่อํานวยความสะดวกใน
การจัดทํา และรวมดําเนินการจนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
 
     (นายนิคม    มะยาระ) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การใหความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558 – 2561) 

โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  ครั้งที่  
2/2557  เมื่อวันที่  20  เดือน กันยายน พ.ศ. 2557  ไดพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 4 ป  (2558 – 2561) ของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภแลว 
 เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 ป ได 
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สวนที่ 1 
 

บทนาํ 
 
1.  ความเปนมา 
 

 จากการปฏิรูปการศึกษาการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคปจจุบัน  เกิด
จากปจจัยพื้นฐานที่สงผลกระทบจนทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปการศึกษาอันเนื่องมาจาก
สาเหตุหลายประการ  ไมวาจะเปนกระแสโลกาภิวัตน  ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหโลก
เต็มไปดวยขาวสารขอมูล  ที่มีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
สังคมยุคโลกาภิวัตน   การศึกษายุคใหมจะตองพัฒนาคนใหมีความสามารถใชขอมูลขาวสารเปน   โดย
สามารถนํามาพัฒนาเปนกระบวนการเรียนรูของตนเองได  การศึกษาตองเตรียมคนใหมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน สามารถควบคุมภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได  การศึกษาจะตองมี
เปาหมายหลักในการสรางบุคคลแหงการเรียนรู  เพื่อกอใหเกิดองคกรและสังคมแหงการเรียนรูที่จะเปน
องคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศใหสามารถ
เขาสูการแขงขันกับนานาชาติได  เปนผลทําใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  
2540  ไดระบุไวในมาตรา  12  วาบุคคลยอมมีเสรีภาพในวิชาการ  การศึกษาอบรม การเรียนการสอน
ยอมไดรับความคุมครองเทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และในมาตรา 
43 ระบุวาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ   การจัดการศึกษาอบรมของ
องคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  นอกจากนี้ในมาตรา  81  ระบุใหรัฐตองจัดการศึกษา  อบรม  และสนับสนุนใหจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  สรางเสริมความรูและปลุกจิตสํานึกที่ถูกตอง  พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  
ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ เปนตน ซึ่งความในรัฐธรรมนูญดังกลาวไดสะทอนออกมาในรายละเอียดตาม
กฎหมายการศึกษาที่ไดออกมาภายหลัง  คือพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 
2) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเปนเปนกฎหมายหลักทางดานการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่ประชาชนไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลอยางกวางขวาง  เพื่อกําหนดเน้ือหาสาระตางๆ  เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของประเทศ  ซึ่งสงผลกระทบสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของชาติอยาง
มาก   นับตั้งแตการกําหนดความมุงหมายของการศึกษา   ที่เนนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย  จิตใจ   สติปญญา   ความรู   และคุณธรรม  (มาตรา  6)  การจัดการศึกษาโดยยึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) การกําหนด
สิทธิและหนาที่ทางการศึกษาของบุคคล บิดามารดา  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรรัฐ  องคกรเอกชน   
สถาบันตางๆ ทางสังคม  (มาตรา 10 – มาตรา 14)  การกําหนดระบบการศึกษา   ซึ่งระบุไววามี  3  
รูปแบบ  คือการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหมีการ
ผสมผสานและการเทียบโอนผลการเรียนระหวางรูปแบบเดียวกัน และตางรูปแบบกันได  (มาตรา  15)  



2 
 

การกําหนดการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  ซึ่งมุงเนนความเปนเอกภาพ   ประสิทธิภาพ  และ
การกระจายอํานาจ  (มาตรา  31 – มาตรา  40) การกําหนดสิทธิในการจัดการศึกษาขององคกรทองถิ่น 
(มาตรา 41)  การบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน ซึ่งมุงเนนความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม 
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของรัฐ  (มาตรา 43)  การกําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่อง และชัดเจน (มาตรา 47– มาตรา 51) การพัฒนาครูอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 58 – มาตรา 68) เหลานี้เปนตน  สําหรับในเรื่องของการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยีนั้น ในมาตรา  23  ก็ไดระบุไวอยางชัดเจนวาตองเปน
ความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษา ในเรื่องของความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องของการจัดการ   การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
                จะเห็นไดวา  ในการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาว 
สภาพการณทางดานระบบบริหารและการจัดการจะเปลี่ยนไปมาก มีการกระจายอํานาจทัง้ในดานบรหิาร
และดานวิชาการลงสูระดับพื้นที่ โดยชุมชน ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเขามามีบทบาท
ในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่ ประชาชนจะเขามามีสวนในการรวมคิด  รวมวางแผน  รวมทาํ 
และรวมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในทองถิ่น   ในสวนของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน  จะตองมีลักษณะที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนที่หลากหลาย  มีความสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความแตกตางของทองถิ่น   เปดโอกาสใหผู เรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองจาก
สภาพแวดลอมในชุมชนและสังคมที่เปนจริงโดยเนนการปฏิบัติ   ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลไปถึงเรื่องของการ
วัดและประเมินผลดวย สําหรับสถานศึกษาจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (School 
Based  Management)  จึงตองการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถ  ทักษะและ
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอนและการถายทอดความรู  ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู
ความสามารถในการบริหารงานและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
        เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงได
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น  ภายใตความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (2555-2559) แผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตรการพฒันา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแพร  นโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37  เปนแนวทางใน
การพัฒนาบนพื้นฐานขอมูลสารสนเทศ บริบทของโรงเรียน  ใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  โดยมีกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบในการวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนา  ทํา
ใหเกิดวิสัยทัศนที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน  มีพันธกิจที่สนับสนุนใหบรรลุวิสัยทัศน  
และเปาประสงค   รวมทั้งการนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  โดยใชกรอบแนวคิด Balanced 
Scorecard : BSC เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการนําแผนงาน/
โครงการตามแผนกลยุทธมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
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2.  สภาพท่ัวไป 
 

 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 สถานที่ตั้ง    เลขที่ 505 หมู 7 ตําบลเดนชัย  อําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร    54110 

  หมายเลขโทรศัพท   0 5461 3377, 0 5461 3294 
  โทรสาร  0 5461 3294 

    พื้นที่ทั้งหมด  45  ไร   30  ตารางวา 
    อยูในเขตเทศบาลตําบลเดนชัย 
 e-mail  wkudc_2009@hotmail.com 
 website    http://www.wilaikiat.ac.th 
 สังกัด   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  37 
 เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 
 เนื้อที่   45  ไร  30  ตารางวา 
 เขตพื้นท่ีบริการ ตําบลเดนชัย ตําบลหวยไร ตําบลปงปาหวาย ตําบลไทรยอย  
    ตําบลแมจั๊วะ 
3.  ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
 

 3.1  การจัดตั้ง 
 คุณเกียรติ  และคุณวิไล  ตันจันทรพงศ  ไดบริจาคพื้นที่จํานวน 45 ไร  30 ตารางวา ใหแกกรม
สามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอเดนชัย  จังหวัดแพร 
 

 3.2  วันกอตั้งโรงเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหจัดต้ังโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2511 โดยใหชือ่ตาม
ผูบริจาคที่ดินใหโรงเรียนวา  “วิไลเกียรติอุปถัมภ ” 
 ปการศึกษา 2512   ไดรับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาใหเปดการเรียนการสอน จํานวน 3 
หองเรียน  คือ  2 : 1 : 0  มีนักเรียน จํานวน 124 คน 
 ปการศึกษา 2525   ไดรับอนุมัติใหเปดโรงเรียนสาขา  ณ โรงเรียนบานบอแกว  ตําบลไทรยอย 
จํานวน 1 หองเรียน (ปจจุบันไดเปดเปนโรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร  
เขต 2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
 ปการศึกษา 2538   ไดรับอนุมัติจาก สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดแพรไดเขารวมโครงการ    
โรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ( ร.พ.ช.ส. รุนที่ 4 ) 
 ปจจุบัน  โรงเรียนไดเปดสอนต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 
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 3.3  ตราประจําโรงเรียน 
   ดอกกุหลาบสีชมพู 1 ดอก 
    - ดอกกุหลาบ  หมายถึง ความสุภาพออนโยน 
    - กลีบกุหลาบ   หมายถึง ความสามัคคี 
    - หนามกุหลาบ   หมายถึง  สติปญญาเฉียบแหลม 
     
 3.4  สีประจําโรงเรียน  สีน้ําเงิน – ชมพู 
  สีน้ําเงิน  หมายถึง  ความสงบ ความรมเย็น  
  สีชมพู    หมายถึง  ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 
 
 3.5  คติพจนของโรงเรียน 
  เปนนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติตองรักษาเกียรติใหวิไล 
 
 3.6  คําขวัญของโรงเรียน 
  มารยาทงาม  มีความสะอาด  เปรื่องปราดวิชา  กีฬาเยี่ยม  เปยมคุณธรรม 
 
 3.7  ปรัชญาของโรงเรียน 
  นตฺถิ  ปฺญญา  สมาอาภา    แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี 
 
 3.8  แผนท่ีโรงเรียน 

แผนที่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา :  http://www.wilaikiat.ac.th/?name=page&file=page&op=ที่ตั้งโรงเรียน 
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4.  สภาพปจจุบัน 
 4.1  โครงสรางการบริหาร 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานทั่วไป 
 

กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน กลุมบริหารงานบุคคล 

 คณะกรรมการเครอืขายผูปกครอง 
คณะกรรมการศิษยเกา 

 ผูอํานวยการโรงเรยีน 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รองผูอํานวยการ     รองผูอํานวยการ     

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
6. งานหองสมุดและการพัฒนาแหลง
เรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนว การศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน 
11. การประสานความรวมมือ ในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน      
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงานและสถาบันอื่น ที่จัด
การศึกษา 
13. การจัดสํามะโนผูเรียน 
14. การรับนักเรียน 
15. อ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

 

1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนา เครือขาย
การศึกษา 
5. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
8. การสงเสริมและประสานงาน  
การศึกษาในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
9. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
10. การประชาสัมพันธการศึกษา 
11. การสงเสริมสนับสนนุ และ
ประสานงานการศึกษา ของบุคคล 
องคกร      หนวยงานและสถาบันอื่น 
ที่จัดการศึกษา 
12. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและ หนวยงานอ่ืน 
13. งานบริการสาธารณะ 
14. งานโรงอาหารและ โภชนาการ 
15. งานอนามัยโรงเรียนและสงเสริม
สุขภาพ 
16. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

1. การจัดทําและเสนอขอ 
    งบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบตดิตาม  
    ประเมินผลและรายงานผล 
    การใชเงินและผลการ 
    ดําเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากรและ 
    การลงทุนเพือ่การศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบญัช ี
7. การบริหารพัสดแุละ 
    สินทรัพย 
8. การควบคุมภายใน 
    (การบริหารความเสีย่ง) 
9. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 

และกําหนดตําแหนง 
2. การสรรหาและ 

การบรรจุแตงตั้ง 

3. การเสริมสราง   

    ประสิทธภิาพ 

ในการปฏบิตัิราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินยั 

5. การออกจากราชการ 

6. งานสงเสริมกิจการ 

   นักเรียน 

7.งานระบบดูแลชวยเหลอื 

   นักเรียน 

8.งานปองกันอบุตัภิัยครู 

   และบคุลากรในโรงเรียน 
9. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 

ที่มา : แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 



6 
 
 4.2  ขอมูลครูและบุคลากร 
 

ผูอาํนวยการโรงเรียน ชื่อ – สกุล  นายนิคม   มะยาระ   โทรศพัท  081–1113931   
e-Mail : nikommayara2@hotmail.com  วฒุิการศกึษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบรหิารการศึกษา  
ดํารงตาํแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต 24  มกราคม  2554  จนถงึปจจุบัน 

