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นโยบายการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 
 

 
  

     การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ไมเ่ห็นชอบ 
 
 
                        
 
 
 
 

 
                                                                                                  เหน็ชอบ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำเสนอรายงานให้ชุมชนรับทราบ 

จดัท ำแผนพฒันำกำรศกึษำของโรงเรียน 

 
 

 

เสนอแผนพัฒนาการศึกษา 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเห็นชอบ 

ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค  จุดแข็ง  จุดอ่อน 
ของโรงเรียนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพฒันา 

แต่งตัง้คณะกรรมกำร วิเครำะห ์SWOT จดัท ำแผนยทุธศำสตร ์
ก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้ำประสงค ์กลยทุธเ์พื่อพฒันำ 

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาฯ 

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานและ ประเมินผล 

สรุปรายงานผล 

ด ำเนินงำนตำมแผน 



๓๙ 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 

 

นโยบายการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / กลยุทธ์ ของโรงเรียนผดุงปัญญา 
ปีงบประมาณ 2561-2563 

 
  

 
โรงเรียนผดุงปัญญามุ่งม่ันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของ

ความเป็นไทย 
 

 
1. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะทางวิชาการสามารถ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ดำรงชีวิตแบบวิถี

ไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคม
โลกอย่างมีความสุข  

3.  ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีความปลอดภัย 
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีความเข้มแข็ง  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข   

3. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  เสริมสร้างความ

ตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนองพระราชดำริการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน                 

5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับ
องค์กรทุกระดับ 

6. ทรัพยากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

พันธกิจ (Mission) 

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนผดุงปัญญา 



๔๐ 
 

 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

 
 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามมาตรฐานสากล 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนผดุงปัญญา  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กร

ที่เก่ียวข้อง 
6. พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 

 
  “มารยาทดี  มีจิตอาสา 

 
             โรงเรียนผดุงปัญญาได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยสำนักงานการประเมินมาตรฐานการศึกษา
(สมศ.) ครั้งที่ ๓ ผลการประเมินในระดับดีมากคือตัวบ่งชี้ที่ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๐,๑๒  ผลการประเมินระดับดี คือ ตัวบ่งชี้ที่
๑ ,๔, ๖, ๑๓ ผลการประเมินระดับพอใช้ คือตัวบ่งชี้ที่  ๕   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 กลยุทธ์ (Strategic) ระดับโรงเรียน 

อัตลักษณ์โรงเรียนผดุงปัญญา 



๔๑ 
 

ตารางที่ ๓   แสดงผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดย สมศ.ครั้งที่ ๓ 
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 

๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 

๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 

๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 
 

๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

๑๒ ผลการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

ดีมาก 

๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี ดี 

๔ ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น ดี 

๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 

 
 จากตาราง พบว่าผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมากคือตัวบ่งชี้ที่  ๒,๓,๗,๘,๙,๑๐,๑๒, ผลการประเมิน

ระดับดี คือ ตัวบ่งชี้ที่๑,๔,๖,๑๓ ผลการประเมินระดับพอใช้ คือตัวบ่งชี้ที่๕  
  

           ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้  ซึ่งโรงเรียนจะต้องพัฒนาด้านนี้ให้มีผลสัมฤทธิ์
ที่สูงยิ่งขึ้น ซึ่ง สมศ.ได้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ๒๕๕๓  ดังนี้ 
 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นโดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติที่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนแก้ปัญหาผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติที่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและนำแผนไป
ปฏิบัติ  และคณะผู้บริหารสถานศึกษากำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและรายงานให้
คณะบริหารทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข  มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

  

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ก่อนนำผลวิเคราะห์ศักยภาพของ

ผู้เรียน ไปใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนควรใช้
สื่อประกอบการสอน และใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ



๔๒ 
 

เรียนรู้ นำผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน และควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือนำ
ผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 

          การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแต่ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนยังดำเนินงานด้านการวัดผลสัมฤทธิ์
จากการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนจากคะแนน O-NETในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  ยังต้องพัฒนาให้มี
เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น    
         

