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คํานํา

โรงเรียนผดุงปัญญา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2567 เพื่อเป็นกรอบ

ทิศทาง และแนวทางพัฒนาการศึกษา มีสาระสําคัญประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สภาพของ

หน่วยงาน ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการศึกษา และโครงการที่สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยเกิดจากการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน โรงเรียนผดุงปัญญา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2567 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ข้ันพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนําไปสู่เป้าหมายความสําเร็จตามท่ี

มุ่งหวังทุกประการ

โรงเรียนผดุงปัญญา

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
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บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ

คุณภาพผู้เรียนท่ีสังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง

เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี

ความสุข(หมายถึงเป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 ท่ีว่า “ในกระบวนการ เรียนรู้ต้องมุ่ง

ปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิหน้าท่ี เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมท้ัง ส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล

ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง” และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สําหรับเป็นเครื่องมือใน

การกํากับทิศทางการปฏิบัติงานของ กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิด

กับผู้เรียนได้อย่างมี ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซ่ึงได้ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของ

การพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความม่ันคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็น

รูปธรรม แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนผดุงปัญญาเป็นการรวบรวมปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีใน

ปัจจุบันทุกด้านเพื่อนําไปสู่การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเพ่ือเกิดผลโดยองค์รวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศ ตาม

แนวนโยบายของรัฐท่ีได้ดําเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม โครงสร้างทาง

การเมืองและจริยธรรม และนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนผดุงปัญญา มี

ภารกิจท่ีจะต้องดําเนินการจัดการและบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนา ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สพม.38) และสนอง

นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปที่ได้ประกาศไว้อย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดระยะเวลา

ท่ีผ่านมา 3 ปี โรงเรียนได้ดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาโดย

ตลอด จนประสบผลสําเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ชัดเจน และนักเรียนได้รับรางวัลในการ

แข่งขันระดับประเทศมากมาย มีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือแผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับเดิมหมดสถานภาพตามกฎหมาย 3 ปี (ฉบับเริ่มใช้เม่ือปี

พ.ศ 2561 – 2563) ดังนั้น โรงเรียนผดุงปัญญาโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้



ร่วมกัน ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนและให้เกิดผลต่อการ

พัฒนาและบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต และหวังว่า
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แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ (พ.ศ.2564 – 2567) จะเป็นเข็มทิศ เป็นนโยบายของแผนงานหลัก เพื่อการ
บริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ เต็มตาม
ศักยภาพ อีกท้ังเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการตามหลักสูตร การพัฒนา
ศักยภาพทุกมิติของบุคลากรไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน

1.2 ข้อมูลท่ัวไป
1.2.1 ประวัติโรงเรียนผดุงปัญญา

โรงเรียนผดุงปัญญา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 151 ถนนพหลโยธิน ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง
จังหวัดตาก เดิมช่ือโรงเรียนวัดพร้าว ตั้งอยู่ท่ีหน้าวัดพร้าว ถนนตากสิน ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง
จังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2471 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดตากแผนกสตรี ชื่อโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด
ตาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ขุนพิจิต คุรุการ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เสนอให้เปลี่ยนช่ือเป็น โรงเรียนสตรี
ผดุงปัญญา ซ่ึงสอดคล้องคล้ายกับนามข้าหลวงประจําจังหวัดตาก คือ ขุนผดุงภูมิพัฒน์ และในปี พ.ศ. 2510
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน ผดุงปัญญา จนถึงปัจจุบัน และต่อมาโรงเรียนผดุงปัญญาได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่ เม่ือปี
การศึกษา 2504 ซ่ึงได้ขออนุญาตซ้ือท่ีดินจํานวน 28 ไร่ 98 ตารางวา มีผู้อุปการะคุณต่อโรงเรียน คือนาย
ชื่น ฝึกฝน ได้บริจาคท่ีดินจํานวน 4 ไร่ 2 งาน และได้เนื้อท่ีดินของหลวงซ่ึงสงวนไว้ใช้ในราชการทหารอีก
28 ไร่ รวมเนื้อท่ีท้ังหมดของโรงเรียนในปัจจุบัน 60 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา และยังมีผู้อุปการะคุณต่อ
โรงเรียนคือ นายวราคม เพียรสุภาพ บริษัทขจรก่อสร้างตากได้บริจาค สิ่งของ วัสดุ แรงงาน ต่อเติมอาคาร
เรียน 418 จํานวน 2 หลัง เป็นเงิน 65,000 บาท

