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เอกสารกลุมบริหารแผนงานและงบประมาณ เอกสารฉบับที่ 1/2558

คํานํา
ตามบทบัญ ญั ติในพระราชกฤษฎีก าวาดวยหลั ก เกณฑและวิธีการบริ ห ารกิ จ การ
บานเมื องที่ ดี พ.ศ.2546 กํ าหนดวา การบริ หารราชการจะตองวางแผนโดยกําหนดระยะเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งบประมาณ เปาหมาย และตัวชี้วัด จัดใหมีการประเมินและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ ใหมีการพัฒนา องคความรูภายในองคกรอยางสม่ําเสมอและใหทุกสวนราชการปฏิบัติ
ตามหนาที่กําหนด ซึ่งโรงเรียนเปน สวนราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีรายละเอียดภารกิจที่ตองปฏิบัติกําหนดไวในประกาศ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน เรื่ อ ง การกระจายอํานาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 พรอม
ขั้น ตอนการปฏิบั ติ ก ารจั ด ทํ าและการบริ ห ารแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาประกอบกั บ กฎกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553 ขอ 14 (2) ได
กําหนดใหโรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พรอมทั้ง
กําหนดองคประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไวในขอ 16 โรงเรียนวิไลเกี ยรติอุปถัมภ จึ ง
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (2558 – 2561) นี้ขึ้น เพื่อเปนกรอบทิศ
ทางการพั ฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจและตามภารกิจ และตามตองการของผูปกครองและ
ชุมชนกําหนด โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลว
ขอขอบคุณคณะผูจัดทํา คณะครู นักเรียนและผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่อํานวยความสะดวกใน
การจัดทํา และรวมดําเนินการจนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี

(นายนิคม มะยาระ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

การใหความเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558 – 2561)
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ในการประชุม คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐานโรงเรี ยนวิไลเกี ยรติอุ ป ถัม ภ ครั้ ง ที่
2/2557 เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 4 ป (2558 – 2561) ของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภแลว
เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ป ได
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สวนที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
จากการปฏิรูปการศึกษาการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคปจจุบัน เกิด
จากปจจัยพื้นฐานที่สงผลกระทบจนทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปการศึกษาอันเนื่องมาจาก
สาเหตุหลายประการ ไมวาจะเปนกระแสโลกาภิวัตน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหโลก
เต็มไปดวยขาวสารขอมูล ที่มีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
สังคมยุคโลกาภิวัตน การศึกษายุคใหมจะตองพัฒนาคนใหมีความสามารถใชขอมูลขา วสารเปน โดย
สามารถนํา มาพัฒนาเปนกระบวนการเรี ยนรูของตนเองได การศึ กษาตองเตรียมคนให มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกั บ เศรษฐกิ จ ยุค โลกาภิ วัต น สามารถควบคุม ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได การศึ ก ษาจะตองมี
เปาหมายหลักในการสรางบุคคลแหงการเรียนรู เพื่อกอใหเกิดองคกรและสังคมแหงการเรียนรูที่จ ะเปน
องคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศใหสามารถ
เขาสูการแขงขันกับนานาชาติได เปนผลทําใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ไดระบุไวในมาตรา 12 วาบุคคลยอมมีเสรีภาพในวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน
ยอมไดรับความคุมครองเทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และในมาตรา
43 ระบุวาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสว นรว ม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมของ
องคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับ ดูแลของรัฐ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ นอกจากนี้ในมาตรา 81 ระบุใหรัฐตองจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนใหจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สรางเสริมความรูแ ละปลุกจิตสํานึกที่ถูกตอง พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ เปนตน ซึ่งความในรัฐธรรมนูญดังกลาวไดสะทอนออกมาในรายละเอียดตาม
กฎหมายการศึกษาที่ไดออกมาภายหลัง คือพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ครั้งที่
2) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเปนเปนกฎหมายหลักทางดานการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่ประชาชนไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลอยางกวางขวาง เพื่อกําหนดเนื้อหาสาระตางๆ เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งสงผลกระทบสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของชาติอยา ง
มาก นับตั้งแตการกําหนดความมุงหมายของการศึกษา ที่เนนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรา งกาย จิต ใจ สติ ปญญา ความรู และคุ ณธรรม (มาตรา 6) การจั ดการศึกษาโดยยึดหลั ก
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสว นรว มในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) การกําหนด
สิท ธิ และหนาที่ ทางการศึ กษาของบุ คคล บิ ดามารดา ครอบครัว ชุ มชน องคกรรัฐ องคกรเอกชน
สถาบันตางๆ ทางสังคม (มาตรา 10 – มาตรา 14) การกําหนดระบบการศึกษา ซึ่งระบุไววามี 3
รูป แบบ คื อการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา และการศึ กษาตามอัธ ยาศัย โดยให มีการ
ผสมผสานและการเทียบโอนผลการเรียนระหวางรูปแบบเดียวกัน และตางรูปแบบกันได (มาตรา 15)

2
การกําหนดการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ซึ่งมุงเนนความเปนเอกภาพ ประสิทธิภาพ และ
การกระจายอํานาจ (มาตรา 31 – มาตรา 40) การกําหนดสิทธิในการจัดการศึกษาขององคกรทองถิ่น
(มาตรา 41) การบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน ซึ่งมุงเนนความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของรัฐ (มาตรา 43) การกํา หนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึก ษาอย างเปน ระบบตอเนื่อง และชัดเจน (มาตรา 47– มาตรา 51) การพัฒนาครู อาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 58 – มาตรา 68) เหลานี้เปนตน สําหรับในเรื่องของการจัดการศึกษา
วิ ท ยาศาสตร คณิต ศาสตร แ ละเทคโนโลยีนั้ น ในมาตรา 23 ก็ไ ดร ะบุ ไว อย า งชั ดเจนว า ตอ งเป น
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษา ในเรื่องของความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องของการจัดการ การบํา รุงรักษาและการใชป ระโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
จะเห็นไดวา ในการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลา ว
สภาพการณทางดานระบบบริหารและการจัดการจะเปลี่ยนไปมาก มีการกระจายอํานาจทัง้ ในดานบริหาร
และดานวิชาการลงสูระดับพื้นที่ โดยชุมชน ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเขามามีบทบาท
ในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่ ประชาชนจะเขามามีสวนในการรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา
และรวมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในทองถิ่น ในสวนของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน จะตองมีลักษณะที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนที่หลากหลาย มีความสอดคลองกับสภาพ
ป ญ หาและความแตกต า งของท อ งถิ่ น เป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได ศึ ก ษาหาความรู ด ว ยตนเองจาก
สภาพแวดลอมในชุมชนและสังคมที่เปนจริงโดยเนนการปฏิบัติ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลไปถึงเรื่องของการ
วัด และประเมินผลดว ย สํ าหรั บสถานศึกษาจะมีบทบาทในการจั ดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็ จ (School
Based Management) จึงตองการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอนและการถายทอดความรู ผูบริหารสถานศึกษาตองมีค วามรู
ความสามารถในการบริหารงานและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภจึงได
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น ภายใตความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (2555-2559) แผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึ กษาของกระทรวงศึก ษาธิ การ นโยบายและยุท ธศาสตร การพัฒ นาจั ง หวัดแพร นโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เปนแนวทางใน
การพัฒนาบนพื้นฐานขอมูลสารสนเทศ บริบทของโรงเรียน ใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยมีกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบในการวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนา ทํา
ใหเกิดวิสัยทัศนที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน มีพันธกิจที่สนับสนุนใหบรรลุวิสัยทัศน
และเป า ประสงค รวมทั้ ง การนํ า แผนยุ ท ธศาสตร สู ก ารปฏิ บั ติ โดยใช ก รอบแนวคิ ด Balanced
Scorecard : BSC เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภ าพและประสิทธิผลสูงสุด ในการนํา แผนงาน/
โครงการตามแผนกลยุทธมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
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2. สภาพทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง

e-mail
website
สังกัด
เปดสอน
เนื้อที่
เขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
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
wkudc_2009@hotmail.com
http://www.wilaikiat.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
45 ไร 30 ตารางวา
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
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2511 โดยใหชอื่ ตาม
ผูบริจาคที่ดินใหโรงเรียนวา “วิไลเกียรติอุปถัมภ ”
ปก ารศึ กษา 2512 ไดรับ อนุมัติ จ ากกรมสามัญศึ ก ษาให เป ดการเรี ยนการสอน จํ า นวน 3
หองเรียน คือ 2 : 1 : 0 มีนักเรียน จํานวน 124 คน
ปการศึกษา 2525 ไดรับอนุมัติใหเปดโรงเรียนสาขา ณ โรงเรียนบานบอแกว ตําบลไทรยอย
จํานวน 1 หองเรียน (ปจจุบันไดเปดเปนโรงเรียนขยายโอกาส) สังกัด สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร
เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปการศึกษา 2538 ไดรับอนุมัติจาก สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดแพรไดเขารวมโครงการ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ( ร.พ.ช.ส. รุนที่ 4 )
ปจจุบัน โรงเรียนไดเปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6
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3.3 ตราประจําโรงเรียน
ดอกกุหลาบสีชมพู 1 ดอก
- ดอกกุหลาบ
- กลีบกุหลาบ
- หนามกุหลาบ

หมายถึง ความสุภาพออนโยน
หมายถึง ความสามัคคี
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 แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