            โรงเรียนผดุงปัญญากำหนดแนวทางที่จะแก้ไขและพัฒนา  โดยดำเนินการการประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT  วิเคราะห์ปัญหาต่างๆในทุกด้านไปพร้อมๆกัน เพ่ือจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป โดยแยกเป็นประเด็นแล้วนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๑. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 ๑.๑  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 โอกาส 
                จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยเอ้ือ 
หรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
            ๑. สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีการคมนาคม
สะดวกทุกฤดูกาล 
  ๒. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายนอกหลากหลาย เช่น  โบราณสถาน  แหล่งวัฒนธรรม  ศูนย์
วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกอาชีพต่าง ๆ ทำให้สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า 
   ๓. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีสมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า  
มาช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง ทำให้การพัฒนาการศึกษาสะดวกยิ่งขึ้น 
           ๔. ชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ีบริการของโรงเรียน มีระดับการศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจและมี
ทัศนคติที่ดีที่จะเอ้ือประโยชน์และให้การสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
  ๕.โรงเรียนผดุงปัญญาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม
ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีคมนาคมที่สะดวก มีแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ 
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรในชุมชน จึงสามารถยกระดับการศึกษาของ
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี 
 

 อุปสรรค 
     ๑.โรงเรียนขาดยุทธศาสตร์เชิงรุก ในการที่จะประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองนักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนผดุงปัญญาเป็นอันดับแรก 
      ๒.นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนผดุงปัญญาส่วนใหญ่มาจากต่างอำเภอ  ซึ่งมีปัญหาต่อการเดินทางและ
การร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนอกเวลาเรียน 
      ๓.นักเรียนมีสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์  ทำให้เกิดปัญหาทางด้านความประพฤติและด้านการเรียน 
และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 



๔๓ 
 

 
วิเคราะห์จากสภาพปัญหา 

      จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น สรุปเป็นประเด็นดังนี้ 
๑. การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนยังไม่ทั่วถึงและยังไม่เป็นเชิงรุก 
๒. ปัญหาการเดินทางและการร่วมกิจกรรมนอกเวลาของผู้เรียน 
๓. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สมบูรณ์ 

 
     ๑.๒  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
  โอกาส 

๑.เป็นโรงเรียนที่ตั้งในเขตเมือง  จึงได้รับการสนับสนุนด้าน IT และ วิทยากรจากหน่วยงานและ
องค์กรอ่ืนๆในชุมชน 
  อุปสรรค 
        ๑. ระบบการบริการในการใช้สื่อ IT ภายในโรงเรียนยังไม่เสถียร  
       ๒. บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่ผลิตสื่อและใช้ ICTแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนด  
        ๓. นักเรียนใช้สื่อ IT ผิดวัตถุประสงค์ 
 

วิเคราะห์จากสภาพปัญหา 
 จากปัญหาที่เกิดข้ึน สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 

๑. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนไม่เสถียร 
๒. ครูใช้สื่อ ไอซีที เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
๓. นักเรียนใช้สื่อ ไอซีที ผิดวัตถุประสงค์ 

             ๑.๓  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
  โอกาส 
   ๑.ชุมชนในพ้ืนที่บริการของโรงเรียนมีสภาพเศรษฐกิจที่สามารถสนับสนับการศึกษาของโรงเรียนได้ 
   ๒.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มูลนิธิและหน่วยงานอื่นในด้านการจัดการศึกษา 
  อุปสรรค 
   ๑. โรงเรียนได้รับการสนับสนุน การระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองได้ไม่เต็มศักยภาพของผู้ปกครอง 
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
   ๒. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
   ๓. สถานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง
จึงประสบปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน 
 

วิเคราะห์จากสภาพปัญหา              
       จากปัญหาที่เกิดขึ้น สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
  ๑.ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยังสนับสนุนการศึกษาของลูกได้ไม่เต็มศักยภาพ 
             ๑.๔ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 
  โอกาส 
                     ๑.การเมืองให้ความสนใจในการศึกษามากข้ึน  โดยกำหนดนโยบาย กฎหมายและงบประมาณ 
สนองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น 



๔๔ 
 

                     อุปสรรค 
                     ๑. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้ง ทำให้นโยบายการด้านการเปลี่ยนแปลง 
บุคลากรทางการศึกษาปรับตัวไม่ทันต่อการปรับเปลี่ยนนโยบาย 
 

วิเคราะห์จากสภาพปัญหา 
           ปัญหาอุปสรรคในด้านนี้ เนื่องจากเป็นนโยบายที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
         ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
          ๒.๑  จุดแข็ง 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
            ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยเฉพาะด้านการมีสัมมา คารวะ และ
กิริยามารยาทเรียบร้อย  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
            ๒. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สขุภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาท้ังปวง 
            ๓. ผู้เรียนบางส่วนมทีักษะในการทำงานสูง  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับงานอาชีพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพยามว่างได้ 
 