 จํานวนขาราชการครูจําแนกตามตําแหนง 
 

 
ตําแหนง 

 
ระดับ 

จํานวน 

ชาย หญิง รวม 

ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 1 - 1 

รองผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการชํานาญการ 2 - 2 

ครู ครูชํานาญการพิเศษ 8 18 26 

ครู ครูชํานาญการ 3 16 19 

ครู ค.ศ.1  2 1 3 

                  รวม 15 35 50 

 

 4.3  ขอมูลนักเรียน   
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน   จํานวน     327   คน 
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     จํานวน     394   คน 
  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมีนักเรียนทั้งหมด จํานวน     721   คน      
  ( ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2558  ) 
 
 4.4  ขอมูลทรัพยากร 
  อาคารเรียน แบบ 212  จํานวน  12  หอง   1  หลัง  สรางป  2513 
   แบบ 216 ล (ไม)  จํานวน  16  หอง   1  หลัง  สรางป  2515 
   แบบ 216 ล (ตึก) จํานวน  16  หอง   1  หลัง  สรางป  2527 
   แบบชั่วคราวกึ่งถาวร จํานวน    6  หอง   1  หลัง  สรางป  2546 
   แบบ 108 ล (ตึก) จํานวน    8  หอง   1  หลัง  สรางป  2556 
 อาคารประกอบ โรงฝกงาน(ไม)     จํานวน    4    หลัง 
  หอประชุม     จํานวน    1    หลัง 
  บานพักครู    จํานวน   13   หลัง 
  บานพักนักการภารโรง   จํานวน    3    หลัง 
  หองนํ้า, หองสวม   จํานวน    6    หลัง 
  หองสมุด    จํานวน    1    หลัง 
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เรือนพยาบาล   จํานวน    1    หลัง  12  เตียงสนาม 
   สนามฟุตบอล    จํานวน    1    สนาม 
   สนามบาสเกตบอล   จํานวน    1    สนาม 
   สนามเซปกตะกรอ   จํานวน    2    สนาม 
    
 4.5  ขอมูลงบประมาณ 
 โรงเรียนไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ  2558 จํานวน    24,931,950     บาท    
จําแนกไดดังนี้ 

1. เงินเดือนและคาจางประจํา       จํานวน    21,880,500     บาท 
2. เงินอุดหนุนรายหัว         จํานวน      2,893,950     บาท 
3. เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน        จํานวน        157,500     บาท 

 
 4.6  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

4.6.1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะผสมผสานระหวางชุมชนเมืองและชุมชน
เกษตรกรรม มีจํานวน  230  หลังคาเรือน  จํานวนประชากรประมาณ  700  คน อาชีพหลักของชุมชน 
คือ รับจางทั่วไป คาขาย  และเกษตรกรรม  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีสงกรานต  ลอยกระทง  แหเทียนพรรษา  และตักบาตรเทโว 

4.6.2) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อาชีพหลักคือ รับจาง
ทั่วไปเกษตรกรรม  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีรายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป  41,978   บาท 
จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  4  คน 

4.6.3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของโรงเรียน คือ  ตั้งอยูในชุมชน  ครูสวนใหญเปนคนในทองถิ่น  จึงมีความผูกพัน

ใกลชิดกับชุมชน  ทําใหการจัดกิจกรรมของโรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากชมุชนเปนอยางดี 
นอกจากน้ีโรงเรียนตั้งอยูใกลแหลงเรียนรู การคมนาคมมีความสะดวกเอ้ือตอการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมี
สวนรวมและพัฒนาการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน 
 ขอจํากัดของโรงเรียน คือ ตั้งอยูไมไกลจากตัวจังหวัดและการคมนาคมสะดวกสบาย ทาํให 
มีนักเรียนสวนหนึ่งเขาไปเรียนในเมือง  โรงเรียนจึงไมมีโอกาสคัดเลือกตัวปอนที่มีคุณภาพและความพรอม
ไดนอกจากน้ีนักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจนมีปญหาครอบครัว เนื่องจากบิดามารดาหยารางกนัหรอืไมได
อาศัยอยูกับบิดามารดา 

  
 4.7  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

4.7.1) หองสมุดมีขนาด  384  ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด  16,500  เลม  
การสืบคนหนังสือและการยืม – คืน ใชระบบ PLS3 

 จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 384 คนตอวัน     
คิดเปนรอยละ 37.67  ของนักเรียนทั้งหมด 
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4.7.2)  หองปฏิบัติการ 
 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   จํานวน    6   หอง 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   จํานวน    2   หอง 
 หองปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน    1   หอง 
 หอง (ระบุ)กิจกรรมอื่น ๆ  จํานวน    3   หอง 
4.7.3) คอมพิวเตอร จํานวน  68   เครื่อง 
 ใชเพื่อการเรียนการสอน    43   เครื่อง 
 ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต   23  เครื่อง 
 จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 200  คนตอ

วันคิดเปนรอยละ  21.65  ของนักเรียนทั้งหมด 
 ใชเพื่อการบริหารจัดการ   5   เครื่อง 
4.7.4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป ชื่อแหลงเรียนรู ชื่อแหลงเรียนรู 

1.หองโสตทัศนศึกษา 200 1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 2 
2.หองศูนยวิชาการของ 8 กลุมสาระ 200 2.หองสมุด กศน.เดนชัย 10 
3.หอง SEAR 40 3.วัดศรีคิรินทราราม 2 

4.7.4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน(ตอ) 
 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป ชื่อแหลงเรียนรู ชื่อแหลงเรียนรู 

4.ศูนยวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ 20 4.วัดแพรธรรมาราม 2 
5.ลานธรรมฐิติสัมปนโน 200 5.วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 2 
6.หองศูนยคอมพิวเตอร 200 6.ศูนยวิจัยหมอนไหม 2 
7.หองจริยธรรม 100 7.ศาลจังหวัดแพร 1 
8.สวนสมุนไพร 5 8.สวนออมทอง(สวนองุน) 1 
9.สวนวรรณคดี 5 9.ตลาดสินคา OTOP 1 
10.หองแนะแนว 200 10.พิพิธภัณฑเสรีไทย 2 
11.หองเกียรติยศ 10 11.วัดศรีบุญเรือง 2 
12.ศูนยศิลปวัฒนธรรม 10 12.วัดพระธาตุชอแฮ 2 
13.หองดนตรี 200 13.สนามกอลฟเวียงโกศัย 1 
14.หองนาฏศิลป 40 14.ที่วาการอําเภอเดนชัย 2 
15.หอประชุมโรงยิม 200 15.สํานักงานเทศบาลตําบลเดนชัย 2 
16.หองพิมรูม 20 16.เรือนจําจังหวัดแพร 2 
17.อาคารสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพฯ 20 17.สถานีรถไฟเดนชัย 10 
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 4.7.5)  ปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น / ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู  
นักเรียนในปการศึกษาที่รายงาน 
 5.1) พระอาจารยกฤษฎาภรณ   ฉนฺทสุโก   ใหความรูเรื่อง  การประดิษฐและ
ตกแตงดอกไม  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้   จํานวน  4  ครั้ง/ป 
 5.2) นายพลวิทย    พรมเชื้อ   ใหความรูเรื่อง  ดนตรีพื้นเมือง  สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงน้ี   จํานวน  40  ครั้ง/ป 
 5.3) นายหมื่น   เรือนพรหม  ใหความรูเรื่องการสะเดาะเคราะหสืบชะตา สถิติการ
ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้   จํานวน  1  ครั้ง/ป 
 5.4) ด.ต.นพพร  พุมนวล  ใหความรูเรื่อง ยาเสพติดและการจราจร  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้   จํานวน  2  ครั้ง/ป 
 5.5) นางสุนันทา   ศิริวาท  ใหความรูเรื่อง  เพศศึกษาและยาเสพติด  สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้   จํานวน  2  ครั้ง/ป 
 5.6) นายเจริญ  บุญยืน   ใหความรูเรื่อง พิธีบายศรีสูขวัญ  สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงน้ี  จํานวน  1  ครั้ง/ป 
 5.7) นางศรีพร จันทรยากุล  ใหความรูเรื่อง  การประดิษฐดอกไมประดิษฐดวย
ดินไทย  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้   จํานวน  2  ครั้ง/ป 

 5.8) นายยุรนันท   สถานปา  ใหความรูเรื่อง การมัดและจีบผา สถิติการใหความรูใน 
โรงเรียนแหงน้ี จํานวน  4  ครั้ง/ป 
 5.9) นางสาวไพลิน   เวียงนาค  ใหความรูเรื่อง การดูแลนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู  ใหความรูในโรงเรียนแหงน้ีในทุกๆวันพุธ   จํานวน  20 ครั้ง/ป 
 5.10) นางนภาพร  กําทอง   ใหความรูเรื่อง การดูแลนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู  ใหความรูในโรงเรียนแหงน้ีในทุกๆวันพุธ   จํานวน  20 ครั้ง/ป 
 5.11) นายประเสริฐ   เมฆอากาศ  ใหความรูเรื่อง เครื่องบินบังคับวิทยุ   สถิติการให
ความรู  ในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน  2  ครั้ง/ป 
 