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

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
รองผูอ ํานวยการ
กลุม บริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัด ผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
6. งานหองสมุดและการพัฒนาแหลง
เรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนว การศึ กษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน
11. การประสานความรวมมือ ในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงานและสถาบันอื่น ที่จัด
การศึกษา
13. การจัดสํามะโนผูเรียน
14. การรับนักเรียน
15. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

กลุม บริหารงานทั่วไป
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. การประชาสัมพันธการศึ กษา
11. การสงเสริมสนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษา ของบุคคล
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา
12. งานประสานราชการกับเขตพื้น ที่
การศึกษาและ หนวยงานอื่น
13. งานบริการสาธารณะ
14. งานโรงอาหารและ โภชนาการ
15. งานอนามัยโรงเรียนและสงเสริม
สุขภาพ
16. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการศิษยเกา

รองผูอ ํานวยการ
กลุม บริหารงานงบประมาณและแผนงาน
1. การจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
การใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพือ่ การศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญ ชี
7. การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย
8. การควบคุมภายใน
(การบริหารความเสีย่ ง)
9. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

กลุม บริหารงานบุคคล
1. การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง
2. การสรรหาและ
การบรรจุแตงตั้ง
3. การเสริมสราง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ
4. วินัยและการรักษาวินยั
5. การออกจากราชการ
6. งานสงเสริมกิจการ
นักเรียน
7.งานระบบดูแ ลชวยเหลือ
นักเรียน
8.งานปอ งกันอุบตั ภิ ัยครู
และบุคลากรในโรงเรียน
9. อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

ที่มา : แผนภูมิโครงสรา งการบริหารโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
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4.2 ขอมูลครูและบุคลากร

ผูอาํ นวยการโรงเรียน ชื่อ – สกุล นายนิคม มะยาระ โทรศัพท 081–1113931
e-Mail : nikommayara2@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต 24 มกราคม 2554 จนถึงปจจุบัน
จํานวนขาราชการครูจําแนกตามตําแหนง
จํานวน
ตําแหนง

ระดับ

ผูอํานวยการโรงเรียน

ชาย

หญิง

รวม

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
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมีนักเรียนทั้งหมด
( ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 )
4.4 ขอมูลทรัพยากร
อาคารเรียน แบบ 212
แบบ 216 ล (ไม)
แบบ 216 ล (ตึก)
แบบชั่วคราวกึ่งถาวร
แบบ 108 ล (ตึก)
อาคารประกอบ โรงฝกงาน(ไม)
หอประชุม
บานพักครู
บานพักนักการภารโรง
หองน้ํา, หองสวม
หองสมุด

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

12
16
16
6
8

จํานวน
จํานวน
จํานวน

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

327 คน
394 คน
721 คน

1 หลัง สรางป
1 หลัง สรางป
1 หลัง สรางป
1 หลัง สรางป
1 หลัง สรางป
4 หลัง
1 หลัง
13 หลัง
3 หลัง
6 หลัง
1 หลัง

2513
2515
2527
2546
2556
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เรือนพยาบาล
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
สนามเซปกตะกรอ

จํานวน 1 หลัง 12 เตียงสนาม
จํานวน 1 สนาม
จํานวน 1 สนาม
จํานวน 2 สนาม

4.5 ขอมูลงบประมาณ
โรงเรียนไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558
จําแนกไดดังนี้
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
2. เงินอุดหนุนรายหัว
3. เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน

จํา นวน

24,931,950

บาท

จํานวน 21,880,500 บาท
จํานวน 2,893,950 บาท
จํานวน
157,500 บาท

4.6 ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
4.6.1) สภาพชุม ชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะผสมผสานระหว างชุมชนเมืองและชุ มชน
เกษตรกรรม มีจํานวน 230 หลังคาเรือน จํานวนประชากรประมาณ 700 คน อาชีพหลักของชุมชน
คือ รับจางทั่วไป คาขาย และเกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง แหเทียนพรรษา และตักบาตรเทโว
4.6.2) ผูป กครองสว นใหญจบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อาชีพหลักคือ รับจา ง
ทั่ว ไปเกษตรกรรม สวนใหญนับ ถือศาสนาพุทธ มีรายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป 41,978 บาท
จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน
4.6.3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โอกาสของโรงเรียน คือ ตั้งอยูในชุมชน ครูสวนใหญเปนคนในทองถิ่น จึงมีความผูกพัน
ใกลชิดกับชุมชน ทําใหการจัดกิจกรรมของโรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากชุมชนเปนอยางดี
นอกจากนี้โรงเรียนตั้งอยูใกลแหลงเรียนรู การคมนาคมมีความสะดวกเอื้อตอการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมี
สวนรวมและพัฒนาการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน
ขอจํากัดของโรงเรียน คือ ตั้งอยูไมไกลจากตัวจังหวัดและการคมนาคมสะดวกสบาย ทําให
มีนักเรียนสวนหนึ่งเขาไปเรียนในเมือง โรงเรียนจึงไมมีโอกาสคัดเลือกตัวปอนที่มีคุณภาพและความพรอม
ไดนอกจากนี้นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจนมีปญหาครอบครัว เนื่องจากบิดามารดาหยารางกันหรือไมได
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
ชื่อแหลงเรียนรู
1.หองโสตทัศนศึกษา
200
2.หองศูนยวิชาการของ 8 กลุมสาระ
200
3.หอง SEAR
40

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ป
ชื่อแหลงเรียนรู
1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร
2
2.หองสมุด กศน.เดนชัย
10
3.วัดศรีคิรินทราราม
2

4.7.4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน(ตอ)
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ป
ชื่อแหลงเรียนรู
4.ศูนยวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ
20
5.ลานธรรมฐิติสัมปนโน
200
6.หองศูนยคอมพิวเตอร
200
7.หองจริยธรรม
100
8.สวนสมุนไพร
5
9.สวนวรรณคดี
5
10.หองแนะแนว
200
11.หองเกียรติยศ
10
12.ศูนยศิลปวัฒนธรรม
10
13.หองดนตรี
200
14.หองนาฏศิลป
40
15.หอประชุมโรงยิม
200
16.หองพิมรูม
20
17.อาคารสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
20

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรู
4.วัดแพรธรรมาราม
5.วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
6.ศูนยวิจัยหมอนไหม
7.ศาลจังหวัดแพร
8.สวนออมทอง(สวนองุน)
9.ตลาดสินคา OTOP
10.พิพิธภัณฑเสรีไทย
11.วัดศรีบุญเรือง
12.วัดพระธาตุชอแฮ
13.สนามกอลฟเวียงโกศัย
14.ที่วาการอําเภอเดนชัย
15.สํานักงานเทศบาลตําบลเดนชัย
16.เรือนจําจังหวัดแพร
17.สถานีรถไฟเดนชัย

สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ป
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
10
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4.7.5) ปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น / ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู
นักเรียนในปการศึกษาที่รายงาน
5.1) พระอาจารยกฤษฎาภรณ ฉนฺทสุ โก ให ความรูเรื่ อง การประดิษฐแ ละ
ตกแตงดอกไม สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน 4 ครั้ง/ป
5.2) นายพลวิทย พรมเชื้อ ใหความรูเรื่อง ดนตรีพื้นเมือง สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ จํานวน 40 ครั้ง/ป
5.3) นายหมื่น เรือนพรหม ใหความรูเรื่องการสะเดาะเคราะหสืบชะตา สถิติการ
ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน 1 ครั้ง/ป
5.4) ด.ต.นพพร พุมนวล ใหค วามรูเรื่อง 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
โรงเรียนแหงนี้ จํานวน 1 ครั้ง/ป
5.7) นางศรีพร จันทรยากุล ใหความรูเรื่อง การประดิษฐดอกไมประดิษฐดว ย
ดินไทย สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน 2 ครั้ง/ป
5.8) นายยุรนันท สถานปา ใหความรูเรื่อง การมัดและจีบผา สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ จํานวน 4 ครั้ง/ป
5.9) นางสาวไพลิน เวียงนาค ใหความรูเรื่อง การดูแลนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ในทุกๆวันพุธ จํานวน 20 ครั้ง/ป
5.10) นางนภาพร กํ าทอง ให ค วามรูเรื่ อง การดูแลนักเรี ยนที่มีความบกพรอ ง
ทางการเรียนรู ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ในทุกๆวันพุธ จํานวน 20 ครั้ง/ป
5.11) นายประเสริฐ เมฆอากาศ ใหความรูเรื่อง เครื่องบินบังคับวิทยุ สถิติการให
ความรู ในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน 2 ครั้ง/ป