    ด้านการเรียนการสอน 
            ๑. ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการร่วม
คิด ร่วมทำหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ 
             ๒. ครูมีวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และสอนตรงตามวิชาเอก วิชาโท และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ    
     
   ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

๑.สถานศึกษามีการปฏิบัติงานเชิงระบบ โดยกำหนดให้มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้ 

๒.โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหาร เป็น ๔ กลุ่มงาน ดำเนินงานตามขอบข่ายงานทำให้สามารถ
บริหารจัดการทุกด้านอย่างมีคุณภาพ    
            ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  ๑. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
ทำให้การพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก 

วิเคราะห์จากสภาพจุดแข็ง 
          วิเคราะห์จากจุดแข็งของโรงเรียนในแต่ละด้าน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียน  ครูและบุคลากร
ตลอดจนชุมชนโดยรวมเป็นด้านที่ควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  
           ๒.๒  จุดอ่อน     
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 



๔๕ 
 

   ๑. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ ระดับสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
   ๒. การใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้ายังน้อยจึงยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
           ๓. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีครูต่างชาติสอนในวิชาภาษาอังกฤษ  ทำให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไม่บรรลุผลเท่าที่ควรเนื่องจากพ้ืนฐานทางภาษาของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน 
           ๔. ผู้เรียนบางส่วนมีความตระหนักในด้านการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย เข้าห้องเรียนช้าหรือไม่เข้า
ห้องเรียนในรายวิชาที่ตนเองไม่เข้าใจจึงส่งผลกระทบต่อการวัดผลประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ  
  ๕. ผู้เรียนบางส่วนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีแต่ไม่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตน 
                     ๖. ผู้เรียนบางส่วนมาจากท้องถิ่นห่างไกล มาอาศัยตามหอพัก ขาดผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้
มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม ความประพฤติ และการเรียนพอสมควร 
   ๗. ผู้เรียนที่อยู่ไกลมีปัญหาในการเดินทางและการเรียนนอกเวลา หรือกิจกรรมเสริมพิเศษท่ีโรงเรียน
จัดให้ 
  ๘. ผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานความรู้ไม่ทันเพ่ือนหรือไม่เข้าใจในบทเรียนขาดความตระหนักในด้านความ
รับผิดชอบในเรื่องการเรียนทำให้เกิดปัญหากับการวัดผลและประเมินผลการเรียนในทุกรายวิชา 
  ๙. ผู้เรียนขาดทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการสื่อสารกับชาว
ต่างประเทศ  
  ๑๐.ผู้เรียนขาดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะและใช้สินทรัพย์ของโรงเรียนโดย
ขาดความระมัดระวัง ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
  
วิเคราะห์จากสภาพปัญหา 
           จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน สรุปเป็นประเด็นที่โรงเรียนจะต้องนำมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพดีมาก
ยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
  ๑. ผลการสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
  ๒ .ผู้เรียนยังไม่มีความตระหนักในด้านการเรียน  
  ๓. ผู้เรียนใช้สื่อไอทีผิดวัตถุประสงค์ 
  ๔. ความประพฤติของนักเรียนที่อยู่หอพักภายนอกไม่มีผู้ควบคุมดูแล 
  ๕. การขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ ทำให้ขาดความมั่นใจต่อการใช้เป็นพ้ืนฐานในการสื่อสาร       
                     ๖.ผู้เรียนไม่ได้ร่วมกิจกรรมเสริมที่จัดนอกเวลา เนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนมากต้องเดินทาง
โดยรถรับจ้างซึ่งไปกลับพร้อมกัน 
  ๗. ผู้เรียนขาดวินัยในตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง                        
                     ๘. ผู้เรียนขาดความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

     ด้านการเรียนการสอน 
    ๑. การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำมาแก้ปัญหาการเรียนการสอนครูยังไม่นำมาใช้แก้ปัญหาอย่าง
จริงจัง  จึงทำให้ครูไม่สามารถจัดกระบวนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 