ปัจจุบัน(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โรงเรียนผดุงปัญญามีห้องเรียนท้ังสิ้น 48 ห้องเรียน มี
นักเรียน 1,643 คน ครู 71 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 11 คน เจ้าหน้าที่สํานักงาน 10
คน ลูกจ้างประจํา 3 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 10 คน เว็บไซต์โรงเรียน www.phadung.ac.th

http://www.phadung.ac.th
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1.2.2 รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนผดุงปัญญา

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล รูปภาพ ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่ง

1 นางสว่างจิต อินทรสูตร ตําแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2471-2475

2 นางจันทนา พิจิตรคุรุการ ตําแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2475-2490

3 นางเล็ก ชัยสมบูรณ์ ตําแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2490-2495

4 นางสาวรัตนา จารุพันธ์ ตําแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2495-2498



4

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล รูปภาพ ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่ง

5 นางเฉลิมลักษณ์ บุญเกตุ ตําแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2498-2505

6 นางโฉมยง สุพัฒนาบุตร ตําแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2505-2510

7 นางนันทิยา งามขํา ตําแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2510-2513

8 นายกนก จันทร์ขจร ตําแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2513-2514
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล รูปภาพ ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่ง

9 นางสายสมร เจริญจันทร์แดง ตําแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2514-2521
ตําแหน่งผู้อํานวยการ

โรงเรียน
พ.ศ.2514-2521

10 นางพิวัลย์ วิบูลย์สันติ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน

พ.ศ.2525-2531

11 นางสายสวาท สุริยกุล ณ อยุธยา ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน

พ.ศ.2531-2533

12 นางประสพศรี เตมียบุตร ตําแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2533-2535
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล รูปภาพ ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่ง

13 นางรานี โสรัตน์ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน

พ.ศ.2535-2539

14 นายธํารง แพรนิมิตร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน

พ.ศ.2539-2540

15 นางเอกศักดิ์ พันปี ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน

พ.ศ.2540-2542

16 นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ ตําแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2543-2547



7

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล รูปภาพ ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่ง

17 นายเล่ห์ ไทยเท่ียง ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน

พ.ศ.2547-2555

18 นายประถม ปิ่นพาน ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน

พ.ศ.2555-2558

19 นายจเร ขัติวงษ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน

พ.ศ.2558-2561

20 นายสนั่น วงษ์ดี ตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียน

พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
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1.2.3 ตราประจําโรงเรียน

ลักษณะรูปโล่ หมายถึง เครื่องปัดเป่าอวิชชาและแสดงถึงเกียรติยศคุณความดี

กงล้อ หมายถึง การเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ

สีประจําโรงเรียน คือ สีน้ําเงิน-ขาว

สีน้ําเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง ความฉลาด ความอดทน

สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์

(น้ําเงิน-ขาว) หมายถึง ผู้มีความฉลาดรอบรู้ มีความเข้มแข็งอดทนและมีน้ําใจ
สะอาดบริสุทธิ์

ต้นไม้ประจําโรงเรียน คือ ต้นทองกวาว เป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีแสด

1.2.4 วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนผดุงปัญญามุ่งม่ันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล บน

พื้นฐานของความเป็นไทย

ปรัชญา
ปัญญาดี รักษ์ศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

อัตลักษณ์
มารยาทดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม
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1.2.5 อาคารสถานท่ี
ประเภทอาคาร