สวนที่ 2 
 

การศึกษาสถานภาพสถานศกึษา 
 
 การบริหารและจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น  ภายใตความสอดคลองและแนวทางในการพัฒนาบนพื้น
ฐานขอมูลสารสนเทศ บริบทของโรงเรียน  ใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายทัง้ภาครฐัและเอกชน  
โดยมีกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบในการวิเคราะหและจัดทําประกอบดวย  
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) 
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
 4. นโยบายรัฐบาล 
 5. แผนบริหารราชการแผนดิน 
 6. แผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2561 
 7. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 8. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 9. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 37 
 10. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 11. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 12. ผลการประเมินภายนอก(สมศ.)รอบ 3 และผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 13. ผลการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 
ท่ีมา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ เปนกฎหมายที่วางโครงสรางของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ หลังจาก
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแลว 19 ฉบับ 
รัฐธรรมนูญในแตละฉบับมีสาระสําคัญในแตละหมวดและกระบวนการจัดทําหลากหลายรูปแบบ แตกตาง
กันออกไป  ซึ่งสวนใหญมักไดมาจากการตอสูแยงชิงอํานาจของผูปกครองดวยกันเอง และขณะที่บางฉบับ
ตองแลกมาดวยชีวิตและเลือดเน้ือของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มีสาระสําคัญดังนี้  
 1.  ชื่อ    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  
 2.  วันประกาศใช  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557  
 3.  จํานวนมาตรา 48 มาตรา  
 4.  ผูมีอํานาจจัดทํา คณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.)  
 5.  รูปแบบของรัฐบาล ฝายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี จํานวน 36 คน ฝายนิติบัญญัติ คือ สภา 
    นิติบัญญัติ แหงชาติจํานวน  220 คน 
มาตราท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
 มาตรา  27 เรื่องหนาที่สภาปฏิรูปแหงชาติ ไดบัญญัติใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติมีหนาที่ศึกษาและ 
เสนอแนะเพื่อใหเกิดการปฏิรูปในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ (1) การเมือง (2) การบริหารราชการแผนดิน (3) 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (4) การปกครองทองถิ่น (5) การศึกษา (6) เศรษฐกิจ (7) พลังงาน (8) 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (9) สื่อสารมวลชน (10) สังคม (11) อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความ เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการ
เลือกตั้งที่สุจริตและเปนธรรม มีกลไกปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
ขจัดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ทําให
กลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวกรวดเร็วและ มีการบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัดและเปนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555- 2559) 
 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวคิดที่มีความตอเนื่องจากแนวคิดของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลาง
ของ การพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจน ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนา อยางบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห
อยาง “มีเหตุผล” และ ใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของ
คนในชาติ ความสมดุล ระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุล
ระหวางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอ
พรอมรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไป
ตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของ สังคมไทย รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน 
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิต ดวย “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันที่ดีให
พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
 วิสัยทัศน  
  “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอ 
การเปลี่ยนแปลง”  
 พันธกิจ  
  1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับ การ
คุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรพัยากรและกระบวนการยตุธิรรม 
อยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบ 
บริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม  
  2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต 
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทา
ทันกับ การเปลี่ยนแปลง  
  3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิด 
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการ
บริโภคให เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและ สังคม  
  4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมี สวน
รวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย 
พิบัติทางธรรมชาติ  
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 วัตถุประสงค  
  1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข  
  2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
  3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ 
เชื่อมโยงกับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใน
ภูมิภาค อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม น 
าไปสูการเปน สังคมคารบอนต่ํา  
  4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษา สมดลุ
ของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 เปาหมายหลัก 
  1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน 
  2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ สถาบัน
ทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น 
  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสาํคญักบั การ
เพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0  ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ให
มีไมตํ่ากวา รอยละ 40.0  
  4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอย กาซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที ่
3) พ.ศ. 2553  ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1.  ดานสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา  กําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพไมเก็บคาใชจาย และ
ใหความสําคัญกับการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส 
 2.  ดานระบบการศึกษา  กําหนดใหมีการจัดการศึกษา  3  รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต 
 3.  ดานแนวทางการจัดการศึกษา  ปฏิรูปการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับหลักสูตร ผูเรียน 
เน้ือหาสาระ วิธีการเรียนการสอน แหลงเรียนรู และกระบวนการเรียนรูในชุมชน สื่อการเรียนการสอน 
 4. ดานการบริหารและจัดการศึกษา  การบริหารและจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เนนการกระจายอํานาจ การจัดโครงสรางของกระทรวง ทั้งสวนกลาง เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 5.  ดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศกึษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
 6. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู
และบุคลากรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน จัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
การศึกษา กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล รวมถึง
การนําทรัพยากรบุคคล ผูมีประสบการณ ความรู ความชํานาญและภูมิปญญาทองถิ่นมาถายทอดเพื่อ
ประโยชนในการจัดการศึกษา 
 7.  ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพือ่ใชใน
การจัดการศึกษาและจัดใหผูเรียนอยางเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรที่คลองตัว มีประสิทธภิาพ 
 8. ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งผูผลิตและผูใชเทคโนโลยี เพื่อใหมีความรู ทักษะ มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

นโยบายของรัฐบาล คสช. (พล.อ. ประยุทธ  จันทรโอชา) 
 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผย นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทร โอชา 
นายกรัฐมนตรี มีทั้งสิ้น 11 ดาน เนนความมั่นคงและไรทุจริต นโยบายที่เกี่ยวของทางการศึกษา ดังนี้  
 
นโยบายขอท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
นโยบายขอท่ี 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
           ประเด็นที่  3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ  
นโยบายขอท่ี  4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.  จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 2.  ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพจิารณา
จัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 
 3.  ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  
 4.  พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง  
 5.  ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน 
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แผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 
 
หลักการและแนวคิด 
 เนนปฏิรปูระบบการศึกษาและการเรียนรู และเสนอกลไกทีจ่ะกอใหเกิดผลตอการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ  ไมใชสวนหนึง่สวนใดของระบบ  ระบบการศกึษาและการเรียนรู
เปนสวนหนึ่งของระบบการพฒันาประเทศ ซึ่งตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมอืง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสขุ การจางงาน เปนตน 
วิสัยทัศน      
 คนไทยไดเรียนรูตลอดชวีิตอยางมคีุณภาพ  
เปาหมาย    
 ภายในป 2561 มีการปฏิรปูการศกึษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยเนนประเด็นหลักสาม
ประการ คอื  
 1) คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเรียนรูของคนไทย โอกาสทางการศกึษาและเรียนรู เพื่อ
พัฒนาผูเรียน สถานศึกษาแหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลกัสูตรและเนื้อหา พัฒนาวชิาชีพครูใหเปน
วิชาชีพทีม่คีุณคา สามารถดึงดูดคนเกงดแีละมีใจรักมาเปนครูคณาจารยไดอยางย่ังยืน ภายใตระบบบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถงึและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ  
ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  
 3) สงเสรมิการมีสวนรวมของทกุภาคสวนของสงัคม ในการบรหิารและจัดการศึกษา โดยเพิ่ม
บทบาทของผูที่อยูภายนอกระบบการศกึษาดวย  
 
กรอบแนวทางการปฏริูปการศึกษา  
 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยคุใหม  ที่มีนสิัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหา
ความรูอยางตอเน่ืองตลอดชวีิต  
 2) พัฒนาคุณภาพครูยคุใหม  ที่เปนผูเอ้ืออาํนวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เปนวชิาชพีที่มคีุณคา  
สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวชิาชีพครมูาเปนครู  
 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยคุใหม เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาทุกระดับ/
ประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มคีุณภาพและพฒันาแหลงเรียนรูอื่นๆ สาํหรับการศึกษาและเรียนรู
ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศกึษา เขตพื้นที่
การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งการมสีวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและ
ทุกภาคสวน    มีระบบการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  
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เปาหมายยุทธศาสตรและตัวบงชี ้
 เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1  คนไทยและการศึกษาไทยมคีุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล  
  ตัวบงชี้และคาเปาหมาย  
  1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในวชิาหลกัจากการทดสอบระดบัชาติมีคะแนนเฉลี่ย
มากกวารอยละ 50  
  1.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตรเพิ่มขึ้นเปนไมต่าํกวา
คาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)  
  1.3 ความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป  
  1.4 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป  
  1.5 สัดสวนผูเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศกึษา : สามญัศกึษาเปน  
60 : 40  
  1.6 ผูสาํเร็จอาชวีศึกษาและอุดมศึกษามคีุณภาพระดับสากลและเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ  
  1.7 จาํนวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15-59 ป) เพิ่มขึ้นเปน 12 ป 
 
 เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2 คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และแสวงหา
ความรูอยางตอเน่ือง  
  ตัวบงชี้และคาเปาหมาย  
  2.1 ผูเรียนทุกระดับการศกึษาไมต่ํากวารอยละ 75 มีทกัษะในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
  2.2 อัตราการรูหนังสือของประชากร (อายุ 15-60 ป) เปนรอยละ 100  
  2.3 ผูเขารับบรกิารในแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้นปละอยางนอยรอยละ 10  
  2.4 คนไทยใชเวลาอานหนงัสอืนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงานโดยเฉลี่ยอยางนอยวันละ 
60 นาที  
  2.5 สัดสวนผูที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูตอประชากรอายุ  10  ปขึ้นไป  เปนรอยละ 
50 
 
 เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสาํนกึและคานิยมที่พึงประสงค 
เห็นแกประโยชนสวนรวม มจีิตสาธารณะ มวีัฒนธรรมประชาธิปไตย 
  ตัวบงชี้และคาเปาหมาย  
  3.1 ผูเรียนทุกระดับการศกึษาไมต่ํากวารอยละ 75 มคีุณธรรม จริยธรรมและมคีวามเปน
พลเมือง  
  3.2 จาํนวนคดีเด็กและเยาวชนทีถู่กดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนลดลงรอยละ 10 ตอป  
  3.3 จาํนวนเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ที่ตั้งครรภลดลงรอยละ 10 ตอป  
  3.4 จาํนวนเด็กเขารบัการบาํบัดยาเสพติดลดลงรอยละ 10 ตอป  
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  3.5 สัดสวนคนไทยที่ประกอบกจิกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูอื่น
และสงัคมอยางสม่าํเสมอเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
 
 เปาหมายยุทธศาสตรท่ี  4 คนไทยคิดเปน ทาํเปน แกปญหาได : มีทักษะในการคิดและปฏบิัติ มี
ความสามารถในการแกปญหา มคีวามคิดริเริ่มสรางสรรค มคีวามสามารถในการสื่อสาร 
  ตัวบงชี้และคาเปาหมาย  
  4.1 ผูเรียนไมตํ่ากวารอยละ 75 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สงัเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  
  4.2 ผูสาํเร็จการอาชีวศกึษาและการอุดมศึกษา มสีมรรถนะเปนที่พึงพอใจของผูใช และ
มีงานทาํภายใน 1 ป รวมทัง้ประกอบอาชีพอสิระเพ่ิมขึ้น  
  4.3 กาํลงัแรงงานทีม่ีการศึกษาระดับมัธยมศกึษาขึ้นไปเพ่ิมขึน้เปนรอยละ 65 และมี
สมรรถนะทางวชิาชีพตามมาตรฐาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

นโยบาย วสิัยทัศน พันธกิจ สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2558 
 วิสัยทัศน 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มคีุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เปนไทย 
 พันธกิจ 
 1.สงเสริมและสนบัสนุนใหประชากรวัยเรียนทกุคน ไดรับการศกึษาอยางทัว่ถึง และมคีุณภาพ  
 2.สงเสริมใหผูเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม มคีุณลักษณะอันพงึประสงคตามหลักสูตร  
 3.พฒันาระบบบรหิารจัดการที่เนนการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความรบัผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา 
 ยุทธศาสตร 
 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
 2. ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศกึษา ทีม่ีคุณภาพและ เสมอภาค 
 3. พัฒนาคุณภาพครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
 4. พัฒนาระบบการสนบัสนุนการจัดการศกึษา 
 เปาประสงค 
 1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพฒันาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมคีุณภาพ 
 2. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพฒันาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมคีุณภาพ 
 3. ครู ผูบรหิารสถานศกึษา และบคุลากรทางการศึกษาอื่นมทีักษะที่เหมาะสม และ   มี
วัฒนธรรมการทาํงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ ์
 4. สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามปีระสทิธภิาพ และเปนกลไกขบัเคลือ่น
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล  
 5. สพฐ.บรูณาการการทาํงาน เนนการบริหารแบบมีสวนรวม กระจายอาํนาจและความ
รับผิดชอบสูสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศกึษา 
 6. พื้นที่พิเศษไดรับการพฒันาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
 

คานิยมรวมองคกร 
SESA’37     =  SMART 
Service Mind         :    จิตบรกิาร 
Mastery                :    ทํางานอยางมืออาชีพ 
Accountability       :    รับผิดชอบตรวจสอบได 
Relationship          :    รักใครสมคัรสมาน 
Team Work           :    ทํางานเปนทีม 

 
 วิสัยทัศน(VISI0N) 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  เปนองคกรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาอยางทัว่ถึง โดยยึดหลักการมสีวนรวมใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากลภายในป 2559 
 
พันธกิจ(MISSION) 

1. สงเสรมิและพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
2. สงเสรมิและพัฒนางานวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
3. พัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
4. สงเสรมิ สนับสนุน การบรหิารจัดการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา สหวิทยาเขต กลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา และสถานศึกษา 

 
เปาประสงค(GOAL) 

1. ผูเรียนทุกคนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพฒันาสูมาตรฐานสากล 
2. ประชากรวัยเรียนทกุคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ครแูละบคุลากรทางการศึกษาปฏิบัตงิานไดอยางมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
4. สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามคีวามเขมแข็งในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

มาตรฐานที ่1  ผูเรียนมีสขุภาวะที่ดแีละมสีุนทรียภาพ 

มาตรฐานที ่2  ผูเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที ่3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง 

 อยางตอเน่ือง   

มาตรฐานที ่4  ผูเรียนมคีวามสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได 

   อยางมีสตสิมเหตุสมผล 

มาตรฐานที ่ 5  ผูเรียนมคีวามรู และทกัษะที่จาํเปนตามหลกัสูตร 

มาตรฐานที ่ 6  ผูเรียนมทีักษะในการทาํงาน รกัการทาํงาน สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นไดและมี      

                   เจตคติที่ดีตออาชพีสจุริต 

มาตรฐานที ่ 7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่ 8  ผูบรหิารปฏบิัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมี  

                   ประสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล 

มาตรฐานที ่10 สถานศกึษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน 

                   อยางรอบดาน  

มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็ม  

                   ศักยภาพ 

มาตรฐานที ่12 สถานศกึษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฏกระทรวง 

มาตรฐานที ่13 สถานศกึษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสงัคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวสิัยทศัน ปรชัญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น     

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏริูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 

   สงเสริมสถานศกึษาใหยกระดับคุณภาพสงูขึ้น 
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มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิไลเกียรตอิุปถัมภ 
 
 

มาตรฐานที ่1  ผูเรียนมีสขุภาวะที่ดแีละมสีุนทรียภาพ 

มาตรฐานที ่2  ผูเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที ่3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง 

 อยางตอเน่ือง   

มาตรฐานที ่4  ผูเรียนมคีวามสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได 

   อยางมีสตสิมเหตุสมผล 

มาตรฐานที ่ 5  ผูเรียนมคีวามรู และทกัษะที่จาํเปนตามหลกัสูตร 

มาตรฐานที ่ 6  ผูเรียนมทีักษะในการทาํงาน รกัการทาํงาน สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นไดและมี      

                   เจตคติที่ดีตออาชพีสจุริต 

มาตรฐานที ่ 7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

มาตรฐานที ่ 8  ผูบรหิารปฏบิัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมี  

                   ประสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล 

มาตรฐานที ่10 สถานศกึษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน 

                   อยางรอบดาน  

มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็ม  

                   ศักยภาพ 

มาตรฐานที ่12 สถานศกึษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฏกระทรวง 

มาตรฐานที ่13 สถานศกึษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสงัคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวสิัยทศัน ปรชัญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น     

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏริูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 

   สงเสริมสถานศกึษาใหยกระดับคุณภาพสงูขึ้น 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.(รอบสาม) 
 

จุดเดน 
 นวัตกรรมและสิ่งดีเดน รวมทั้งการปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษา การสืบสานภมูปิญญาทองถิน่  
การฟอนเจิงตบหมาผาบ บูรณาการกับวิชาสุขศึกษาและพลานามัย  ศิลปะ  ภาษาไทย  ไดนําผลงานไป
เผยแพรเปนที่ยอมรับโดยทั่วไประบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปน  Best  Practice  ของโรงเรียนตาม
โครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรูและคุณภาพในโรงเรียน System  Development for  
Reform and School Quality หรือ ToPSTAR  เปนโรงเรียนตนแบบใหกับโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  จัดกิจกรรมโครงงานที่หลากหลาย  เพื่อใหนักเรียนไดมีทัศนคติที่ดีตอ
บทบาทของวัดในการปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม  จริยธรรม และเห็นความสําคัญของการเขาวัด ปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น จากการประเมินความคิดเห็นภายหลังการเขารวมกิจกรรมมากขึ้นกวากอนการเขารวม
กิจกรรม  นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา 3 ดาน คือ การพัฒนากาย  การพัฒนาศีล  
การพัฒนาจิต(สมาธิ) และพัฒนาปญญาสูงขึ้นกวากอนการเขารวมกิจกรรม  โดยนักเรียนไดมโีอกาสปฏบิตัิ
กิจกรรมตามกําหนดการอบรมปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขา โดยมีพระวิทยากร  ครูและนักเรียนแกนนํา
รวมเปนวิทยากร  สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ระดับภาคสงฆ ประจําป 2549 ระหวางวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2549 ณ 
โรงเรียนพินิตประสาธน(วัดศรีอุโมงคคํา) อํา เภอเมือง  จังหวัดพะเยา  และเขารอบรองชนเลิศ
ระดับประเทศไปรวมจัดนิทรรศการระดับชาติในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคณุธรรม กลุม
โซนเยาวชนและครอบครัว ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร  ระหวางวันที่ 26 – 28  
มกราคม  2550  โดยไดรับรางวัลชมเชย 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ดานผูเรียน 
 ควรสงเสริมพัฒนาผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรโดยเฉพาะกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาตางประเทศ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์คอนขาง
ต่ําโดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ต่ํามาก 
 ดานครู 
 ควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ขอเสนอแนะ 
 1. พัฒนาผูเรียนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ โดยไดรับความรวมมือของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน 
 2. พัฒนาครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
 3. สถานศึกษาควรพัฒนาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมอืกบัชมุชนในการพฒันาการศกึษา  
โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  สรุปสภาพปญหา 
 1. โรงเรียนไมสามารถคัดเลือกตัวปอนคือนักเรียนที่มีความพรอม มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี 
มาเขาเรียนได เน่ืองจากผูปกครองมีคานิยมในการสงลูกใหไปเขาเรียนในโรงเรียนประจําจังหวัด  

2. นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน มีปญหาครอบครัว ทําใหขาดปจจัยและแรงจูงใจในการ
สงเสริมและสนับสนุนดานการเรียนและการดูแลเอาใจใสดานความประพฤติ 

3. ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง  
ทําใหจํานวนนักเรียนที่สมัครเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ลดลง สงผลตอการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน 
 จุดเดน 
 1. โรงเรียนมีความพรอม ดานอาคาร สถานที่ หองปฏิบัติการและมีการจัดสภาพแวดลอมที่ดี  
เอื้อตอการเรียนรู 

2. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดผูปกครอง ชุมชน และองคกรทั้งภาครัฐ 
และเอกชนใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางดี 

3. ผูบริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน เสียสละ อุทิศเวลาใหกับราชการ มีความสามารถในการบริหาร 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุสูเปาหมาย 

4. นักเรียนมีความสุภาพออนนอม มีสุนทรียภาพดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ กลาแสดงออก 
จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนอยูในเกณฑตํ่า 
 2. ทักษะความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ  
ควรไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง 
     3. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยีใหมากขึ้นและเพียงพอ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
จุดเดน 
 1. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนและรวมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูและ     
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจากชุมชน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี
 2. สถานศึกษามีความพรอมดานอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ มีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีเอื้อ
ตอการเรียนรู 
 3. ผูเรียนมีความสุภาพออนนอม  มีมารยาท  รักความเปนประชาธิปไตย 
 4. ผูเรียนมีความเปนผูนําและสนใจในการมีสวนรวมกิจกรรมดานวิชาการ  วิชาชีพและมี
สุนทรียภาพดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ 
 5. ผูบริหารมีวิสัยทัศน เสียสละ และอุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีแผนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับ
โรงเรียน และระดับชาติสูงขึ้นอยางตอเนื่องและเพ่ิมมากขึ้น 
 2. ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนรูดวย ICT และดานภาษาตางประเทศ ทั้งในดานบุคลากร 
และสื่ออุปกรณเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในปพ.ศ.2558 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. สถานศกึษาควรสงเสริมพัฒนาใหทุกกลุมสาระการเรียนรูนํากระบวนการวิจัยมาใชเพื่อจัดทาํ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
 2. สถานศึกษาควรสงเสรมิใหครูมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ โดยสรางหรือพัฒนา 
นวัตกรรมที่เปน Best Practices ของแตละคน 
 3. สถานศึกษาควรสงเสรมิการสรางเครือขาย ขอตกลงรวมกันกับสถาบันการศกึษา สถาน
ประกอบการ และหนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชนในการมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
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ผลการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis)  โรงเรียนวิไลเกยีรติอุปถัมภ 
 

จากการวิเคราะหสภาพบริบทและสภาพแวดลอมของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภในสถานการณปจจุบัน
พบวา 
 ปจจัยภายนอก  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมีโอกาสมากกวาปญหาและอุปสรรค ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพราะองคกรสวนทองถิ่น  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ใหความ
รวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเอื้อเปนอยางยิ่งที่จะใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสําเร็จ 
 ปจจัยภายใน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู  จึงเปนจุดแข็งมากกวา
จุดออนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ดังนั้นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภในสภาพปจจุบัน   
จึงไดมีกิจกรรมสงเสริมในกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนตอไป และสอดรับกับนโยบาย มาตรฐานการจัดการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



สวนที่ 3 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
วิสัยทัศน (VISION) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
 มุงพัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
วิถปีระชาธิปไตย 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษาใหผูเรียนมคีุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและการเปน 
พลโลกที่ดี 

2. สงเสริมผูเรียนใหมคีุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเปนไทย และปฏบิัติตนตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสริมใหผูเรียนมทีักษะความเปนพลเมืองตามวถิีประชาธปิไตย 
4. สงเสริมการจัดกจิกรรมใหผูเรียนมสีุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
5. สงเสริมใหผูเรียนมคีวามสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู การปรับตวัเขากับสังคมและมีเจตคติ

ที่ดีตอการทํางาน 
6. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู และบคุลากรเปนมืออาชีพ 
7. พัฒนาระบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 
 

เปาประสงค (GOAL) 
1. ผูเรียนมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลโลกที่ดี 
2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
3. ผูเรียนมีความสํานึกในความเปนไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผูเรียนมีทักษะความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
6. ผูเรียนคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน ใฝเรียนใฝรูมีทักษะในการดํารงชีวิตและรักการทํางาน 
7. ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูและบุคลากรมีทักษะในการทํางานอยางมืออาชีพ 
8. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธในการพฒันา (Strategy) 
 กลยุทธที่  1  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมอืในการเรยีนรู 

1.1 สงเสรมิใหผูเรียนมคีวามสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติ สมเหตุผล 
1.2 สงเสรมิใหผูเรียนมีทักษะที่จาํเปนตามหลักสูตร 

 
 กลยุทธที่  2  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สาํนึกในความเปนไทยและปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.1  สงเสริมใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจ เขารวมกิจกรรม มีผลงานและนําเสนอผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของไทย 

2.2  สงเสริมใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจ และดาํรงตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
2.3  สงเสริมใหผูเรียนมคีุณธรรม จริยธรรมคานิยมทีพ่ึงประสงค มีจิตสาํนึกในการอนุรกัษและ
พัฒนาสิง่แวดลอม 