๔๖ 
 

    ๒. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและการใช้ผังความคิดซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
และจินตนาการได้ดี  ครูบางคนยังไม่นำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนไม่
เป็นไปทั้งระบบ   
   ๓. ครูยังใช้วิธีสอนจากหนังสือเล่มเดียวมากกว่าการบูรณาการความรู้จากหลายแหล่งมาสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้เรียน และยึดอัตตาของตนมากกว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   ๔. ครูที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนบางห้อง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่ครบ ๑๐๐ % 
จึงส่งผลต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
วิเคราะห์จากสภาพปัญหา 
        จากสภาพปัญหาดังกล่าวสรุปประเด็นเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน ดังนี้ 
  ๑. ครูไม่นำผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของตน 
  ๒. ครูไม่จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  ๓. ครูไม่ใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินผลรายวิชา 
  ๔. ครูที่ปรึกษามีข้อมูลของนักเรียนไม่ครอบคลุม ทั้งนี้เนื่องจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่ครบทุกคน 
 
         ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๑. การนิเทศติดตามงานยังมีน้อย ทำให้งานบางอย่างไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันเวลา 
   ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการใช้สื่อธรรมชาติในโรงเรียน 
และสื่อเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า   
   ๓. การมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นท่ียังมีการปรับเปลี่ยนทุกปี ทำให้เกิดความสับสน
ในการจัดแผนการเรียน เนื่องจากจัดรายวิชาตามอัตราที่มีครูปฏิบัติการสอนและไม่ต่อเนื่อง             
                    ๔. สถานศึกษาเป็นสหศึกษา ที่ประกอบด้วยนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ทำให้มีปัญหาในด้านการ
ปกครองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
            ๕. สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งชุมชน สิ่งแวดล้อมท่ีอาจนำไปสู่อบายมุขได้ง่าย เพราะมีสถาน
ประกอบการ ร้านค้า เกี่ยวกับเกมออนไลน์ และอินเตอร์เน็ตอยู่ในแหล่งชุมชนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
           ๖. บริการด้านสุขภาพอนามัย ระบบน้ำใช้  ห้องน้ำห้องส้วม  อาคารเรียน อาคารประกอบและพ้ืนที่
สีเขียวของโรงเรียนควรได้รับการปรับปรุง 
  ๗. บุคลากรยังไม่ตระหนักในด้านการใช้พลังงาน  เช่นไม่ลดปริมาณการใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้
ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนสูงขึ้น 
 
วิเคราะห์จากสภาพปัญหา 
 วิเคราะห์สภาพปัญหา ด้านการบริหารจัดการ สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  ๑. การนิเทศติดตามงานจากฝ่ายบริหารไม่ต่อเนื่องในทุกด้าน 
  ๒. หลักสูตรการเรียนจัดตามอัตรากำลังครูที่มีอยู่ 
  ๓. โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งชุมชนที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งอบายมุขได้ง่าย 
  ๔. ด้านสุขภาพอนามัย ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพ้ืนที่สีเขียวควรได้รับการ 
ปรับปรุงพัฒนา 

๕. ความตระหนักของบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 



๔๗ 
 

          ๖. ด้านการมีส่วนร่วม 
      สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทำให้
การพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก 
  ๖.๑ การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามีการประชุมแบบเป็นทางการไม่ต่อเนื่อง กิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างโรงเรียนกันมีไม่
มากนัก แต่เมื่อโรงเรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนมาโดยตลอด 
 

สรุปการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
 

 

              จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วสรุปประเด็นเพ่ือนำไปพัฒนา มีดังนี้ 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน เกี่ยวกับการเรียนรู้และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

๑.๑ ผลการสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
๑.๒ ผู้เรียนสร้างความตระหนักในด้านการเรียน พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ซึ่ง

จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
                          ๑.๓ เสริมสร้างผู้เรียนในด้านการมีวินัยในตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาตนเอง 
                          ๑.๔ เสริมทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทำให้มีความมั่นใจต่อการใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้และดำเนินชีวิตในอนาคต 
       ๑.๕ สร้างความตระหนักในด้านการอนุรักษ์การใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ด้านคุณภาพผู้เรียน เกี่ยวกับการใช้สื่อไอซีที 
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการใช้สื่อไอซีที ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

 

๓. ด้านคุณภาพผู้เรียน เกี่ยวกับความประพฤติ 
                          ๓.๑ เสริมสร้างทักษะในคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