ประเภท ห้องเรียน พ.ศ. ท่ีสร้าง ค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนถาวรหลังที่ 1 (418)
อาคารเรียนถาวรหลังที่ 2 (424)
อาคารเรียนถาวรหลังที่ 3 (318 ล/30)
อาคารเรียนถาวรหลังที่ 4 (318 ล)
อาคารพยาบาล
ลานเอนกประสงค์หลังคาโดม
อาคารเอนกประสงค์1 ชั้น

18
24
18
18
-
-
-

2516
2520
2535
2556

2555

3,900,000
8,885,000
9,036,000
16,600,000

250,000

อาคารประกอบภายในโรงเรียน
ลําดับ อาคาร จํานวน(หลัง) พ.ศ. ท่ีสร้าง
1
2
3
4
5
6
7

อาคารฝึกงานคหกรรม (102/27)
อาคารฝึกงานเกษตร (ฝ 101)
อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม (เขียนแบบ-ไฟฟ้า)
หอประชุม 005/27
อาคารพลศึกษา
บ้านพักครูแบบพิเศษ
บ้านพักครูแบบมาตรฐาน
บ้านพักภารโรงแบบมาตรฐาน
บ้านพักภารโรงแบบบ้านแฝด
ห้องน้ําห้องส้วม

2
1
1
1
1
15
1
3
1
6

2508
2521
2521
2528
2521

-
-
-
-
-
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1.2.6 ท่ีตั้งของโรงเรียน
ในปัจจุบันโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ จรดกับ ชุมชนตําบลไม้งาม
ทิศใต้ จรดกับ ถนนพหลโยธิน
ทิศตะวันออก จรดกับ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดทหารบกตาก
ทิศตะวันตก จรดกับ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดทหารบกตาก

พื้นท่ีในเขตบริการของโรงเรียน ประกอบด้วยพ้ืนท่ี ตําบลไม้งาม ตําบลหัวเดียด ตําบลหนองหลวง
ตําบลระแหง ตําบลน้ํารึม ตําบลเชียงเงิน ตําบลหนองบัวใต้ ตําบลแม่ท้อ และตําบลป่ามะม่วง ภาพรวมของ
ชุมชุนในเขตพ้ืนท่ีบริการ เป็นชุมชนหนาแน่น แออัด การจราจรไม่สะดวก เป็นท่ีตั้งของสถานศึกษาหลายแห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โรงเรียนตากพิทยาคม โคงเรียนตากสินราชานุสรณ์
โรงเรียนมัธโนทัย และโรงเรียนอนุบาลตาก

โรงเรียนผดุงปัญญามีพื้นท่ี 60 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในรอบ 5 ปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 1,500 คน เป็นโรงเรียนท่ีมีนักเรียนหญิงและชาย จัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
20 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 ห้อง รวมท้ังสิ้น 46 ห้องเรียน
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา ปีการศึกษา 2564-2567

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนผดุงปัญญา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง คร/ูศิษย์

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1. งานหลักสูตรสถานสึกษา
2. งานจัดตารางสอน
3. งานรับนักเรียน
4. งานสื่อ เทคโนโลยี และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพวิชาการ
6. งานพัฒนาครูและบุคลากร
7. งานนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้
8. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. งานพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมการเรียนรู้
10. งานห้องสมุด
11. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
กลุ่มงานทะเบียนวัดผล
12. งานทะเบียนนักเรียน
13. งานวัดผล
14. งานระบบ Secondary Grading System (SGS)
15. งานระบบ Data Management Center (DMC)
16. งานเทียบโอนผลการเรียน
กลุ่มงานโครงการพิเศษ
17. งานโครงการมาตรฐานสากล
18. งานโครงการห้องเรียนพิเศษฯ (SMTE)
19. งานศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนผดุงปัญญา
20. งานห้องเรียนสีเขียว
21. งานโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
22. งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
23. งานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
24. งานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
25. งานโครงการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี

กลุ่มงานนโยบายและแผน
1. งานแผนงาน
2. งานจัดระบบควบคุมภายใน
3. งานสารสนเทศ
กลุ่มงานการเงิน
4. งานการเงินและบัญชี
5. งานพัสดุและสินทรัพย์
6. งานธนาคารโรงเรียน
7. งานกองทุนและมูลนิธิ