 
 กลยุทธที่  3  สงเสริมความเปนพลเมอืงตามวิถีประชาธิปไตย 

3.1  สงเสริมใหผูเรียนรูจักใชเหตผุล ในการตัดสินใจ ยอมรบัในความมีเหตุผลและสิทธิสวนบุคคล
มีน้ําใจนักกฬีาการรูแพรูชนะรูอภัย 

3.2  สงเสริมใหผูเรียนปฏบิัติตามกฎหมาย ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึง
แสดงออกโดยปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาคกัน ใหความสาํคัญตอทุกคน 

 
 กลยุทธที่  4  สงเสริมใหผูเรียนมีสขุภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 4.1  สงเสริมใหผูเรียนมสีขุนิสัยในการดแูลสขุภาพและออกกําลังกายสม่าํเสมอ มีน้าํหนกัสวนสูง
และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

4.2  สงเสริมใหผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง โรค อบุัติเหตุและปญหาทางเพศ 

4.3  สงเสริมใหผูเรียนผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มคีวามมั่นใจ กลาแสดงอออกอยางเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น สามารถสรางผลงานจากการเขารวมกจิกรรมดานศลิปะ ดนตรี/
นาฏศลิป/กฬีานันทนาการ ตามจินตนาการ 
 
 กลยุทธที่  5  สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู มีทักษะการดํารงชีวิตและรัก
การทํางาน 
 5.1  สงเสริมใหผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
 5.2 สงเสรมิใหผูเรียนมีทักษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติ 
ที่ดี 
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 กลยุทธที่  6  พัฒนาครูและบุคลากรท้ังระบบใหสามารถจดัการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 6.1  สงเสริมและพฒันาครูใหมีความสามารถในการปฏบิัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสทิธภิาพ
และเกิดประสทิธผิล 
 
 กลยุทธที่  7  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
  7.1  สงเสริมใหผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพและเกิดแระสิทธิผล 
 7.2  สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและชมุชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธภิาพและเกิดแระสทิธผิล 
 7.3  สงเสริมใหมีการจัดและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรูและกจิกรรมพัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดาน 
 7.4  สงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริหารทีส่งเสริมใหผูเรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 7.5  สงเสริมและพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 7.6  สงเสริมและพฒันาสนบัสนุนสถานศกึษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 7.7  สงเสริมพฒันาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายวิสัยทศัน ปรชัญา นโยบายและจุดเนน แนว
ทางการปฏิรปูการศึกษาและสงเสรมิสถานศึกษาใหยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น 
  
  



สวนที่ 4 
 

กลยุทธการพัฒนาการศกึษาและโครงการ/กิจกรรม 
 
 จากวิสัยทัศนของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภที่วา “มุงพัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีประชาธิปไตย” เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนํา     
กลยุทธสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
 กลยุทธท่ี 1 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสง เสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
 กลยุทธท่ี   2   ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทยและปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธท่ี   3   สงเสริมความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
 กลยุทธท่ี   4   สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 กลยุทธท่ี   5   สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู มีทักษะการดํารงชีวิตและรัก
การทํางาน 
 กลยุทธท่ี   6   พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 กลยุทธท่ี   7   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธที่  1  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
 

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

1.1 สงเสรมิใหผูเรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติ 
สมเหตุผล 

ผูเรียนมคีวาม 
สามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมสีติ 
สมเหตุผล 
 

1 .โค รงการส ง เส ริ ม
ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย า ง เป น
ระบบ คิดสรางสรรค 
ตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล 

1. รอยละของผูเรียนสรปุความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู 
และสื่อสารโดยการพูด เขียนตามความคิดเห็นของตน 

90 92 94 95 

2. รอยละของผูเรียนนาํเสนอวธิคีิด วธิีแกปญหาดวย
ภาษาหรอืวธิีการของตนเอง 

90 92 94 95 

3. รอยละของผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

90 92 94 95 

4. รอยละของผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

90 92 94 95 

1.2 สงเสรมิใหผูเรียนมี
ทักษะที่จาํเปนตาม
หลักสูตร 

ผูเรียนมีทกัษะที่จําเปน
ตามหลกัสูตร 

2 .โค รงการส ง เส ริ ม
ผู เรียนมีความรูแ ละ
ทักษะที่ จํ า เปนต าม
หลักสูตร 

5. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

80 82 84 86 

6. รอยละของผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑของสถานศึกษากําหนด 

80 82 84 86 

7. รอยละของผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและ
เขียนเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

80 82 84 86 

8. รอยละของผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 35 36 38 40 
 
 
 



กลยุทธที่  2  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สาํนึกในความเปนไทยและปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

2.1  สงเสริมใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจ 
เขารวมกจิกรรม มี
ผลงานและนําเสนอ
ผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของ
ทองถิ่นและของไทย 

ผูเรียนมีความรูความ
เขาใจ เขารวมกิจกรรม 
มีผลงานและนําเสนอ
ผ ล ง า น ด า น
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของ
ทองถิ่นและของไทย 

3.โครงการสงเสริมให
ผูเรียนมีความรูความ
เขาใจ เขารวมกิจกรรม 
มีผลงานและนําเสนอ
ผ ล ง า น ด า น
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของ
ทองถิ่นและของไทย 

1.  รอยละของผูเรียนสนใจกจิกรรมศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของไทย 

90 92 94 96 

2.  รอยละของผูเรียนเขารวมกิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณีเปนประจาํอยางนอย 1 ประเภท 

90 92 94 96 

3.  รอยละของผูเรียนมผีลงานศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและประเทศ 

90 92 94 96 

4.  รอยละของผูเรียนสามารถนาํศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีมาพฒันาเอกลักษณความเปนไทยได 

90 92 94 96 

2.2  สงเสริมใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจ 
และดาํรงตนตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผูเรียนมคีวามรูความ
เขาใจ และดาํรงตน
ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

4.โครงการสงเสริมให
ผูเรียนมีความรูความ
เขา ใจ และดํารงตน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. รอยละของผูเรียนที่มผีลงาน / ชิ้นงาน ที่เกิดจากการ
ประยุกตใชปรชัญา เศรษฐกิจพอเพียง 

90 92 94 96 

6. รอยละของผูเรียนมีความประหยัด  รูจกัใชทรัพย
สิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 

90 92 94 96 

 
 
 



กลยุทธที่  2  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สาํนึกในความเปนไทยและปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

2.3  สงเสริมใหผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมทีพ่ึงประสงค มี
จิตสาํนึกในการอนรุักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

ผู เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมคานิยมที่พึง
ประสงค มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

5.โครงการสงเสริมให
ผู เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมคานิยมที่พึง
ประสงค มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

7. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร 

90 92 94 96 

8. รอยละของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวท ี 90 92 94 96 
9. รอยละของผูเรียนยอมรบัความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกตาง 

90 92 94 96 

10. รอยละของผูเรียนตระหนัก เห็นคุณคา รวมอนุรกัษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

90 92 94 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธที่  3  สงเสริมความเปนพลเมอืงตามวิถีประชาธิปไตย 

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

3.1  สงเสริมใหผูเรียน
รูจักใชเหตุผล ในการ
ตัดสินใจ ยอมรับใน
ความมีเหตุผลและสิทธิ
สวนบคุคลมีน้าํใจ
นักกีฬาการรูแพรูชนะรู
อภัย 

ผู เรียนรูจักใชเหตุผล 
ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
ย อ ม รั บ ใ น ค ว า ม มี
เหตุผลและสิทธิสวน
บุคคลมีน้ําใจนักกีฬา
การรูแพรูชนะรูอภัย 

5.โครงการสงเสริมให
ผู เรียนรูจักใช เหตุผล 
ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
ย อ ม รั บ ใ น ค ว า ม มี
เหตุผลและสิทธิสวน
บุคคลมีน้ําใจนักกีฬา
การรูแพรูชนะรูอภัย 

1. รอยละของผูเรียนที่รูจักใชเหตผุล ในการตัดสินใจ
มากกวาที่จะใชความรูสึกหรืออารมณสวนตัว 

92 94 96 98 

2. รอยละของผูเรียนใชหลักความสมคัรใจ การยอมรบัใน
ความมีเหตผุลและสิทธิสวนบคุคลดวยความเต็มใจ 

92 94 96 98 

3. รอยละของผูเรียนมีน้าํใจนักกฬีาการรูแพรูชนะรูอภัย 92 94 96 98 

3.2  สงเสริมใหผูเรียน
ปฏบิัติตามกฎหมาย 
ในการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย รวมถึง
แสดงออกโดยปฏิบัติ
ตอทุกคนอยางเสมอ
ภาคกัน ใหความสาํคัญ
ตอทุกคน 

ผู เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ต า ม
ก ฎ ห ม า ย  ใ น ก า ร
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย รวมถึง
แสดงออกโดยปฏิบัติ
ตอทุกคนอยาง เสมอ
ภาคกัน ใหความสําคัญ
ตอทุกคน 

โคร งก าร ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ผู เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ต า ม
ก ฎ ห ม า ย  ใ น ก า ร
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย รวมถึง
แสดงออกโดยปฏิบัติตอ
ทุกคนอยางเสมอภาคกนั 
ใหความสําคัญตอทุกคน 

4. รอยละของผูเรียนปฏบิัติตามกฏหมาย ในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 

92 94 96 98 

5. รอยละของผูเรียนแสดงออกโดยปฏบิัติตอทุกคนอยาง
เสมอภาคกัน ใหความสาํคญัตอทกุคน 
 

92 94 96 98 

 



กลยุทธที่  4  สงเสริมใหผูเรียนมีสขุภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

4.1  สงเสริมใหผูเรียน
มีสขุนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกําลงั
กายสม่าํเสมอ มี
น้ําหนักสวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน 

ผูเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก
กําลังกายสม่ําเสมอ มี
น้ําหนักสวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน 

7.โครงการสงเสริมให
ผูเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก
กําลังกายสม่ําเสมอ มี
น้ําหนักสวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน 

1. รอยละของผูเรียนมีสขุนสิัยในการดแูลสขุภาพและออก
กําลังกายสม่าํเสมอ 

92 94 96 98 

2. รอยละของผูเรียนมีน้าํหนักสวนสงู และมสีมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

92 94 96 98 

4.2  สงเสริมใหผูเรียน
ปองกันตนเองจากส่ิงเสพ
ติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง โรค 
อุบัติเหตุและปญหาทาง
เพศ 

 8 . โค รงกา รส ง เส ริมใ ห
ผูเรียนปองกันตนเองจาก
ส่ิ ง เ สพ ติ ด ให โ ทษ แล ะ
ห ลี ก เ ล่ี ย ง ตน เ อ งจ า ก
สภาวะที่ เสี่ ย งตอความ
รุนแรง โรค อุบัติเหตุและ
ปญหาทางเพศ 

3. รอยละของผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง 
โรค อุบัติเหตแุละปญหาทางเพศ 

92 94 96 98 

4.  รอยละของผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มคีวามมั่นใจ 
กลาแสดงอออกอยางเหมาะสม 

92 94 96 98 

 
 
 
 
 



กลยุทธที่  4  สงเสริมใหผูเรียนมีสขุภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