๓.๒ ผู้เรียนไม่ได้ร่วมกิจกรรมเสริมที่จัดนอกเวลา เนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน  
                          ๓.๓ ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะชีวิตทำให้ถูกชักจูงไปสู่อบายมุขได้ง่าย 
 

  ๔.ด้านการจัดการเรียนการสอน ประเด็นที่สรุปได้ มีดังนี้ 
       ๔.๑ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องในด้านการนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนของตน 
       ๔.๒ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
และการจัดกระบวนการเรียนที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
       ๔.๓ พัฒนาครูให้มีความรู้เรื่องการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย อันจะส่งผลให้ผู้เรียนไม่ผ่าน
การประเมินผลรายวิชาลดลง 
       ๔.๔ พัฒนาครูให้มีกิจกรรมร่วมกับนักเรียนเพ่ือสร้างความผูกพัน 
 

           ๕.ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นสรุปได้ดังนี้ 
       ๕.๑ พัฒนาฝ่ายบริหารในการนิเทศติดตามงาน ทุกด้านอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 



๔๘ 
 

       ๕.๒ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากลที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
       ๕.๓ พัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนและกำหนดแนวทางการประพฤติปฎิบัติตนให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยโรงเรียน ให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน 
       ๕.๔ มีการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างเป็นระบบ  ปรับระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และ
พ้ืนที่สีเขียว 
                         ๕.๕ พัฒนาบุคลากรทุกคนให้รู้วิธีการใช้พลังงานที่ถูกต้องเพ่ือลดปริมาณการใช้น้ำการใช้ไฟฟ้าลง 
  
                   ๖. ด้านการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม 
                 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และ
ครูโรงเรียนผดุงปัญญา  คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนผดุงปัญญา จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาโดยส่งเสริม
สนับสนุนทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณเพ่ือร่วมจัดการศึกษาและมีความต่อเนื่อง 
 

ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 

  จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนผดุงปัญญาและข้อเสนอแนะ
จาก สมศ. แล้วนำข้อมูลมาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนผดุงปัญญามีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อการ
พัฒนาและจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในเป็นจุดแข็งที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา มีการกระจาย
อำนาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่โรงเรียนต้องส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ และปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนแต่ยังมี
วิธีการแก้ไขพัฒนาเสริมสร้างได้ โรงเรียนจึงนำมาประมวลผลและหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมครู
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในทุก
ด้าน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สรุปประเด็นปัญหาต่างๆ เป็นข้อๆแล้วนำมากำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกับการนำ
PHADUNG Model มากำหนดแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น กำหนดมาตรการและตัวบ่งชี้ที่จะทำให้
ประสบผลสำเร็จเพ่ือพัฒนาโดยมีเป้าหมายเป็นระยะเวลา ๔ ปีคือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดย
มุ่งหวังว่าโรงเรียนผดุงปัญญาจะสามารถใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
 

                    โรงเรียนผดุงปัญญาวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการศึกษาแล้วกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา  
ดังนี้ 
 

                    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น 
ประเทศชาติและสังคมโลกเพ่ือพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่๒๑ 
                     ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มีเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคนดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
          ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ 
   ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทุกด้านอย่างเป็นระบบ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาและสร้างสังคมเครือข่ายในทุกระดับ 
  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑ 
 

                     เมื่อกำหนดยุทธศาสตร์แล้ว จึงดำเนินการจัดทำวิสัยทัศน์ของโรงเรียน กำหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์  มาตรการและตัวบ่งชี้ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ  
 



๔๙ 
 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนผดุงปัญญา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
ผดุงปัญญา พบว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเมืองและกฎหมาย มีสถานภาพเป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
 สภาพแวดล้อมภายใน ศึกษาจาก ปัจจัยด้านโครงสร้าง และนโยบายของโรงเรียนด้านการบริการและผลผลิต 
ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และด้านบริหารการจัดการ โดยภาพรวม มีลักษณะที่เอ้ือต่อการ
พัฒนา จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้ 

“โรงเรียนผดุงปัญญามุ่งม่ันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย” 
   ทั้งได้กำหนด พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้ 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสร้างความตระหนักในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ซึ่งเป้าประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนคือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดำรงตน
เป็นพลโลกได้อย่างมีความสุข 
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจะนำโรงเรียนไปสู่เป้าประสงค์ในทิศทางที่ต้องการ คือ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ และบรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และบริการด้านสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานให้ผู้ปกครอง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 