กลุ่มงานบุคลากร
1. งานสํานักงาน
2. งานแผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มบริหารบุคคล
3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคล
4. งานสร้างขวัญกําลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
5. งานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ
6. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
7. งานทะเบียนประวัติและขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
5. งานวินัยและการรักษาวินัย
6. งานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มงานบริการ
1. งานพยาบาล
2. งานงานเทคโนโลยีแลโสตทัศนูปกรณ์
3. งานโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพ
4. งานงานบริการชุมชน
5. งานงานประชาสัมพันธ์
6. งานอาคารสถานที่
7. งานงานพนักงานบริการ/คนงาน
8. งานประกันอุบัติเหตุ
9. งานคณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า
10. งานส่งเสริมบริหารจัดการท่ัวไป
กลุ่มงานปกครอง
11. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
13. งานสวัสดิภาพและการจราจร
14. งานรักษาความปลอดภัย
15. งานปกครองระดับ
16. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
17. งานZero Waste
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
18. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน
19. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
20. งานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NAMBER ONE
21. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
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1.4 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (อัตรากําลังปีการศึกษา 2563)
จํานวนข้าราชการครู จํานวน 71 คน

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้
จําแนกตามวิทยฐานะ

รวมครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
1 บริหาร - - - 4 4
2 ภาษาไทย 1 1 3 4 9
3 ภาษาต่างประเทศ 3 3 4 3 13
4 วิทยาศาสตร์ 4 1 9 4 18
5 คณิตศาสตร์ 4 1 2 2 9
6 สังคมศึกษาฯ - - 3 4 7
7 สุขศึกษา - - 3 - 3
8 ศิลปะ 2 - 2 - 4
9 กางานอาชีพฯ 1 - - 2 3
10 แนะแนว - - - 1 1

รวม 15 6 26 24 71

จํานวนข้าราชการครู (จําแนกตามวุฒิการศึกษา)

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้
จําแนกวุฒิการศึกษา รวม จําแนกเพศ

รวมป.ตรี ป.โท ป.เอก ชาย หญิง
1 บริหาร - 4 - 4 2 2 4
2 ภาษาไทย 3 6 - 9 - 9 9
3 ภาษาต่างประเทศ 9 4 - 13 1 12 13
4 วิทยาศาสตร์ 9 9 - 18 5 13 18
5 คณิตศาสตร์ 5 4 - 9 2 7 9
6 สังคมศึกษาฯ 5 2 - 7 1 6 7
7 สุขศึกษา 3 - - 3 2 1 3
8 ศิลปะ 4 - - 4 1 3 4
9 กางานอาชีพฯ 3 - - 3 - 3 3
10 แนะแนว - 1 - 1 - 1 1

รวม 41 30 - 71 14 57 71
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พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้
จําแนกตามตําแหน่ง รวม จําแนกเพศ

รวมพนักงาน
ราชการ

อัตราจ้าง ชาย หญิง

2 ภาษาไทย - - - - - -
3 ภาษาต่างประเทศ - 5 5 2 3 5
4 วิทยาศาสตร์ - 1 1 1 - 1
5 คณิตศาสตร์ - 3 3 2 1 3
6 สังคมศึกษาฯ 1 - 1 1 - 1
7 สุขศึกษา - 2 2 1 1 2
8 ศิลปะ 1 - 1 1 - 1
9 กางานอาชีพฯ - - - - - -
10 แนะแนว - - - - -

รวม 2 11 13 8 5 13

จํานวนบุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว และลูกจ้างสํานักงาน)

ท่ี ตําแหน่ง จําแนกตามเพศ รวม
ชาย หญิง

1 ลูกจ้างประจํา 3 3
2 ลูกจ้างช่ัวคราว 5 5 10
3 ลูกจ้างสํานักงาน 1 9 10
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1.5 ข้อมูลจํานวนนักเรียน (ปีการศึกษา 2560-2563)

นักเรียน
ระดับชั้น

ปีการศึกษา 2560
(จํานวน)

ปีการศึกษา 2561
(จํานวน)

ปีการศึกษา 2562
(จํานวน)