สวนที่ 2
การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา
การบริหารและจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น ภายใตค วามสอดคลองและแนวทางในการพัฒนาบนพื้น
ฐานขอมูลสารสนเทศ บริบทของโรงเรียน ใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายทัง้ ภาครัฐและเอกชน
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. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒ นาการศึกษาของสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน
9. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 37
10. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
12. ผลการประเมินภายนอก(สมศ.)รอบ 3 และผลการประเมินคุณภาพภายใน
13. ผลการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis)
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557
ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว คราว) พุท ธศักราช 2557 เปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ เปนกฎหมายที่วางโครงสรา งของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ หลังจาก
ประเทศไทยเปลี่ ย นแปลงการปกครองเมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2475 จากระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย มาเป นระบอบประชาธิ ป ไตย ประเทศไทยมีรั ฐ ธรรมนูญ มาแล ว 19 ฉบั บ
รัฐธรรมนูญในแตละฉบับมีสาระสําคัญในแตละหมวดและกระบวนการจัดทําหลากหลายรูปแบบ แตกตาง
กันออกไป ซึ่งสวนใหญมักไดมาจากการตอสูแยงชิงอํานาจของผูปกครองดวยกันเอง และขณะที่บางฉบับ
ตองแลกมาดวยชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชน 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
มาตราที่เกี่ยวของกับการศึกษา
มาตรา 27 เรื่องหนาที่สภาปฏิรูปแหงชาติ ไดบัญญัติใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติมีหนา ที่ศึกษาและ
เสนอแนะเพื่อใหเกิดการปฏิรูปในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ (1) การเมือง (2) การบริห ารราชการแผนดิน (3)
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (4) การปกครองทองถิ่น (5) การศึกษา (6) เศรษฐกิจ (7) พลังงาน (8)
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (9) สื่อสารมวลชน (10) สังคม (11) อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความ เหมาะสมกับ สภาพสังคมไทย มีระบบการ
เลือกตั้งที่สุจริตและเปนธรรม มีกลไกปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิช อบที่มีป ระสิทธิภาพ
ขจัดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ทําให
กลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวกรวดเร็วและ มีการบังคับใชกฎหมายอยา ง
เครงครัดและเปนธรรม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555- 2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแ นวคิดที่มีค วามตอเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลาง
ของ การพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจน ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนา อยา งบูร ณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห
อยาง “มีเหตุผล” และ ใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของ
คนในชาติ ความสมดุล ระหว างความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุ ล
ระหวา งสังคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดว ยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอ
พร อมรั บ ผลกระทบจากการ เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายนอกและภายในประเทศ ทั้ งนี้ ก ารขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไป
ตามลํ า ดับขั้ นตอน และสอดคลองกับวิถี ชีวิตของ สัง คมไทย รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสํา นึกใน
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดํา เนินชีวิต ดวย “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันที่ดีให
พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยา งมีค วามสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันต อ
การเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับ การ
คุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุตธิ รรม
อยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิ ต
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทา
ทันกับ การเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให เข มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูค วามคิ ด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรา งการผลิตและการ
บริโภคให เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและ สังคม
4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมี สว น
รวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
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วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยา งเปนองคร วมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3) เพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิจ ให เติ บ โตอยา งมีเ สถี ย รภาพ คุ ณ ภาพ และยั่ ง ยื น มี ค วาม
เชื่อมโยงกับเครือขายการผลิตสินคา และบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรา งสรรคใ น
ภูมิภาค อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม น
าไปสูการเปน สังคมคารบอนต่ํา
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษา สมดุล
ของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เปาหมายหลัก
1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ สถาบัน
ทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับ การ
เพิ่มผลิ ตภาพรวมไม ต่ํากวา รอ ยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขั นทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ให
มีไมต่ํากวา รอยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิท ธิภาพการลดการปลอย กา ซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ดานสิท ธิและหนา ที่ทางการศึกษา กํา หนดใหบุค คลมีสิทธิแ ละโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพไมเก็บคาใชจา ย และ
ใหความสําคัญกับการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส
2. ดานระบบการศึกษา กํา หนดใหมีการจัดการศึ กษา 3 รูป แบบ คื อ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต
3. ดานแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิ รูปการเรียนรูโดยให ค วามสําคั ญกับหลักสู ตร ผูเรียน
เนื้อหาสาระ วิธีการเรียนการสอน แหลงเรียนรู และกระบวนการเรียนรูในชุมชน สื่อการเรียนการสอน
4. ดานการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารและจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชนและองคกร
ปกครองสว นทองถิ่น เนนการกระจายอํา นาจ การจัดโครงสร างของกระทรวง ทั้ งสวนกลาง เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
5. ดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
6. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมใหมีร ะบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู
และบุคลากรใหมี คุณภาพและมาตรฐาน จั ดใหมีองคกรวิช าชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบ ริหาร
การศึกษา กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล รวมถึง
การนําทรัพยากรบุค คล ผูมีประสบการณ ความรู ความชํานาญและภูมิปญญาทองถิ่นมาถา ยทอดเพื่อ
ประโยชนในการจัดการศึกษา
7. ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพือ่ ใชใน
การจัดการศึกษาและจัดใหผูเรียนอยางเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรที่คลองตัว มีประสิทธิภาพ
8. ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สงเสริมสนับ สนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งผูผลิตและผูใชเทคโนโลยี เพื่อใหมีความรู ทักษะ มีคุณภาพประสิทธิภาพ
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นโยบายของรัฐบาล คสช. (พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา)
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เผย นโยบายของรั ฐ บาล พล.อ. ประยุ ท ธ จั น ทร โอชา
นายกรัฐมนตรี มีทั้งสิ้น 11 ดาน เนนความมั่นคงและไรทุจริต นโยบายที่เกี่ยวของทางการศึกษา ดังนี้
นโยบายขอที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายขอที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
ประเด็นที่ 3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ
นโยบายขอที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. จัดใหมีการปฏิรูปการศึ กษาและการเรียนรู โดยใหค วามสํา คัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรา งคุณภาพของคนไทยใหส ามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตาม
ศัก ยภาพ เพื่อลดความเหลื่ อมล้ํา และพัฒ นากํา ลั งคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับ พื้นที่ ทั้ งในดา น
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2. ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับ ความจํ าเปนของผู เรี ยนและลักษณะพื้นที่ ของสถานศึ กษา จัดระบบการสนับ สนุนให เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณา
จัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
3. ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
4. พัฒ นาระบบการผลิ ดและพัฒนาครู ที่ มีคุ ณภาพและมีจิ ตวิ ญญาณของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง
5. ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน
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แผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)
หลักการและแนวคิด
เนนปฏิรปู ระบบการศึกษาและการเรียนรู และเสนอกลไกทีจ่ ะกอใหเกิดผลตอการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ ไมใชสว นหนึง่ สวนใดของระบบ ระบบการศึกษาและการเรียนรู
เปนสวนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจางงาน เปนตน
วิสัยทัศน
คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
เปาหมาย
ภายในป 2561 มีการปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรูอ ยางเปนระบบ โดยเนนประเด็นหลักสาม
ประการ คือ
1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู เพื่อ
พัฒนาผูเรียน สถานศึกษาแหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูใหเปน
วิชาชีพทีม่ คี ุณคา สามารถดึงดูดคนเกงดีและมีใจรักมาเปนครูคณาจารยไดอยางยัง่ ยืน ภายใตระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ
ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
3) สงเสริมการมีสว นรวมของทุกภาคสวนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่ม
บทบาทของผูที่อยูภ ายนอกระบบการศึกษาดวย
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่มีนสิ ัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหา
ความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2) พัฒนาคุณภาพครูยคุ ใหม ที่เปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่มคี ุณคา
สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู
3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยคุ ใหม เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/
ประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท ี่มคี ุณภาพและพัฒนาแหลงเรียนรูอื่นๆ สําหรับการศึกษาและเรียนรู
ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูส ถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสว นรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและ
ทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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เปาหมายยุทธศาสตรและตัวบงชี้
เปาหมายยุทธศาสตรที่ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล
ตัวบงชี้และคาเปาหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมคี ะแนนเฉลี่ย
มากกวารอยละ 50
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นเปนไมตา่ํ กวา
คาเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
1.3 ความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป
1.4 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป
1.5 สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาเปน
60 : 40
1.6 ผูส าํ เร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากลและเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
1.7 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15-59 ป) เพิ่มขึ้นเปน 12 ป
เปาหมายยุทธศาสตรที่ 2 คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดว ยตนเอง รักการอาน และแสวงหา
ความรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้และคาเปาหมาย
2.1 ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 75 มีทกั ษะในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง รักการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2.2 อัตราการรูห นังสือของประชากร (อายุ 15-60 ป) เปนรอยละ 100
2.3 ผูเขารับบริการในแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้นปละอยางนอยรอยละ 10
2.4 คนไทยใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานโดยเฉลี่ยอยางนอยวันละ
60 นาที
2.5 สัดสวนผูที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูตอประชากรอายุ 10 ปขึ้นไป เปนรอยละ
50
เปาหมายยุทธศาสตรที่ 3 คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสํานึกและคานิยมที่พึงประสงค
เห็นแกประโยชนสว นรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ตัวบงชี้และคาเปาหมาย
3.1 ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 75 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเปน
พลเมือง
3.2 จํานวนคดีเด็กและเยาวชนทีถ่ ูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุม ครองเด็กและ
เยาวชนลดลงรอยละ 10 ตอป
3.3 จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ที่ตั้งครรภลดลงรอยละ 10 ตอป
3.4 จํานวนเด็กเขารับการบําบัดยาเสพติดลดลงรอยละ 10 ตอป
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3.5 สัดสวนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูอื่น
และสังคมอยางสม่าํ เสมอเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
เปาหมายยุทธศาสตรที่ 4 คนไทยคิดเปน ทําเปน แกปญ
 หาได : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มี
ความสามารถในการแกปญ
 หา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร
ตัวบงชี้และคาเปาหมาย
4.1 ผูเรียนไมตา่ํ กวารอยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
4.2 ผูส าํ เร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจของผูใช และ
มีงานทําภายใน 1 ป รวมทัง้ ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
4.3 กําลังแรงงานทีม่ ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 65 และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
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นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2558
วิสัยทัศน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เปนไทย
พันธกิจ
1.สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทัว่ ถึง และมีคุณภาพ
2.สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสว นรวมเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท
2. ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา ทีม่ ีคุณภาพและ เสมอภาค
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
เปาประสงค
1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพฒ
ั นาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
2. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพฒ
ั นาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
3. ครู ผูบ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสม และ มี
วัฒนธรรมการทํางานที่มงุ เนนผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลือ่ น
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูค ุณภาพมาตรฐานระดับสากล
5. สพฐ.บูรณาการการทํางาน เนนการบริหารแบบมีสว นรวม กระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสูสาํ นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ
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วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
คานิยมรวมองคกร
SESA’37
Service Mind
Mastery
Accountability
Relationship
Team Work