4.3  สงเสริมใหผูเรียนเห็น
คุณคาในตนเอง มีความ
มั่นใจ กลาแสดงอออก
อยางเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น สามารถสรางผลงาน
จากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป/กีฬานันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง 
มีความมั่นใจ กลาแสดงออ
อ ก อ ย า ง เ ห ม าะ ส ม  มี
มนุษยสัมพันธที่ดีและให
เกียรติผูอื่น สามารถสราง
ผลงานจากการเขารวม
กิ จ ก ร ร ม ด า น ศิ ล ป ะ 
ดนตรี /นา ฏศิลป /กี ฬ า
นั น ท น า ก า ร  ต า ม
จินตนาการ 

9 . โค รงกา รส ง เส ริมใ ห
ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง 
มีความมั่นใจ กลาแสดงออ
อ ก อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม  มี
มนุษยสัมพันธที่ดีและให
เกียรติผูอื่น สามารถสราง
ผลงานจากการเขารวม
กิ จ ก ร ร ม ด า น ศิ ล ป ะ 
ดนตรี /นา ฏศิลป /กีฬ า
นั น ท น า ก า ร  ต า ม
จินตนาการ 

5.  รอยละของผูเรียนมมีนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น  

92 94 96 98 

6.  รอยละของผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป/กฬีา 

92 94 96 98 

 
 
 
 
 

 
 
 



กลยุทธที่  5  สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู มีทักษะการดํารงชีวิตและรักการทาํงาน 

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

5.1  สงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

ผู เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก าร
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

10.โครงการส งเส ริมให
ผู เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

1.รอยละของผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆรอบตัว 

92 94 96 98 

2.รอยละของผูเรียนมีทกัษะในการอาน ฟง พูด ดู เขียน 
และต้ังคาํถามเพื่อคนหาความรูเพิ่มเติม 

92 94 96 98 

3.รอยละของผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน  

92 94 96 98 

4.รอยละของผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 

92 94 96 98 

5.2  ส งเสริม ใหผู เรียนมี
ทักษะในการทํางาน รัก
ก า ร ทํ า ง า น  ส า ม า ร ถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและ
มีเจตคติที่ดี 

ผู เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก าร
ทํ าง าน  รักก ารทํา งา น 
สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี 

11.โครงการส งเส ริมให
ผู เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ทํ าง าน  รักก ารทํ า งา น 
สามารถทํางานรวมกั บ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี 

5.รอยละของผูเรียนวางแผนการทาํงานและดําเนินการจน
สาํเร็จ 

92 94 96 98 

6.รอยละของผูเรียนทาํงานอยางมีความสุข มุงพัฒนางาน
และภมูิใจในผลงานของตน 

92 94 96 98 

7.รอยละของผูเรียนทาํงานรวมกบัผูอื่นได 92 94 96 98 
8.รอยละของผูเรียนมคีวามรูสึกที่ดีตออาชพีสจุริตและหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

92 94 96 98 

 
 
 



กลยุทธที่  6  พัฒนาครูและบุคลากรท้ังระบบใหสามารถจดัการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

6.1  สงเสริมและพัฒนา
ครูใหมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

12.โครงการสง เสริม
แ ล ะ พัฒ น า ค รู ใ ห มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
ห น า ที่ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1.รอยละของครูมีการกําหนดเปาหมายคณุภาพผูเรียนทั้งดานความรู 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคณุลักษณะอันพึงประสงค 

95 96 98 100 

2. รอยละของครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมลูใน
การวางแผนจดัการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

95 96 98 100 

3.รอยละของครอูอกแบบและจดักิจกรรมทีต่อบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการดานสตปิญญา 

95 96 98 100 

4.รอยละของครูใชสื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ผนวกกบันําบริบทและ
ภูมปิญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

95 96 98 100 

5.รอยละของครูมีการวัดและประเมนิผลที่มุงเนนการพฒันาการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 

95 96 98 100 

6.รอยละของครูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียน
ทั้งดานการเรียน และคณุภาพชีวติดวยความเสมอภาค 

95 96 98 100 

7.รอยละของครูมีการศกึษาวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรูในวิชาที่
ตนรับผดิชอบและใชผลในการปรับการสอน 

95 96 98 100 

8.รอยละของครปูระพฤตตินเปนแบบอยางทีด่ี และเปนสมาชิกที่ดขีอง
สถานศึกษา 

95 96 98 100 

9.รอยละของครูจดัการเรียนรู/งานที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

95 96 98 100 

 
 
 



กลยุทธที่  7  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

7.1  สงเสริมให
ผูบริหารปฏิบัตงิาน
ตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธผิล 

ผู บริ หา รปฏิ บัติ งา น
ตา มบ ทบ า ทห น า ที่
อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดแระสิทธิผล 

13.โครงการสงเสริมให
ผู บริ หา รปฏิ บัติ ง าน
ตา มบ ทบ า ทห น า ที่
อยา งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

1.  ระดับคุณภาพ การมีวสิัยทศัน ภาวะผูนําและมี
ความคิดริเริ่มที่เนนการพฒันาผูเรียนของผูบรหิาร 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2.  ระดับคุณภาพ การใชหลักการบริหารแบบมสีวนรวม
และใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัยเปนฐานคิด 
ทั้งดานวชิาการและการจัดการของผูบรหิาร 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

3.  ระดับคุณภาพ ความสามารถบรหิารจัดการศกึษาให
บรรลุเปาหมายตามทีก่าํหนดไวในแผน 
ปฏบิัติการของผูบรหิาร 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

4.  ระดับคุณภาพ การสงเสริมและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจของผูบรหิาร 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

5.  นักเรียน ผูปกครองชุมชน พึงพอใจผลการบรหิารจัด
การศึกษา  

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

6.  ระดับคุณภาพ การใหคาํแนะนํา คาํปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และ
เต็มเวลาของผูบรหิาร 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
 



กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

7.2 สงเสริมให
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและ
ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและ
ชุ ม ชน ป ฏิ บั ติ งา น ต า ม
บท บา ท ห น า ที่ อ ย า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและ เกิ ด
ประสิทธิผล 

14.โครงการส งเส ริมให
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและ
ชุ ม ชน ปฏิ บั ติ ง า น ต า ม
บท บา ทห น า ที่ อ ย า ง มี
ประ สิทธิภ าพและ เกิ ด
ประสิทธิผล 

7.ระดับคุณภาพ การรูและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่กําหนด 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

8.  ระดับคุณภาพการกํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

9.   ระดับคุณภาพ การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผูปกครองและชุมชน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

7.3  สงเสริมใหมีการจัด
แ ล ะ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการเรียนรูและ
กิ จกรรมพัฒน า ผู เ รียน
อยางรอบดาน 

มี ก า ร จั ด แ ล ะ พั ฒ น า
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน 

15.โครงการสงเสริมใหมี
ก า ร จั ด แ ล ะ พั ฒ น า
หลัก สูตร กระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน 

10. ระดบัคณุภาพของหลักสูตรเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
11. ระดบัคณุภาพของรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลาย ผูเรียนเลอืกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

12. ระดบัคณุภาพของการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของ
ผูเรียน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

13. ระดบัคณุภาพของการสนบัสนนุใหครูจดักระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมอืปฏบิตัิจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

14. ระดบัคณุภาพของการนิเทศภายใน กํากับ ตดิตามตรวจสอบและ
นําผลไปปรบัปรุงการเรียนการสอน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

 

 



กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

7.4 สงเสรมิใหมกีารจัด
สภาพแวดลอมและ
การบริหารทีส่งเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

มีสภาพแวดลอมและ
การบริหารที่สงเสรมิให
ผู เ รี ย น พั ฒ น า เ ต็ ม
ศักยภาพ 

16.โครงการสงเสริมใหมี
การจัดสภาพแวดลอม
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ที่
ส ง เ ส ริ ม ใ ห ผู เ รี ย น
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

15. ระดับคุณภาพของหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
ม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู
ในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมร่ืนและมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

16. ระดับคุณภาพการจัดโครงการ กิจกรรม ที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

17. ระดับคุณภาพการจัดหองสมุดที่ใหบริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมี
สวนรวม 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

7.5 สงเสริมและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 

มีการสงเสริมและพัฒนา
ระบบประกั น คุณภ า พ
ภายในของสถานศึกษา
อยางเปนระบบ 
 

17.โครงการสงเสริมและ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในขอ ง
สถานศึกษา 

18. ระดับคุณภาพ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
19. ระดับคุณภาพ การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

20. ระดับคุณภาพ การจัดระบบขอมลูสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

21. ระดับคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและประเมนิคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

22. ระดับคุณภาพ การนําผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใชวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง   

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

23. ระดับคุณภาพ การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมนิ
คุณภาพภายใน   

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 



กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ(รอยละ) 
2558 2559 2560 2561 

7.6  สงเสริมและ
พัฒนาสนบัสนุน
สถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู 

สถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู 

18.โครงการสงเสริมและ
พั ฒ น า ส นั บ ส นุ น
สถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู 

24. ระดบัคุณภาพ การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนบคุลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

25. ระดบัคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบคุคล
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัวและ
องคกรที่เก่ียวของ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

7.7  สงเสริมพัฒนา
สถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายวิสัยทัศน 
ปรัชญา นโยบายและ
จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ผ ล ก า ร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บรรลุเปาหมาย 

1 9 . โ ค ร งก า รส ง เ ส ริ ม
พัฒน า ส ถา น ศึ ก ษ า ใ ห
บรรลุเปาหมายวิสัยทัศน 
ป รัช ญา  น โยบ ายแล ะ
จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึ กษาและสงเสริ ม
สถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

26. ระดับคุณภาพ การจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

27. ระดับคุณภาพ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

28.ระดับคุณภาพ การจัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย  จุดเนน  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

29. ระดับคุณภาพ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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สวนที่ 5 
 

การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัต ิ
 

การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ)ไปปฏิบัติเปนงานของบุคลากรทุกระดับ
ภายในสถานศึกษา  โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําในการประยุกตใชและบุคลากรทุกคนเปนผูรวมมือ  
ดังนั้นปจจัยสําคัญประการหนึ่งตอความสําเร็จของการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ  ไดแก  การติดตอสื่อสาร
ภายในสถานศึกษา  ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(แผนกลยุทธ)  ผูบริหารจะตองนําเสนอใหบุลากรรับทราบอยางชัดเจน  รวมทั้งกระตุนและชักจูงให
บุคลากรเห็นพองตอการเปลี่ยนแปลงที่จะตองเกิดขึ้น  เมื่อองคกรสามารถบรรลุถึงเปาหมายในทุก ๆ ดาน  
จึงจะถือวาการประยุกตใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ) ของสถานศึกษาประสบความสําเรจ็ 
 
ขั้นตอนการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ)สูการปฏิบัติ 

1. ศึกษาแผนกลยุทธของสถานศึกษา    เปนการวิเคราะหกลยุทธที่ไดกําหนดไว  เพื่อจัดทํา

แผนที่กลยุทธและรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามกลยุทธ 

2. ทบทวน / ปรับกลยุทธ    ในข้ันนี้เปนการทบทวนกลยุทธที่ไดกําหนดไว  เพื่อพิจารณาวา

เหมาะสมหรือไมอยางไร  ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจําเปนตองปรับกลยุทธ  จากเหตุการณ

ดังตอไปนี้ 

- นโยบายรัฐบาล กระทรวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือนโยบายสถานศึกษามี

การปรับเปลี่ยน 

- สังคมภายในประเทศ  หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ 

- กลยุทธไมเหมาะสมกับสถานการปจจุบัน 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการ  ในข้ันนี้สถานศึกษาจะตองแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ      