ปีการศึกษา 2563
(จํานวน)

ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 1

184 218 236 281

ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2

274 181 229 241

ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3

232 255 183 225

ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4

214 237 376 299

ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 5

250 208 243 356

รวม 260 234 206 234

1.6 ผลการดําเนินงาน

1.6.1 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (ปี 2560-2563)สถานศึกษาได้รับการยกย่องในระดับต่าง ๆ

ดังนี้

รายช่ือนักเรียนท่ี
ได้รับรางวัล

รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ

ครูผู้ควบคุม
นางสาวสุรีย์พร เจ็ด
กริช
พร้อมคณะครู

รองชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งแข่งขัน TO BE
NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2021
รุ่น Teenage รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ
ระหว่างวันท่ี 12 – 13 ธันวาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์

จังหวัดตาก

ครูผู้ควบคุม
นางสาวสุรีย์พร เจ็ด
กริช
พร้อมคณะครู

ร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE 2021
รุ่น Teenage รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ
ระหว่างวันท่ี 12 – 13 ธันวาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพ
ลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต

เด็กหญิงอภิญญา สุ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1 พูดสุนทรพจน์ สํานักงาน
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ธรรมมา
ครูผู้ควบคุม
นางโสภิต คริเสถียร

ภาษาเมียนมา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน

นางสาววีรดา มูลถี
ครูผู้ควบคุม
นางโสภิต คริเสถียร

รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1 รีวิวสินค้า OTOP
ประจําจังหวัด เม่ียงจอมพล ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายช่ือนักเรียนท่ี
ได้รับรางวัล

รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ

น.ส. จิดาภา แก้วชา
น.ส. นันทิมา สุ
ปัญญา
ด.ช. อนุกูล ปุกแก้ว
น.ส. ทรรศนรรจ์
แก้วสกุล
น.ส. ชนากานต์ อิน
ต๊ะยศ
น.ส. นินนาท อนันต
ปัญญา

ได้รับรางวัลกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี เนื่องในวันคริสต์มาส
ปะจําปีการศึกษา 2563

โรงเรียนผดุงปัญญา

น.ส. กัณธิกา วรศิร์
น.ส. พรชิตา เกตุ
กลมเกลา
น.ส. ธีรดา จิ๋วใสแ
จ่ม
น.ส. กนกพร เอมอยู่

ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดร้องเพลง (Singing Contest)
เนื่องในวันคริสต์มาส
ปะจําปีการศึกษา 2563

โรงเรียนผดุงปัญญา

รายช่ือนักเรียนท่ี
ได้รับรางวัล

รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ

น.ส. วรดา ตอรัมย์ Opening Dance
เนื่องในวันคริสต์มาส ปะจําปีการศึกษา 2563

โรงเรียนผดุงปัญญา

สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิงสุกฤตา คํา
ส่ง

รางวัลชนะเลิศจักรยานประเภทเสือภูเขา ครอสคันทรี (หญิง)
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งท่ี 42 ประจําปี
2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา
ครั้งท่ี 42 ประจําปี
2564 ณ จังหวัด
เพชรบูรณ์

นายวัชระ วั่งม่ัน รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเรือมังกรรุ่นเยาวชนชาย 10 ฝีพาย
ระยะ 500 เมตร รายการ

การแข่งขันเรือพาย
ชิงชนะเลิศแห่ง
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รับรางวัลเหรียญเงินเรือมังกรรุ่นเยาวชนชาย 10 ฝีพาย
ระยะ 200 เมตร

ประเทศไทย ณ เข่ือน
ภูมิพล อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก

บรรณรักษ์
นางรพิชา มัตนามะ -การประกวดการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง

ระดับประเทศ โรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม
ณ อิสลามวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย

-โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจําปี
2562
-ด้านประชาธิปไตย ได้รับรางวัลอันดับรองชนะเลิศอันดับ 1
-ด้านเศรษฐกิจ ได้รับรางวัลอันดับรองชนะเลิศอันดับ 3