=
:
:
:
:
:

SMART
จิตบริการ
ทํางานอยางมืออาชีพ
รับผิดชอบตรวจสอบได
รักใครสมัครสมาน
ทํางานเปนทีม

วิสัยทัศน(VISI0N)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เปนองคกรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาอยางทัว่ ถึง โดยยึดหลักการมีสวนรวมใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากลภายในป 2559
พันธกิจ(MISSION)
1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
2. สงเสริมและพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ทุกกลุมสาระการเรียนรู
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สหวิทยาเขต กลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา และสถานศึกษา
เปาประสงค(GOAL)
1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสูมาตรฐานสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัตงิ านไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็งในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสขุ ภาวะที่ดแี ละมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดว ยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จาํ เปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูบ ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่ งเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํ หนดในกฏกระทรวง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กาํ หนดขึ้น
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
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มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสขุ ภาวะที่ดแี ละมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดว ยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จาํ เปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูบ ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่ งเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํ หนดในกฏกระทรวง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กาํ หนดขึ้น
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.(รอบสาม)
จุดเดน
นวัตกรรมและสิ่งดีเดน รวมทั้งการปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษา การสืบสานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
การฟอนเจิงตบหมาผาบ บูรณาการกับวิชาสุขศึกษาและพลานามัย ศิลปะ ภาษาไทย ไดนํา ผลงานไป
เผยแพรเปนที่ยอมรับโดยทั่วไประบบดูแลชว ยเหลือนักเรียนเปน Best Practice ของโรงเรียนตาม
โครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรูและคุณภาพในโรงเรียน System Development for
Reform and School Quality หรือ ToPSTAR เปนโรงเรียนตนแบบใหกับโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษา
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมโครงงานที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนไดมีทัศนคติที่ดีตอ
บทบาทของวัดในการปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเห็นความสําคัญ ของการเขา วัด ปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น จากการประเมินความคิดเห็นภายหลังการเขา รวมกิจกรรมมากขึ้นกวากอนการเขารว ม
กิจกรรม นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา 3 ดา น คือ การพัฒนากาย การพัฒนาศีล
การพัฒนาจิต(สมาธิ) และพัฒนาปญญาสูงขึ้นกวากอนการเขารวมกิจกรรม โดยนักเรียนไดมโี อกาสปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามกําหนดการอบรมปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขา โดยมีพระวิทยากร ครูและนักเรียนแกนนํา
รวมเปนวิทยากร สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ระดับภาคสงฆ ประจําป 2549 ระหวางวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2549 ณ
โรงเรี ย นพินิ ต ประสาธน ( วั ด ศรี อุ โมงค คํ า ) อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา และเข า รอบรองชนเลิ ศ
ระดับประเทศไปรวมจัดนิทรรศการระดับชาติในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม กลุม
โซนเยาวชนและครอบครัว ณ ศูนยป ระชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ระหวา งวันที่ 26 – 28
มกราคม 2550 โดยไดรับรางวัลชมเชย
จุดที่ควรพัฒนา
ดานผูเรียน
ควรส งเสริมพัฒนาผู เรีย นมีค วามรู และทักษะที่จํา เปนตามหลักสู ตรโดยเฉพาะกลุม สาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์คอนขาง
ต่ําโดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ต่ํามาก
ดานครู
ควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะ
1. พัฒนาผู เรียนใหมีสุข นิสัย สุ ข ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยโรงเรียนจัดกิจ กรรมสงเสริ ม
พัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ โดยไดรับความรวมมือของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน
2. พัฒนาครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
3. สถานศึกษาควรพัฒนาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
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สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปสภาพปญหา
1. โรงเรียนไมสามารถคัดเลือกตัวปอนคือนักเรียนที่มีความพรอม มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี
มาเขาเรียนได เนื่องจากผูปกครองมีคานิยมในการสงลูกใหไปเขาเรียนในโรงเรียนประจําจังหวัด
2. นักเรียนสวนใหญมี ฐานะยากจน มีปญหาครอบครัว ทํา ใหขาดปจจั ยและแรงจู งใจในการ
สงเสริมและสนับสนุนดานการเรียนและการดูแลเอาใจใสดานความประพฤติ
3. ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
ทําใหจํานวนนักเรียนที่สมัครเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ลดลง สงผลตอการบริห ารจัดการ
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. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนอยูในเกณฑต่ํา
2. ทักษะความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ
ควรไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
3. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยีใหมากขึ้นและเพียงพอ
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จุดเดน
1. สถานศึกษาไดรั บ การสนับ สนุนและรว มมือในการจั ดกิจ กรรมการพัฒ นาการเรี ย นรู แ ละ
การพัฒ นาการจั ดการศึ กษาของสถานศึกษาจากชุมชน หนว ยงานทั้ งภาครั ฐและเอกชนเป นอยา งดี
2. สถานศึกษามีความพรอมดานอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ มีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีเอื้อ
ตอการเรียนรู
3. ผูเรียนมีความสุภาพออนนอม มีมารยาท รักความเปนประชาธิปไตย
4. ผู เรี ยนมีค วามเป น ผู นํา และสนใจในการมี ส ว นรว มกิจ กรรมดา นวิ ช าการ วิ ช าชี พและมี
สุนทรียภาพดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ
5. ผูบริหารมีวิสัยทัศน เสียสละ และอุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีค วามสามารถในการบริหาร
จัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีแผนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหนักเรียนมีผ ลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับ
โรงเรียน และระดับชาติสูงขึ้นอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนรูดวย ICT และดานภาษาตางประเทศ ทั้งในดานบุคลากร
และสื่ออุปกรณเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในปพ.ศ.2558
ขอเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรสงเสริมพัฒนาใหทุกกลุมสาระการเรียนรูน ํากระบวนการวิจัยมาใชเพื่อจัดทํา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสรางหรือพัฒนา
นวัตกรรมที่เปน Best Practices ของแตละคน
3. สถานศึกษาควรสงเสริมการสรางเครือขาย ขอตกลงรวมกันกับสถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ และหนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชนในการมีสว นรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
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ผลการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จากการวิเคราะหสภาพบริบทและสภาพแวดลอมของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภในสถานการณปจจุบัน
พบวา
ปจจัยภายนอก โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภมีโอกาสมากกวาปญหาและอุป สรรค ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพราะองคกรสวนทองถิ่น ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ใหความ
รวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเอื้อเปนอยางยิ่งที่จะใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสําเร็จ
ปจจัยภายใน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู จึงเปนจุดแข็งมากกวา
จุดออนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนั้นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภในสภาพปจจุบัน
จึง ได มีกิจ กรรมส งเสริ ม ในกิ จ กรรมและโครงการตา ง ๆ ที่ จัดขึ้ น เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาของ
โรงเรียนตอไป และสอดรับกับนโยบาย มาตรฐานการจัดการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สวนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน (VISION) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
มุงพัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
วิถปี ระชาธิปไตย
พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและการเปน
พลโลกที่ดี
2. สงเสริมผูเรียนใหมคี ุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนไทย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
4. สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
5. สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู การปรับตัวเขากับสังคมและมีเจตคติ
ที่ดีตอการทํางาน
6. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู และบุคลากรเปนมืออาชีพ
7. พัฒนาระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (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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กลยุทธในการพัฒนา (Strategy)
กลยุทธที่ 1 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
1.1 สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญ
 หา
ไดอยางมีสติ สมเหตุผล
1.2 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จาํ เปนตามหลักสูตร
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 สงเสริมใหผูเรียนมีความรูค วามเขาใจ เขารวมกิจกรรม มีผลงานและนําเสนอผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของไทย
2.2 สงเสริมใหผูเรียนมีความรูค วามเขาใจ และดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคานิยมทีพ่ ึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรกั ษและ
พัฒนาสิง่ แวดลอม
กลยุทธที่ 3 สงเสริมความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
3.1 สงเสริมใหผูเรียนรูจักใชเหตุผล ในการตัดสินใจ ยอมรับในความมีเหตุผลและสิทธิสว นบุคคล
มีน้ําใจนักกีฬาการรูแ พรูชนะรูอภัย
3.2 สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตามกฎหมาย ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึง
แสดงออกโดยปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาคกัน ใหความสําคัญตอทุกคน
กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหผูเรียนมีสขุ ภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
4.1 สงเสริมใหผูเรียนมีสขุ นิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่าํ เสมอ มีนา้ํ หนักสวนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
4.2 สงเสริมใหผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง โรค อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
4.3 สงเสริมใหผูเรียนผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงอออกอยางเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธที่ดแี ละใหเกียรติผูอื่น สามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป/กีฬานันทนาการ ตามจินตนาการ
กลยุทธที่ 5 สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู มีทักษะการดํารงชีวิตและรัก
การทํางาน
5.1 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดว ยตนเอง รักการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
5.2 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติ
ที่ดี
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กลยุทธที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทัง้ ระบบใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
6.1 สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
กลยุทธที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสว นรวมจากทุกภาคสวน
7.1 สงเสริมใหผบู ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดแระสิทธิผล
7.2 สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป กครองและชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพและเกิดแระสิทธิผล
7.3 สงเสริมใหมีการจัดและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดาน
7.4 สงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริหารทีส่ งเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
7.5 สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
7.6 สงเสริมและพัฒนาสนับสนุนสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
7.7 สงเสริมพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา นโยบายและจุดเนน แนว
ทางการปฏิรปู การศึกษาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