( Action Plan )  โดยจัดทําโครงการ / กิจกรรมที่จะดําเนินงาน  ระยะเวลา  

ผูรับผิดชอบ  เปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ  และกําหนดงบประมาณ  จากการทบทวน

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคหลัก  ประเด็นกลยุทธและกลยุทธ  และแปลงเปน

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  เพื่อเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานตามภารกจิ 

4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน   ในขั้นนี้เปนการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให

สถานศึกษาพรอมที่จะนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติไดสําเร็จ  ไดแก  การปรับโครงสรางการ

ทํางาน  ระบบงาน  บุคลากร  ตลอดจนวัฒนธรรมของหนวยงาน  ซึ่งกระบวนการ

ปฏิบัติงานดังกลาวมีองคความรูที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากการพัฒนาองคกร  การจัดทํา

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ( Blue print for Change ) 

5. ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการดําเนินการดังนี้ 

- ตรวจสอบความเขาใจของบุคลากรในหนวยงาน 

- กํากับใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามผังการปฏิบัติงาน 

- การไดรับการสนับสนุนโดยการมีสวนรวมของบุคลากรหรือหนวยงานอื่น ๆ  
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การติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนสุดทายของการบริหารเชิงกลยุทธไดแก  การติดตามและประเมินผล  ซึ่งหมายถึงการ

ที่ผูบริหารคอยติดตามและตรวจสอบความกาวหนา  ปญหา  อุปสรรค  ตลอดจนความสําเร็จและความ
ลมเหลวของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  ซึ่งประกอบขึ้นเปนกลยุทธของสถานศึกษา  วิธีการในการติดตาม
ประเมินผลนั้นก็คือ  การคอยติดตามขอมูลขาวสารสารสนเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความสําเร็จตาง 
ๆ ที่กําหนดไว  และคอบแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน  ตลอดจนถึงการคอยติดตามใหการ
สนับสนุนแกผูปฏิบัติงานทุก ๆ ดาน  ใหสมารถปฏิบัติงานตามกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ  การติดตาม
ประเมินผลนอกจากจะชวยใหทราบถึงความสําเร็จและความกาวหนาของงานแลว ยังเปนการกระตุนและ
จูงใจใหผูปฏิบัติงานรับเอากลยุทธไปปฏิบัติดวยความมั่นใจ  นอกจากนี้การไดเรียนรูถึงผลสําเร็จหรือ
ลมเหลวตลอดจนขอผิดพลายตาง ๆ ก็ยังเปนสวนสําคัญในกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา ซึ่งจะ
นําไปสูการปรับตัวไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสู
การดําเนินการแกไขปรับปรุงรวมกันใหบรรลุเปาหมาย  ผูบริหารจึงตองมีการติดตามและประเมินผล
เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานตาง ๆ ของสถานศึกษาวาอยูในระดับที่เหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพียงใด  การติดตามและประเมินผลมักใชควบคูกัน 

การติดตาม ( Monitoring ) หมายถึงการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กําหนดไว  เพื่อตัดสินใจวาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน / โครงการ  นั้นหรือไมเพียงใด 

การประเมินผล ( Evaluation ) หมายถึงการตรวจความกาวหนาของแผนงาน / โครงการ  
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน / โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดขึ้น  จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน / โครงการ 

ดังนั้นการติดตามเปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน / โครงการ  สวนการประเมินผลอาจจะประเมินไดในทุกชวงของแผนงาน / โครงการ  นับตั้งแต
กอนตัดสินใจทําแผนงาน/โครงการ  ขณะดําเนินงานในจุดตาง ๆ และเมื่อสิ้นสุดแผน  สิ้นปงบประมาณ  
หรือแผนงาน/โครงการแลวเสร็จ 

การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหไดขอมูลมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานมีลักษณะดังนี้ 
1. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเปนแผนระยะ

ปานกลาง ( 3 – 5 ป ) เปนการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนในระยะครึ่งแผน

และระยะสิ้นสุดแผน  และติดตามความกาวหนาของโครงการสําคัญที่กําหนดไวในกรอบแผนงานโครงการ 

( Initiative ) เพื่อใหสามารถปรับกลยุทธไดสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน  นโยบาย

รัฐบาล  กระทรวง  กรม  และความตองการจําเปนของสถานศึกษา 

2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ( Action Plan ) ซึ่งเปนแผน

ใชเงิน  เปนการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนซึ่งอาจกําหนดเปนจุดเนนการ

ดําเนินงานประจําป  โดยติดตามความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน  รวมทั้งผลการ

เบิกจายงบประมาณเปนรายไตรมาส  เพื่อใหสมารถปรับแผนไดสอดคลองกับความตองการจําเปนของ

สถานศึกษา  ทั้งนี้เครื่องมือการติดตามผลการดําเนินงานอาจใชแบบสํารวจ สําภาษณ โปรแกรม On 

Web และการศึกษาวิจัย  รวมทั้งผูรับผิดชอบแผนงานโครงการหรือผูรับผิดชอบหลักในการบริหารแผนสู

การปฏิบัติไดรายงานความกาวหนาและปญหาอุปสรรค  และจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง
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ขอมูล  เนื่องจากขอมูลจากการรายงานรายบุคคลอาจไมครบถวน  เมื่อนําเสนอคณะกรรมการฯของ

สถานศึกษาไดพิจารณารวมกันจะไดเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณและมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันมากขึ้น  

 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

การทํางานเชิงระบบตองมีการวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  ปรับปรุง  สรุปผล  รายงานผลและนํา
ผลไปใช  การรายงานผลการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนางาน เพราะ  ในการ
รายงานจะตองระบุขอมูลสําคัญ ๆ  รวมถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น  การจัดการศึกษาที่ผานมาให
ความสําคัญกับการรายงานผลนอยมาก และมิไดนําผลการปรับปรุงพัฒนาไปใช ทําใหคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวมทุกระดับไมปรากฏ หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีฐานขอมูลที่จะกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเพียงพอ 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมสถานศึกษา  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
การวิเคราะหประเด็นภายนอก 

 

ที่ ประเด็นสําคัญ โอกาส อุปสรรค 
 1. ดานสังคมและวัฒนธรรม (S)   
1.1 ผูปกครอง ชุมชน เห็นความสําคัญและรวมมือในการศึกษาเปนอยางด ี *  
1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกร ชุมชน เอกชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษาเปนอยางด ี *  
1.3 สภาพครอบครัวนักเรียนบางสวนขาดความอบอุน ครอบครวัแตกแยก บิดามารดาเสียชีวิต  * 
1.4 ผูปกครองบางสวนนิยมสงเด็กนกัเรียนไปเรียนในโรงเรียนตัวเมือง ทําใหไมสามารถเลือกนกัเรียนได  * 
1.5 เยาวชนสวนใหญในชุมชนมีจิตสาธารณะในการรักษาสมบัติสวนรวม *  
1.6 พฤติกรรมของผูปกครอง สังคมและชุมชนบางสวนเปนแบบอยางที่ไมดีแกเยาวชน  * 
1.7 ผูปกครองและชุมชนมีความรูและตระหนักในเรือ่ง การศึกษาภาคบังคับ *  
1.8 องคกร/ศูนยวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไมมบีทบาทตอสังคมหรอืมีนอย  * 
1.9 ทองถิ่นมีวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม องคกร ชุมชนทองถิ่นใหความรวมมือในการสืบสาน

วัฒนธรรม 
*  

 2. ดานเทคโนโลยี (T)   
2.1 ไดรับการสนบัสนุน คอมพิวเตอร อุปกรณเทคโนโลยี จากหนวยงาน/องคกร/ชุมชนเปนอยางด ี *  
2.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมบีรกิารอยางพอเพียง เปนแหลงเรียนรูที่นักเรียนสามารถสืบคนได *  
2.3 ผูปกครองมีฐานะยากจน ไมมีความรูดานเทคโนโลยี ไมสามรถสนับสนุนและแนะนําการใช

เทคโนโลยีอยางเหมาะสมใหกบันักเรียนได 
 * 

2.4 รานใหบริการคอมฯ บริเวณชุมชนรอบโรงเรียนไมมีการควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย  * 
 3. ดานเศรษฐกิจ (E)   
3.1 ผูปกครองใหการสนบัสนุนโรงเรียนในการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา *  
3.2 ผูปกครองนกัเรียนบางสวนจําเปนตองไปประกอบอาชีพตางถิ่น นักเรียนขาดคนดูแล  * 
3.3 ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรบัจาง รายไดไมแนนอน มีฐานะยากจน  * 
3.4 โรงเรียนไดรบังบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ชวยลดภาระผูปกครอง *  
 4. ดานการเมืองและกฎหมาย (P)   
4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหการสนบัสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน *  
4.2 นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลทําใหโรงเรียนไดพฒันาคุณภาพการศึกษา *  
4.3 นโยบายทางดานการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอยทําโรงเรียนปรบัตัวไมทัน  * 
4.4 กิจกรรมจากหนวยงานตางๆ ลงสูโรงเรียนมากเกินไปทําใหครูไมมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอน  * 
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การวิเคราะหประเด็นภายใน 
ที่ ประเด็นสําคัญ จุดแข็ง จุดออน 

 1. ดานโครงสรางและนโยบายของสถานศึกษา (S1)   
1.1 มีโครงสรางการบริหาร/และกําหนดบทบาทหนาทีผู่รบัผิดชอบชัดเจน *  
1.2 โรงเรียนมีแผนปฏบิัติการประจําป ในการใชงบประมาณมีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ *  
1.3 ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แผนงานของโรงเรียน *  
1.4 มีการจัดทําแผนกลยทุธระยะปานกลาง แตขาดการมสีวนรวมบางภาคสวน  * 
1.5 ระบบประกันคุณภาพยังขาดความชัดเจน  * 
1.6 ภาวะความเปนผูนําและการบรหิารจัดการของฝายบรหิาร สงใหบุคลากรมีขวัญและกําลงัใจ *  
 2. การใหบริการและคุณลักษณะผูเรียน (S2)   
2.1 รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไดอยางทั่วถึง *  
2.2 มีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอยางพอเพียง *  
2.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสจุริต *  
2.4 ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนมีความเขมแข็ง *  
2.5 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีประสทิธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ

วัตถุประสงค 
*  

2.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนยงัต่ํากวามาตรฐานระดบัชาติ  * 
2.7 ผูเรียนบางสวนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  * 
2.8 นักเรียนบางสวนยังอานไมออก เขียนไมได  * 
2.10 นักเรียนสวนใหญมีความรับผิดชอบตอตนเอง และทําชื่อสียงใหกบัโรงเรียน *  
2.12 นักเรียนขาดการวางแผนและเตรียมการในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  * 
 3. ดานบุคลากร (M1)   
3.1 ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมุงมันในการปฏิบตัิงาน *  
3.2 ครูมีวุฒิการศึกษา และไดรับใบประกอบวิชาชีพทุกคน *  
3.3 ครูมีความสามารถใชเทคโนโลย ี *  
3.4 ผูบริหารและบุคลากรมมีนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน ทํางานเปนทีมเพือ่เปาหมายเดียวกันขององคกร *  
3.5 โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรไดรบัการพัฒนาอยางตอเนื่อง *  
3.6 ครูจัดการเรียนรูไดตามหลักสูตรแตเกิดประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากครูมีภาระหนาที่อื่นมาก  * 
3.7 ครูมีทักษะจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนสาํคัญโดยเนนกจิกรรมคิดวิเคราะห