สวนที่ 4
กลยุทธการพัฒนาการศึกษาและโครงการ/กิจกรรม
จากวิสัยทัศนของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภที่วา “มุงพัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีประชาธิปไตย” เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ โรงเรียนวิไลเกีย รติอุปถั มภจึงไดจัดทํ าแผนพัฒ นาคุณภาพการศึ กษา โดยการนํ า
กลยุทธสูการปฏิบัติ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 ยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาเที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล และส ง เสริ ม
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
กลยุทธที่ 2 ปลู กฝ ง คุ ณธรรม จริ ย ธรรม สํา นึก ในความเป นไทยและปฏิบั ติตนตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 สงเสริมความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
กลยุทธที่ 5 สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู มีทักษะการดํา รงชีวิตและรัก
การทํางาน
กลยุทธที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

กลยุทธที่ 1 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร
1.1 สงเสริมใหผูเรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติ
สมเหตุผล

ผูเรียนมีความ
สามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติ
สมเหตุผล

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการส ง เสริ ม
ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิ ด อย า งเป น
ระบบ คิ ด สร า งสรรค
ตั ด สิ น ใจแก ป ญ หาได
อยางมีสติสมเหตุผล

1.2 สงเสริมใหผูเรียนมี ผูเรียนมีทกั ษะที่จําเปน 2.โครงการส ง เสริ ม
ทักษะที่จาํ เปนตาม
ตามหลักสูตร
ผู เ รี ย นมี ค วามรู แ ละ
หลักสูตร
ทั ก ษะที่ จํ า เป น ตาม
หลักสูตร

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อา น ฟง ดู
และสื่อสารโดยการพูด เขียนตามความคิดเห็นของตน
2. รอยละของผูเรียนนําเสนอวิธคี ิด วิธีแกปญ
 หาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
3. รอยละของผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4. รอยละของผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
5. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
6. รอยละของผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑของสถานศึกษากําหนด
7. รอยละของผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและ
เขียนเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
8. รอยละของผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
90 92 94 95
90

92

94

95

90

92

94

95

90

92

94

95
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84

86

80

82

84

86

35

36

38

40

กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

2.1 สงเสริมใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจ
เขารวมกิจกรรม มี
ผลงานและนําเสนอ
ผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของ
ทองถิ่นและของไทย

ผู เรี ย นมีค วามรู ค วาม
เขาใจ เขารวมกิจกรรม
มีผ ลงานและนํา เสนอ
ผ ล ง า น ด า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ประเพณี ที่ ดี ง ามของ
ทองถิ่นและของไทย

3.โครงการสงเสริ มให
ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วาม
เขาใจ เขารวมกิจกรรม
มีผ ลงานและนํา เสนอ
ผ ล ง า น ด า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ประเพณี ที่ ดี ง ามของ
ทองถิ่นและของไทย

1. รอยละของผูเรียนสนใจกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของไทย
2. รอยละของผูเรียนเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีเปนประจําอยางนอย 1 ประเภท
3. รอยละของผูเรียนมีผลงานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและประเทศ
4. รอยละของผูเรียนสามารถนําศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีมาพัฒนาเอกลักษณความเปนไทยได

2.2 สงเสริมใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจ
และดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผูเรียนมีความรูค วาม
เขาใจ และดํารงตน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

4.โครงการสงเสริ มให
ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วาม
เข า ใจ และดํ า รงตน
ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5. รอยละของผูเรียนที่มผี ลงาน / ชิ้นงาน ที่เกิดจากการ
ประยุกตใชปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
6. รอยละของผูเรียนมีความประหยัด รูจกั ใชทรัพย
สิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
90 92 94 96
90

92

94

96

90

92

94

96

90

92

94

96

90

92

94

96

90

92

94

96

กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร
2.3 สงเสริมใหผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมทีพ่ ึงประสงค มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

ผู เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ยธรรมคา นิ ยมที่ พึง
ประสงค มีจิตสํา นึกใน
การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

5.โครงการสงเสริ มให
ผู เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรมคา นิยมที่พึ ง
ประสงค มีจิตสํา นึกใน
การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

7. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร
8. รอยละของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
9. รอยละของผูเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกตาง
10. รอยละของผูเรียนตระหนัก เห็นคุณคา รวมอนุรกั ษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
90 92 94 96
90
90

92
92

94
94

96
96

90

92

94

96

กลยุทธที่ 3 สงเสริมความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

3.1 สงเสริมใหผูเรียน
รูจักใชเหตุผล ในการ
ตัดสินใจ ยอมรับใน
ความมีเหตุผลและสิทธิ
สวนบุคคลมีนา้ํ ใจ
นักกีฬาการรูแพรชู นะรู
อภัย

ผู เ รี ย นรู จั ก ใช เ หตุ ผ ล
ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ย อ ม รั บ ใ น ค ว า ม มี
เหตุ ผ ลและสิ ท ธิ ส ว น
บุ ค คลมี น้ํ า ใจนั ก กี ฬ า
การรูแพรูชนะรูอภัย

5.โครงการสงเสริ มให
ผู เ รี ย นรู จั ก ใช เหตุ ผ ล
ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ย อ ม รั บ ใ น ค ว า ม มี
เหตุ ผ ลและสิ ท ธิ ส ว น
บุ ค คลมี น้ํ า ใจนั ก กี ฬ า
การรูแพรูชนะรูอภัย

1. รอยละของผูเรียนที่รจู ักใชเหตุผล ในการตัดสินใจ
มากกวาที่จะใชความรูส ึกหรืออารมณสว นตัว
2. รอยละของผูเรียนใชหลักความสมัครใจ การยอมรับใน
ความมีเหตุผลและสิทธิสว นบุคคลดวยความเต็มใจ
3. รอยละของผูเรียนมีนา้ํ ใจนักกีฬาการรูแ พรชู นะรูอ ภัย

3.2 สงเสริมใหผูเรียน
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึง
แสดงออกโดยปฏิบัติ
ตอทุกคนอยางเสมอ
ภาคกัน ใหความสําคัญ
ตอทุกคน

ผู เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย ในกา ร
ปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตย รวมถึ ง
แสดงออกโดยปฏิ บั ติ
ต อ ทุ ก คนอย า งเสมอ
ภาคกัน ใหความสําคัญ
ตอทุกคน

โคร งก าร ส ง เส ริ มใ ห
ผู เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย ในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย รวมถึ ง
แสดงออกโดยปฏิบัติตอ
ทุกคนอยางเสมอภาคกัน
ใหความสําคัญตอทุกคน

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
92 94 96 98
92

94

96

98

92

94

96

98

4. รอยละของผูเรียนปฏิบัติตามกฏหมาย ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
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98

5. รอยละของผูเรียนแสดงออกโดยปฏิบัติตอทุกคนอยาง
เสมอภาคกัน ใหความสําคัญตอทุกคน
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96

98

กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหผูเรียนมีสขุ ภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร
4.1 สงเสริมใหผูเรียน
มีสขุ นิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกําลัง
กายสม่าํ เสมอ มี
น้ําหนักสวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน
4.2 สงเสริมใหผูเรียน
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง โรค
อุบัติเหตุและปญหาทาง
เพศ

ผูเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแ ลสุ ข ภาพและออก
กํา ลัง กายสม่ํา เสมอ มี
น้ํ า หนั ก ส ว นสู ง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม
7.โครงการสงเสริ มให
ผูเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแ ลสุ ข ภาพและออก
กํา ลังกายสม่ํา เสมอ มี
น้ํ า หนั ก ส ว นสู ง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน
8. โค รงกา รส ง เสริ มใ ห
ผูเรีย นป อ งกั น ตนเองจาก
สิ่ งเสพ ติ ด ให โ ท ษ แ ล ะ
ห ลี ก เ ลี่ ย ง ต น เ อ งจ า ก
สภาวะที่ เ สี่ ย งต อ ความ
รุน แรง โรค อุบั ติเหตุ และ
ปญหาทางเพศ

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
1. รอยละของผูเรียนมีสขุ นิสัยในการดูแลสุขภาพและออก 92 94 96 98
กําลังกายสม่าํ เสมอ
2. รอยละของผูเรียนมีนา้ํ หนักสวนสูง และมีสมรรถภาพ
92 94 96 98
ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

3. รอยละของผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง
โรค อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
4. รอยละของผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ
กลาแสดงอออกอยางเหมาะสม
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96

98

92

94

96

98

กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหผูเรียนมีสขุ ภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร
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 งเ ห ม าะ ส ม มี
มนุ ษ ยสั มพั น ธ ที่ ดี แ ละให
เกีย รติผูอื่น สามารถสราง
ผลงานจากการเข า ร ว ม
กิ จ ก ร ร ม ด า น ศิ ล ป ะ
ดนตรี /นา ฏศิ ล ป /กี ฬ า
นั น ท น า ก า ร ต า ม
จินตนาการ

โครงการ/กิจกรรม
9. โค รงกา รส ง เสริ มใ ห
ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
มีความมั่นใจ กลาแสดงออ
อ ก อ ย างเ ห ม า ะ ส ม มี
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี แ ละให
เกีย รติผูอื่น สามารถสรา ง
ผลงานจากการเข า ร ว ม
กิ จ ก ร ร ม ด า น ศิ ล ป ะ
ดนตรี /นา ฏศิ ล ป /กี ฬ า
นั น ท น า ก า ร ต า ม
จินตนาการ

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
5. รอยละของผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น
6. รอยละของผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป/กีฬา

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
92 94 96 98
92

94

96

98

กลยุทธที่ 5 สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด ใฝเรียนใฝรู มีทักษะการดํารงชีวิตและรักการทํางาน
กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

5.1 สงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

ผู เรี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก าร
แสวงหาความรูดวยตนเอง
รั ก การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นา
ตนเองอยางตอเนื่อง

10.โครงการส ง เสริ ม ให
ผู เรี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
แสวงหาความรูดวยตนเอง
รั ก การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นา
ตนเองอยางตอเนื่อง

5.2 ส ง เสริ ม ให ผู เรี ย นมี
ทั ก ษะในการทํ า งาน รั ก
ก า ร ทํ า งา น ส า ม า ร ถ
ทํางานรว มกับ ผูอื่น ไดและ
มีเจตคติที่ดี

ผู เรี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก าร
ทํ า งาน รั กก ารทํ า งา น
สามารถทํ า งานร ว มกั บ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี

11.โครงการส ง เสริ ม ให
ผู เรี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ทํ า งาน รั กก ารทํ า งา น
สามารถทํ า งานร ว มกั บ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
1.รอยละของผูเรียนมีนสิ ัยรักการอานและแสวงหาความรู 92 94 96 98
ดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูแ ละสื่อตางๆรอบตัว
2.รอยละของผูเรียนมีทกั ษะในการอาน ฟง พูด ดู เขียน
92 94 96 98
และตั้งคําถามเพื่อคนหาความรูเพิ่มเติม
3.รอยละของผูเรียนเรียนรูร วมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
92 94 96 98
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
4.รอยละของผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูแ ละ
92 94 96 98
นําเสนอผลงาน
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

5.รอยละของผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ
6.รอยละของผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตน
7.รอยละของผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได
8.รอยละของผูเรียนมีความรูส ึกที่ดีตอ อาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

92

94

96

98

92

94

96

98

92
92

94
94

96
96

98
98

กลยุทธที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทัง้ ระบบใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

6.1 สงเสริมและพัฒนา ครูป ฏิบัติงานตามบทบาท 12.โครงการส ง เสริ ม 1.รอยละของครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู
ครู ใ ห มีค วามสามารถ หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ แ ล ะ พั ฒ น า ค รู ใ ห มี ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
2. รอ ยละของครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอ มูลใน
ในการปฏิ บัติงานตาม และเกิดประสิทธิผล
ความสามารถในการ

บทบาทหน า ที่ อย า งมี
ประสิท ธิภ าพและเกิด
ประสิทธิผล

ปฏิบัติงานตามบทบาท
ห น า ที่ อ ย า ง มี
ประสิ ท ธิภ าพและเกิด
ประสิทธิผล

การวางแผนจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน
3.รอยละของครูออกแบบและจัดกิจกรรมทีต่ อบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการดานสติปญ ญา
4.รอยละของครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับนําบริบทและ
ภูมปิ ญ ญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
5.รอยละของครูมีการวัดและประเมินผลที่มงุ เนนการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
6.รอยละของครูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียน
ทั้งดานการเรียน และคุณภาพชีวติ ดวยความเสมอภาค
7.รอยละของครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่
ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน
8.รอยละของครูประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ี และเปนสมาชิกที่ดขี อง
สถานศึกษา
9.รอยละของครูจดั การเรียนรู/งานที่ไดรบั มอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
95 96 98 100
95

96

98

100

95

96

98

100

95

96

98

100

95

96

98

100

95

96

98

100

95

96

98

100

95

96

98

100

95

96

98

100

กลยุทธที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสว นรวมจากทุกภาคสวน
กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร
7.1 สงเสริมให
ผูบริหารปฏิบัตงิ าน
ตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

ผู บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง า น
ตา ม บ ท บ า ท ห น า ที่
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดแระสิทธิผล

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

13.โครงการสงเสริมให
ผู บ ริ ห า รปฏิ บั ติ ง าน
ตา ม บ ท บ า ท ห น า ที่
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประสิทธิผล

1. ระดับคุณภาพ การมีวสิ ัยทัศน ภาวะผูนาํ และมี
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียนของผูบ ริหาร
2. ระดับคุณภาพ การใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิด
ทั้งดานวิชาการและการจัดการของผูบ ริหาร
3. ระดับคุณภาพ ความสามารถบริหารจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามทีก่ าํ หนดไวในแผน
ปฏิบัติการของผูบ ริหาร
4. ระดับคุณภาพ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจของผูบ ริหาร

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

5. นักเรียน ผูปกครองชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

6. ระดับคุณภาพ การใหคาํ แนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และ
เต็มเวลาของผูบ ริหาร

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

7.2 สงเสริมให
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและ
ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูป กครองและ
ชุ ม ชน ป ฏิ บั ติ งา น ต า ม
บ ท บ า ท ห น า ที่ อ ย า ง มี
ประ สิ ท ธิ ภ าพแ ละ เกิ ด
ประสิทธิผล

14.โครงการส ง เสริ ม ให
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูป กครองและ
ชุ ม ชน ป ฏิ บั ติ งา น ต า ม
บ ท บ า ท ห น า ที่ อ ย า ง มี
ประ สิ ท ธิ ภ าพแ ละ เกิ ด
ประสิทธิผล

7.ระดับคุณภาพ การรูและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่กําหนด
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
8. ระดับคุณภาพการกํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา
9. ระดับคุณภาพ การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผูปกครองและชุมชน

7.3 สงเสริมใหมี การจั ด
แ ล ะ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
กระบวนการเรี ย นรู แ ละ
กิ จ กรรมพั ฒ น าผู เ รี ย น
อยางรอบดาน

มี ก า ร จั ด แ ล ะ พั ฒ น า
หลั ก สู ต ร กระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน

15.โครงการส งเสริ ม ให มี
ก า ร จั ด แ ล ะ พั ฒ น า
หลั ก สู ต ร กระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน

10. ระดับคุณภาพของหลักสูตรเหมาะสมและสอดคลอ งกับทอ งถิ่น
11. ระดับคุณภาพของรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลาย ผูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
12. ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตอ งการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน
13. ระดับคุณภาพของการสนับสนุนใหครูจดั กระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบตั ิจริงจนสรุปความรูไดด วยตนเอง
14. ระดับคุณภาพของการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและ
นําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร
7.4 สงเสริมใหมกี ารจัด
สภาพแวดลอมและ
การบริหารทีส่ งเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

มีส ภาพแวดล อ มและ
การบริหารที่สงเสริมให
ผู เ รี ย น พั ฒ น า เ ต็ ม
ศักยภาพ

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

16.โครงการสง เสริมใหมี 15. ระดับคุณภาพของหอ งเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
การจัดสภาพแวดลอม มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ที่ ในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน
ส ง เ ส ริ ม ใ ห ผู เ รี ย น 16. ระดับคุณภาพการจัดโครงการ กิจกรรม ที่สงเสริมสุขภาพ
ดีมาก
พัฒนาเต็มศักยภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
17. ระดับคุณภาพการจัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
ดีมาก
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมี
สวนรวม
18.
7.5 สงเสริมและพัฒนา มี ก ารส งเสริ ม และพั ฒ นา 17.โครงการสง เสริมและ ระดับคุณภาพ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดีมาก
ระบบประกันคุ ณภาพ ระ บ บ ป ระกั น คุ ณ ภ า พ พั ฒ นาระบบประกั น 19. ระดับคุณภาพ การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดีมาก
ภายในของสถานศึกษา ภายในของสถานศึ ก ษา คุ ณ ภาพภายในขอ ง ของสถานศึกษาทีม่ ุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อยางเปนระบบ
20. ระดับคุณภาพ การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ

สถานศึกษา

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

21. ระดับคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

22. ระดับคุณภาพ การนําผลการประเมินคุณ ภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ ง

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

23. ระดับคุณภาพ การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

กลยุทธระดับแผนงาน เปาหมายยุทธศาสตร
7.6 สงเสริมและ
พัฒนาสนับสนุน
สถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู

โครงการ/กิจกรรม

สถานศึกษาเปนสังคม 18.โครงการสง เสริมและ
แหงการเรียนรู
พั ฒ น า ส นั บ ส นุ น
สถานศึกษาเปนสัง คม
แหงการเรียนรู

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
24. ระดับคุณภาพ การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูข อง
ผูเรียนบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

เปาหมายความสําเร็จ(รอยละ)
2558 2559 2560 2561
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

25. ระดับคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางบุคคล ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัวและ
องคกรที่เกี่ยวของ
7.7 สงเสริมพัฒนา
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ผ ล ก า ร
สถานศึกษาใหบรรลุ
พัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา
เปาหมายวิสัยทัศน
บรรลุเปาหมาย
ปรัชญา นโยบายและ
จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

1 9 . โค ร งก า ร ส ง เส ริ ม
พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ าใ ห
บรรลุ เป า หมายวิ สั ย ทัศ น
ปรั ช ญ า น โย บ าย แ ล ะ
จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึ ก ษาและ ส ง เสริ ม
สถานศึ ก ษาให ย กระดั บ
คุณภาพสูงขึ้น