คอนขางนอย 
 * 

3.8 ครูมีการวางแผนการทํางานและมกีารติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง *  
3.9 ครูนําผลการสอนมาพัฒนาเพื่อแกปญหาการเรียนดวยกระบวนการวิจัย แตไมสม่ําเสมอ  * 
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ที่ ประเด็นสําคัญ จุดแข็ง จุดออน 
 4. ดานประสิทธิภาพทางการเงิน (M2)   
4.1 การจัดการบรหิารการเงินมีความโปรงใส *  
4.2 มีการควบคุมการใชจายเงินเปนระบบตามแผน/โครงการที่กาํหนด *  
4.3 บุคลากรมีภาระงานสอนมากทําใหการเบกิจายงบประมาณมีความลาชาในบางครัง้  * 
4.5 ฐานะทางการเงินบางปงบประมาณมีคอนขางจํากัด  * 
 5. ดานวัสดุอุปกรณ (M3)   
5.1 ไดรับการสนบัสนุนวัสดอุุปกรณ เทคโนโลยี จากหนวยงาน เอกชน ชุมชน *  
5.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณ จัดหาวัสดุอุปกรณสม่ําเสมอ *  
5.3 การจัดระบบหองเรียน หองปฏิบัตกิาร หองสมุด ยังขาดระบบการใชสือ่เทคโนโลย ี  * 
5.4 ขาดระบบการบรหิารจัดการใชวัสดุอปุกรณเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ  * 
 6. ดานการบริหารจัดการ (M4)   
6.1 การกระจายอํานาจทําใหเกิดความคลองตัวในการบรหิารจัดการมากขึ้น *  
6.2 คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการบรหิารจัดการและใหความรวมมอืดวยดี *  
6.3 ระบบการนเิทศติดตาม ประเมิน และรายงานผล เปนระบบชัดเจน *  
6.4 การบริหารบุคลากรในโรงเรียนเปนไปตามความสามารถของบุคคล *  
6.5 บุคลากรบางคนไดรบัมอบหมายภาระงานหลายดาน  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกสถานศึกษา 2557 

ปจจัย
ภายนอก 

น.น.คะแนน
(เทากับ 1) 

คาคะแนน คะแนนจริง  
สรุป 

ปจจัย
ภายใน 

น.น.คะแนน
(เทากับ 1) 

คาคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 
S 0.35 4.14 -3.63 1.45 -1.27 0.18 S1 0.20 4.39 -3.71 0.88 -0.74 0.14 
T 0.25 4.03 -3.81 1.01 -0.95 0.06 S2 0.15 4.38 -3.53 0.66 -0.53 0.13 
E 0.25 4.14 -3.86 1.04 -0.97 0.07 M1 0.20 4.54 -3.36 0.91 -0.67 0.24 
P 0.15 3.74 -4.18 0.56 -0.63 -0.07 M2 0.25 4.05 -3.79 1.01 -0.95 0.06 
       M3 0.10 4.14 -3.62 0.41 -0.36 0.05 
       M4 0.10 4.89 -3.43 0.49 -0.34 0.15 

สรุปปจจัยภายนอก 4.05 -3.82  สรุปปจจัยภายใน 4.36 -3.60  
เฉลี่ยปจจัยภายนอก 0.24 0.12 เฉลี่ยปจจัยภายใน 0.76 0.38 

 

 

 

 

 

 



 

(โอกาส) O 

(อุปสรรค) T 

(จุดแข็ง) S (จุดออน) W 

4.05 

-3.82 

4.36 -3.60 0.12 
0.38 
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คําสั่งโรงเรียนวิไลเกียรติอปุถัมภ 
ที่  245 /2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหองคกร และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
……………………………………………………. 

 

  ดวยกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  ไดกําหนดจัดอบรม  
วิเคราะหองคกร และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558 ระหวางวันที่ 6 – 8 กันยายน  2557 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34(2), มาตรา 39 (1) จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรม
การทําโครงการ ประจําปงบประมาณ 2558  ดังตอไปนี้ 
 

  1.  คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่  ใหคําเสนอแนะ  ประสานงาน  และอํานวยความ
สะดวกใหคณะกรรมการฝายตาง ๆ ดําเนินงานดวยความเรยีบรอย  ประกอบดวย 
      1.1  นายนิคม   มะยาระ  ประธานกรรมการ 
      1.2  นายสันติ  อวรรณา  รองประธานกรรมการ 
      1.3   นายธนวัฒน คําลือ  รองประธานกรรมการ 
      1.4   นายประจักษ   วานเวียง กรรมการ 
      1.5   นายชวลิต   ยอดยิ่ง  กรรมการ 
 1.6  นายพิภพ จันทรคํา กรรมการ 
      1.7   นายสถาพร   พันธุประยรู กรรมการและเลขานุการ 
      1.8  นายศุภชัย  จินะรกัษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  2.  คณะกรรมการฝายเอกสาร  มหีนาที่  จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม  แฟมใส
เอกสาร  วัสดุอุปกรณประกอบการจัดกจิกรรมการอบรม  ประกอบดวย 
      2.1  นายสันติ  อวรรณา  ประธานกรรมการ 
      2.2   นางสมบูรณ มีมาก  กรรมการ 
      2.3  นางทิวา  ทิพยวงศ กรรมการ 
      2.4  นายศุภชัย จินะรกัษ กรรมการ 
      2.5  นางสาววรรณนิสา    สองใจ กรรมการ 
      2.6  นายสถาพร พันธุประยรู   กรรมการ 
  3.  คณะกรรมการฝายลงทะเบียน  มีหนาที่  จัดเตรียมรายชื่อ  แฟมเอกสาร  และรับ
ลงทะเบียนผูเขารับการอบรม  ประกอบดวย  
      3.1  นางสาววารุณี กอบกํา  ประธานกรรมการ 
      3.2   นางประภาศร ี สุวรรณเกษม กรรมการ 
 3.3   นางแสงอรุณ หีบจินดา กรรมการ 
      3.4   นางสาวรุงทิวา อัมพวัน  กรรมการ 
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      3.5  นางสาวกาญจนา สํารอง  กรรมการ 
      3.6   นางสําราญ กงวัตร  กรรมการและเลขานุการ   
 
  4.  คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ  มีหนาที่ บันทึกภาพการจัดกจิกรรมตามความเหมาะสม  
และเผยแพรภาพกจิกรรมลงในเวปไซตของโรงเรียน  ประกอบดวย 
 4.1 นายอิทธิกร อินโองการ ประธานกรรมการ 
 4.2 นายพงศธร กวางวิเศษ กรรมการ 
 4.3 นายเกรียงไกร คําเหลอืง กรรมการ 
 4.4 นางสาวจุฬาลักษณ   คํารัตน กรรมการ 
 4.5 นายศุภชัย จินะรกัษ   กรรมการและเลขานุการ 
  5.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ  มีหนาที่  จัดเตรียมสื่อโสตทัศนทัศนปูกรณในการ 
ดําเนินการอบรม  ประกอบดวย 
 5.1   นายสุวัฒนชัย สมนึก  ประธานกรรมการ 
 5.2  นายไพฑูรย ดวงจันทร กรรมการ 
 5.3  นายมงคล หาญเจรญิทรัพย กรรมการ 
 5.4  นายธัชพล เจริญคํา  กรรมการ 
 5.5   นายวัฒนา อินทรจันทร กรรมการและเลขานุการ  

6. คณะกรรมการฝายอาหาร และเครื่องดื่ม  มีหนาที่  จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มสําหรับ     
ผูเขารบัการอบรม  ตลอดระยะเวลาที่มกีารจัดอบรม ประกอบดวย 
      6.1  นางอนงค ขีปนวัฒนา  ประธานกรรมการ 
      6.2  นางนิมิตรา แกวบริสทุธิ์ กรรมการ 
      6.3  นางวาสนา รัตนกรจินดา กรรมการ 
      6.4  นางรัญจวน ผาคํา  กรรมการ 

 6.5 นางสาวแววตา กอบกํา  กรรมการ 
 6.6 นางสาวดวงเนตร อองละออ กรรมการ 
 6.7 นางประชิตร ยอดเพ็ชร กรรมการ 
 6.8 นางบุณฑริกา ชยันตราคม กรรมการ 
 6.9  นางเพียงเพญ็ กาศวิลาศ กรรมการ 
 6.10 นางทรรศนีย ชํานาญ  กรรมการ 
 6.11 นางอุมาวรรณ สงางาม  กรรรมการ 
 6.12 นางพิมลพรรณ รวมบุญ  กรรมการ 
 6.13 นางสาวดรินญา ขยายเสียง กรรมการ 
 6.14 นางธีระพันธ รั้งกลาง  กรรมการ 
 6.15 นางวารุณี อรุณ  กรรมการ 
 6.16 นางสาวภัทริน ผาคํา  กรรมการ 
 6.17 นางสาวจันจริา ฝนหล ี  กรรมการ 
 6.18 นางอําพร กันฟู  กรรมการ 
 6.19 นางสาวปยนุช จักรแกว  กรรมการ 
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 6.20 นางปภาวี บัณฑิต  กรรมการและเลขานุการ 
 6.21 นางมณทริา อารียกลุ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

7.  คณะกรรมการฝายการเงิน   มีหนาที่  รับ-จายเงินสวัสดิการคาอาหาร น้ําด่ืม และ 
คาใชจายอื่นๆ ในการอบรมครัง้นี้ ประกอบดวย  
 7.1  นายสถาพร พันธุประยรู ประธานกรรมการ 
 7.2  นางทิวา ทิพยวงศ  กรรมการ 
 7.3  นางสุชาดา เรือนคํา  กรรมการ 
 7.4  นางเครือวัลย เดือนเพญ็ กรรมการ 
 7.5  นางเรณู บัตริยะ  กรรมการ 
 7.6  นางสาววรรณนิสา   สองใจ  กรรมการ 
 7.7  นางสมบูรณ มีมาก   กรรมการและเลขานุการ 
  8.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  มีหนาที่  จัดทําแบบประเมินและประเมินผลการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเกบ็ไวเปนหลกัฐาน และนําขอบกพรองไปปรับปรงุในโอกาสตอไป ประกอบดวย 
      8.1  นางลําดวน   ปานปาก ประธานกรรมการ 
      8.2  นายชูชาติ เดนถาวร กรรมการ 
      8.3  นางวิภารัตน ตาวิยะ  กรรมการ 
 8.4  นางอุษณีย จารนัย  กรรมการ 
 8.5  นางอําภร ทรงประยรู กรรมการ 
 8.6  นางสาวจิราพันธ รุจริะพงค กรรมการ 
 8.7  นางวัชรินทร เจริญคํา  กรรมการ 
 8.8  นายจักราวุธ เมืองมงคล กรรมการ 
      8.9   นางสาวพันธิตรา  กระหวาย กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งน้ี  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเขารับการอบรม   
ทุกคน  ใหผูที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรบัมอบหมาย  เพื่อใหการดําเนินงานในครั้งนี้ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค 
 
   สั่ง ณ วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 
   
      (ลงชื่อ) 
         (นายนิคม   มะยาระ) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ 



เอกสารกลุมบริหารแผนงานและงบประมาณ  เอกสารฉบับที่ 1/2558 

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 
 
 
 

         Website : www.wilaikiat.ac.th   Facebook : www.facebook.com/wilaikiatclub1 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                                  2558 – 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นตถิ ปญญา สมาอาภา : แสงสวางเสมอดวยปญญาไมม ี