26. ระดับคุณภาพ การจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา
27. ระดับคุณภาพ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา
28.ระดับคุณภาพ การจัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
29. ระดับคุณภาพ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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สวนที่ 5
การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
การนําแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ)ไปปฏิบัติเปนงานของบุคลากรทุกระดับ
ภายในสถานศึกษา โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําในการประยุกตใชและบุคลากรทุกคนเปนผูรวมมือ
ดังนั้นปจจัยสําคัญประการหนึ่งตอความสําเร็จของการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ไดแก การติดตอสื่อสาร
ภายในสถานศึกษา ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(แผนกลยุท ธ) ผู บริ หารจะตอ งนําเสนอให บุล ากรรั บทราบอยางชัดเจน รวมทั้ งกระตุนและชัก จูง ให
บุคลากรเห็นพองตอการเปลี่ยนแปลงที่จะตองเกิดขึ้น เมื่อองคกรสามารถบรรลุถึงเปาหมายในทุก ๆ ดาน
จึงจะถือวาการประยุกตใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ) ของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ
ขั้นตอนการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ)สูการปฏิบัติ
1. ศึกษาแผนกลยุทธของสถานศึกษา เปนการวิเคราะหกลยุทธที่ไดกําหนดไว เพื่อจัดทํา
แผนที่กลยุทธและรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามกลยุทธ
2. ทบทวน / ปรับกลยุทธ ในขั้นนี้เปนการทบทวนกลยุทธที่ไดกําหนดไว เพื่อพิจารณาวา
เหมาะสมหรือไมอยางไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจําเปนตองปรับกลยุทธ จากเหตุการณ
ดังตอไปนี้
- นโยบายรัฐบาล กระทรวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือนโยบายสถานศึกษามี
การปรับเปลี่ยน
- สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ
- กลยุทธไมเหมาะสมกับสถานการปจจุบัน
3. จัดทําแผนปฏิบัติการ ในขั้นนี้สถานศึกษาจะตองแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
( Action Plan ) โดยจั ด ทํ า โครงการ / กิ จ กรรมที่ จ ะดํ า เนิ น งาน ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ เปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ และกําหนดงบประมาณ จากการทบทวน
วิสั ยทั ศน พั นธกิ จ เป าประสงคห ลั ก ประเด็นกลยุท ธและกลยุท ธ และแปลงเป น
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา เพื่อเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานตามภารกิจ
4. ปรับ กระบวนการปฏิบั ติงาน ในขั้นนี้ เ ป น การปรั บ กระบวนการปฏิบั ติง านเพื่ อ ให
สถานศึกษาพรอมที่จะนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติไดสําเร็จ ไดแก การปรับโครงสรางการ
ทํ างาน ระบบงาน บุ คลากร ตลอดจนวัฒ นธรรมของหนวยงาน ซึ่ ง กระบวนการ
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 ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนถึงการคอยติดตามใหการ
สนับสนุนแกผูปฏิบัติงานทุก ๆ ดาน ใหสมารถปฏิบัติงานตามกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ การติดตาม
ประเมินผลนอกจากจะชวยใหทราบถึงความสําเร็จและความกาวหนาของงานแลว ยังเปนการกระตุนและ
จูงใจใหผู ปฏิบั ติงานรับเอากลยุท ธไปปฏิบัติดวยความมั่นใจ นอกจากนี้การไดเรียนรูถึง ผลสํ าเร็ จหรื อ
ลมเหลวตลอดจนขอผิ ดพลายตาง ๆ ก็ ยังเปนส วนสําคัญในกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา ซึ่ งจะ
นําไปสูการปรับตัวไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสู
การดําเนินการแกไขปรับปรุง รวมกันใหบรรลุเปาหมาย ผูบริหารจึงตอ งมีการติดตามและประเมินผล
เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานตาง ๆ ของสถานศึกษาวาอยูในระดับที่เหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใชควบคูกัน
การติดตาม ( Monitoring ) หมายถึงการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กําหนดไว เพื่อตัดสินใจวาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน / โครงการ นั้นหรือไมเพียงใด
การประเมินผล ( Evaluation ) หมายถึงการตรวจความกาวหนาของแผนงาน / โครงการ
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน / โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดขึ้น จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน / โครงการ
ดัง นั้นการติดตามเป นกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอ เนื่องเกี่ ยวกั บการปฏิบั ติงานตาม
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
สถานศึก ษา ทั้ง นี้เครื่องมือการติดตามผลการดําเนินงานอาจใชแบบสํ ารวจ สํ าภาษณ โปรแกรม On
Web และการศึกษาวิจัย รวมทั้งผูรับผิดชอบแผนงานโครงการหรือผูรับผิดชอบหลักในการบริหารแผนสู
การปฏิบัติไดรายงานความกาวหนาและปญหาอุปสรรค และจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง
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ขอมู ล เนื่องจากขอมูล จากการรายงานรายบุ คคลอาจไมครบถวน เมื่ อนําเสนอคณะกรรมการฯของ
สถานศึกษาไดพิจารณารวมกันจะไดเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณและมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันมากขึ้น
การรายงานผลการดําเนินงาน
การทํางานเชิงระบบตองมีการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุง สรุปผล รายงานผลและนํา
ผลไปใช การรายงานผลการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสํ าคัญประการหนึ่งในการพั ฒนางาน เพราะ ในการ
รายงานจะตองระบุขอ มูล สําคัญ ๆ รวมถึง ผลการดําเนินงานที่เ กิดขึ้น การจั ดการศึกษาที่ ผานมาให
ความสําคัญกับการรายงานผลนอยมาก และมิไดนําผลการปรับปรุงพัฒนาไปใช ทําใหคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวมทุกระดับไมปรากฏ หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีฐานขอมูลที่จะกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเพียงพอ
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมสถานศึกษา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
การวิเคราะหประเด็นภายนอก
ที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4

ประเด็นสําคัญ
1. ดานสังคมและวัฒนธรรม (S)
ผูปกครอง ชุมชน เห็นความสําคัญและรวมมือในการศึกษาเปนอยางดี
หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกร ชุมชน เอกชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษาเปนอยางดี
สภาพครอบครัวนักเรียนบางสวนขาดความอบอุน ครอบครัวแตกแยก บิดามารดาเสียชีวิต
ผูปกครองบางสวนนิยมสงเด็กนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนตัวเมือง ทําใหไมสามารถเลือกนักเรียนได
เยาวชนสวนใหญในชุมชนมีจิตสาธารณะในการรักษาสมบัติสวนรวม
พฤติกรรมของผูปกครอง สังคมและชุมชนบางสวนเปนแบบอยางที่ไมดีแกเยาวชน
ผูปกครองและชุมชนมีความรูและตระหนักในเรือ่ ง การศึกษาภาคบังคับ
องคกร/ศูนยวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไมมบี ทบาทตอสังคมหรือมีนอย
ทองถิ่นมีวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม องคกร ชุมชนทองถิ่นใหความรวมมือในการสืบสาน
วัฒนธรรม
2. ดานเทคโนโลยี (T)
ไดรับการสนับสนุน คอมพิวเตอร อุปกรณเทคโนโลยี จากหนวยงาน/องคกร/ชุมชนเปนอยางดี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมบี ริการอยางพอเพียง เปนแหลงเรียนรูที่นักเรียนสามารถสืบคนได
ผูปกครองมีฐานะยากจน ไมมีความรูดานเทคโนโลยี ไมสามรถสนับสนุนและแนะนําการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมใหกบั นักเรียนได
รานใหบริการคอมฯ บริเวณชุมชนรอบโรงเรียนไมมีการควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย
3. ดานเศรษฐกิจ (E)
ผูปกครองใหการสนับสนุนโรงเรียนในการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
ผูปกครองนักเรียนบางสวนจําเปนตองไปประกอบอาชีพตางถิ่น นักเรียนขาดคนดูแล
ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รายไดไมแนนอน มีฐานะยากจน
โรงเรียนไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ชวยลดภาระผูปกครอง
4. ดานการเมืองและกฎหมาย (P)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลทําใหโรงเรียนไดพฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา
นโยบายทางดานการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอยทําโรงเรียนปรับตัวไมทัน
กิจกรรมจากหนวยงานตางๆ ลงสูโรงเรียนมากเกินไปทําใหครูไมมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอน

โอกาส

อุปสรรค

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.10
2.12

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

การวิเคราะหประเด็นภายใน
ประเด็นสําคัญ
1. ดานโครงสรางและนโยบายของสถานศึกษา (S1)
มีโครงสรางการบริหาร/และกําหนดบทบาทหนาทีผ่ ูรบั ผิดชอบชัดเจน
โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําป ในการใชงบประมาณมีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ
ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แผนงานของโรงเรียน
มีการจัดทําแผนกลยุทธระยะปานกลาง แตขาดการมีสวนรวมบางภาคสวน
ระบบประกันคุณภาพยังขาดความชัดเจน
ภาวะความเปนผูนําและการบริหารจัดการของฝายบริหาร สงใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ
2. การใหบริการและคุณลักษณะผูเรียน (S2)
รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไดอยางทั่วถึง
มีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอยางพอเพียง
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสจุ ริต
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความเขมแข็ง
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ
วัตถุประสงค
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังต่ํากวามาตรฐานระดับชาติ
ผูเรียนบางสวนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
นักเรียนบางสวนยังอานไมออก เขียนไมได
นักเรียนสวนใหญมีความรับผิดชอบตอตนเอง และทําชื่อสียงใหกบั โรงเรียน
นักเรียนขาดการวางแผนและเตรียมการในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
3. ดานบุคลากร (M1)
ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมุงมันในการปฏิบตั ิงาน
ครูมีวุฒิการศึกษา และไดรับใบประกอบวิชาชีพทุกคน
ครูมีความสามารถใชเทคโนโลยี
ผูบริหารและบุคลากรมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน ทํางานเปนทีมเพือ่ เปาหมายเดียวกันขององคกร
โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรไดรบั การพัฒนาอยางตอเนื่อง
ครูจัดการเรียนรูไดตามหลักสูตรแตเกิดประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากครูมีภาระหนาที่อื่นมาก
ครูมีทักษะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญโดยเนนกิจกรรมคิดวิเคราะห
คอนขางนอย
ครูมีการวางแผนการทํางานและมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
ครูนําผลการสอนมาพัฒนาเพื่อแกปญหาการเรียนดวยกระบวนการวิจัย แตไมสม่ําเสมอ

จุดแข็ง

จุดออน

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ที่
4.1
4.2
4.3
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ประเด็นสําคัญ
4. ดานประสิทธิภาพทางการเงิน (M2)
การจัดการบริหารการเงินมีความโปรงใส
มีการควบคุมการใชจายเงินเปนระบบตามแผน/โครงการที่กาํ หนด
บุคลากรมีภาระงานสอนมากทําใหการเบิกจายงบประมาณมีความลาชาในบางครัง้
ฐานะทางการเงินบางปงบประมาณมีคอนขางจํากัด
5. ดานวัสดุอุปกรณ (M3)
ไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี จากหนวยงาน เอกชน ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณ จัดหาวัสดุอุปกรณสม่ําเสมอ
การจัดระบบหองเรียน หองปฏิบัตกิ าร หองสมุด ยังขาดระบบการใชสอื่ เทคโนโลยี
ขาดระบบการบริหารจัดการใชวัสดุอปุ กรณเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ
6. ดานการบริหารจัดการ (M4)
การกระจายอํานาจทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น
คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการและใหความรวมมือดวยดี
ระบบการนิเทศติดตาม ประเมิน และรายงานผล เปนระบบชัดเจน
การบริหารบุคลากรในโรงเรียนเปนไปตามความสามารถของบุคคล
บุคลากรบางคนไดรบั มอบหมายภาระงานหลายดาน

จุดแข็ง

จุดออน

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกสถานศึกษา 2557
ปจจัย
ภายนอก
S
T
E
P

น.น.คะแนน
(เทากับ 1)
0.35
0.25
0.25
0.15

คาคะแนน
โอกาส อุปสรรค
4.14
-3.63
4.03
-3.81
4.14
-3.86
3.74
-4.18

สรุปปจจัยภายนอก
เฉลี่ยปจจัยภายนอก

คะแนนจริง
โอกาส อุปสรรค
1.45
-1.27
1.01
-0.95
1.04
-0.97
0.56
-0.63
4.05

สรุป
0.18
0.06
0.07
-0.07

-3.82
0.24

0.12

ปจจัย
ภายใน
S1
S2
M1
M2
M3
M4

คาคะแนน
น.น.คะแนน
(เทากับ 1) จุดแข็ง จุดออน
0.20
4.39
-3.71
0.15
4.38
-3.53
0.20
4.54
-3.36
0.25
4.05
-3.79
0.10
4.14
-3.62
0.10
4.89
-3.43
สรุปปจจัยภายใน
เฉลี่ยปจจัยภายใน

คะแนนจริง
จุดแข็ง จุดออน
0.88
-0.74
0.66
-0.53
0.91
-0.67
1.01
-0.95
0.41
-0.36
0.49
-0.34
4.36
-3.60
0.76

สรุป
0.14
0.13
0.24
0.06
0.05
0.15
0.38

(โอกาส) O
4.05

(จุดแข็ง) S

4.36

0.38

0.12

-3.82

(อุปสรรค) T

-3.60

(จุดออน) W
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คําสั่งโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
ที่ 245 /2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหองคกร และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
…………………………………………………….
ดวยกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ ไดกําหนดจัดอบรม
วิเคราะห องคกร และจั ดทําแผนพั ฒนาคุณภาพการศึก ษา 2558 ระหวางวันที่ 6 – 8 กันยายน 2557 เวลา
08.30 – 16.30 น. ณ ห อ งโสตทั ศนศึก ษา โรงเรี ยนวิไลเกี ยรติอุ ป ถัม ภ อาศัยอํานาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34(2), มาตรา 39 (1) จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรม
การทําโครงการ ประจําปงบประมาณ 2558 ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ ใหคําเสนอแนะ ประสานงาน และอํานวยความ
สะดวกใหคณะกรรมการฝายตาง ๆ ดําเนินงานดวยความเรียบรอย 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
พันธุประยูร กรรมการและเลขานุการ
1.8 นายศุภชัย
จินะรักษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝายเอกสาร มีหนาที่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม แฟมใส
เอกสาร วัสดุอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการอบรม ประกอบดวย
2.1 นายสันติ
อวรรณา
ประธานกรรมการ
2.2 นางสมบูรณ มีมาก
กรรมการ
2.3 นางทิวา
ทิพยวงศ
กรรมการ
2.4 นายศุภชัย
จินะรักษ
กรรมการ
2.5 นางสาววรรณนิสา สองใจ
กรรมการ
2.6 นายสถาพร
พันธุประยูร กรรมการ
3. คณะกรรมการฝายลงทะเบียน มีหนาที่ จัดเตรียมรายชื่อ แฟมเอกสาร และรับ
ลงทะเบียนผูเ ขารับการอบรม ประกอบดวย
3.1 นางสาววารุณี กอบกํา
ประธานกรรมการ
3.2 นางประภาศรี สุวรรณเกษม กรรมการ
3.3 นางแสงอรุณ หีบจินดา
กรรมการ
3.4 นางสาวรุงทิวา อัมพวัน
กรรมการ
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3.5 นางสาวกาญจนา สํารอง
3.6 นางสําราญ
กงวัตร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ มีหนาที่ บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
และเผยแพรภาพกิจกรรมลงในเวปไซตของโรงเรียน ประกอบดวย
4.1 นายอิทธิกร
อินโองการ
ประธานกรรมการ
4.2 นายพงศธร
กวางวิเศษ
กรรมการ
4.3 นายเกรียงไกร คําเหลือง
กรรมการ
4.4 นางสาวจุฬาลักษณ คํารัตน
กรรมการ
4.5 นายศุภชัย
จินะรักษ
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ มีหนาที่ จัดเตรียมสื่อโสตทัศนทัศนูปกรณในการ
ดําเนินการอบรม ประกอบดวย
5.1 นายสุวัฒนชัย สมนึก
ประธานกรรมการ
5.2 นายไพฑูรย
ดวงจันทร
กรรมการ
5.3 นายมงคล
หาญเจริญทรัพย กรรมการ
5.4 นายธัชพล
เจริญคํา
กรรมการ
5.5 นายวัฒนา
อินทรจันทร กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝายอาหาร และเครื่องดื่ม มีหนาที่ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารับการอบรม ตลอดระยะเวลาที่มกี ารจัดอบรม ประกอบดวย
6.1 นางอนงค
ขีปนวัฒนา
ประธานกรรมการ
6.2 นางนิมิตรา
แกวบริสทุ ธิ์ 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 นางเพียงเพ็ญ 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 นางสาวจันจิรา ฝนหลี
กรรมการ
6.18 นางอําพร
กันฟู
กรรมการ
6.19 นางสาวปยนุช จักรแกว
กรรมการ
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6.20 นางปภาวี
บัณฑิต
กรรมการและเลขานุการ
6.21 นางมณทิรา อารียกลุ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
7. คณะกรรมการฝายการเงิน มีหนาที่ รับ-จายเงินสวัสดิการคาอาหาร น้ําดื่ม และ
คาใชจายอื่นๆ ในการอบรมครัง้ นี้ ประกอบดวย
7.1 นายสถาพร พันธุประยูร ประธานกรรมการ
7.2 นางทิวา
ทิพยวงศ
กรรมการ
7.3 นางสุชาดา เรือนคํา
กรรมการ
7.4 นางเครือวัลย เดือนเพ็ญ
กรรมการ
7.5 นางเรณู
บัตริยะ
กรรมการ
7.6 นางสาววรรณนิสา สองใจ
กรรมการ
7.7 นางสมบูรณ มีมาก
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีหนาที่ จัดทําแบบประเมินและประเมินผลการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเก็บไวเปนหลักฐาน และนําขอบกพรองไปปรับปรุงในโอกาสตอไป ประกอบดวย
8.1 นางลําดวน
ปานปาก
ประธานกรรมการ
8.2 นายชูชาติ
เดนถาวร
กรรมการ
8.3 นางวิภารัตน ตาวิยะ
กรรมการ
8.4 นางอุษณีย
จารนัย
กรรมการ
8.5 นางอําภร
ทรงประยูร
กรรมการ
8.6 นางสาวจิราพันธ รุจริ ะพงค
กรรมการ
8.7 นางวัชรินทร เจริญคํา
กรรมการ
8.8 นายจักราวุธ เมืองมงคล
กรรมการ
8.9 นางสาวพันธิตรา กระหวาย
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเขารับการอบรม
ทุกคน ใหผูที่ไดรบั การแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรบั มอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานในครั้งนี้ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ)
(นายนิคม มะยาระ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
นตถิ ปญญา สมาอาภา : แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี
Website : www.wilaikiat.ac.th

Facebook : www.facebook.com/wilaikiatclub1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2558 – 2561

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารกลุมบริหารแผนงานและงบประมาณ เอกสารฉบับที่ 1/2558