รายช่ือนักเรียนท่ี
ได้รับรางวัล

รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ

นางสาวสกุลเพชร ขั
ติวงษ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเขียน
เรียงความตามโครงการสํานักงานอัยการจังหวัดยุติความ
รุนแรงดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2563
งานเพื่อมุ่งเน้นการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและ

ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก

ด.ญ.อภิญญา สุ
ธรรมมา

รางวัลชนะเลิศการอ่านทํานองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

นางสาวคุนัญญา
เผือกผ่อง

รางวัลชนะเลิศการอ่านทํานองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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1.6.2 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET

ผลการประเมินระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
Mean Mean Mean Mean

ภาษาไทย 44.79 46.46 55.59 57.60
สังคมศึกษาฯ 49.00 - - -
ภาษาอังกฤษ 29.41 28.60 26.62 32.07
คณิตศาสตร์ 27.49 24.57 29.13 25.89
วิทยาศาสตร์ 34.07 31.39 37.15 29.09

ผลการประเมินระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
Mean Mean Mean Mean

ภาษาไทย 52.53 47.58 46.49 38.76
สังคมศึกษาฯ 34.18 32.91 33.77 33.75
ภาษาอังกฤษ 24.65 25.16 26.42 23.26
คณิตศาสตร์ 24.62 23.54 29.15 22.18
วิทยาศาสตร์ 30.80 28.39 29.37 25.72

1.6.3 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของ สมศ.

ด้าน ระดับคุณภาพ
1 คุณภาพเด็ก ดีมาก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก
3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีมาก
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สรุปผล : สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของเด็ก
๑. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ทางดนตรี กีฬา มีความสุขกับการทํากิจกรรม
๒. ผู้เรียนรู้จักมีน้ําใจในการช่วยเหลือเพ่ือน รับผิดชอบในงานท่ีครูมอบหมาย

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษามีหลักการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมปรึกษาหารือและรับฟัง

ความคิดเห็นใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นผู้บริหารในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีการจัดประชุมย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ มีการกําหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน

๒. ผู้บริหาร มีการบริหารงานตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์
รางวัล คุณภาพ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยสถานศึกษาได้ผ่านการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐาน

๓. สถานศึกษามีการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานท่ีภายในสถานศึกษา มีการ
อนุรักษ์ และ รักษาพันธ์ุไม้ยืนต้นที่หลากหลายสายพันธุ์ไว้ในสถานศึกษา เป็นจํานวนมาก จึงมีไม้ยืน
ต้นหลากหลายสายพันธุ์ ท่ีให้ร่มเงา มีความร่มรื่น ร่มเย็น เหมาะสําหรับเป็นท่ีพักผ่อนของนักเรียน
นักศึกษา และบุคลากร

๔. สถานศึกษาได้จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการดําเนินงาน

โครงการ/ กิจกรรมอย่างครบถ้วน มีการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ให้การจัดดําเนินงาน โครงการพัฒนาผู้เรียนเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มี

ทักษะ มีความเชี่ยวชาญ ในด้าน การแสดงนาฏศิลป์ในการรําวงมาตรฐาน มีความสามารถในด้าน

ดนตรีไทย การแข่งขันซออู้ การแข่งขันขิม เดี่ยว การแข่งขันระนาดทุ้ม และการแข่งขันฆ้องวงใหญ่

จนได้รับรางวัลชนะเลิศทุกรายการ

ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ
๑.ครูมีความรู้ความสามารถ ในการอบรมสั่งสอนนักเรียนเป็นคนดีของสังคม กิริยามารยาท

เรียบร้อย อ่อนโยน มีน้ําใจ สามารถแข่งขันชนะเลิศเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้าแข่งขันทางวิชาการ
ดนตรีไทย-สากล มารยาทไทย นาฏศิลป์การรํา-การขับร้องเพลง เด่น แสดงโชว์ในงานต่าง ๆ และ
ประกอบอาชีพได้

๒.โรงเรียนให้ความสําคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท่ีเป็นชนเผ่า เช่น ม้ง เย้า ปากะยอ กะเหรี่ยง
ฯ ได้ พักเรียนแบบค้างคืนท่ีโรงเรียนจัดบริการที่พัก อาหาร ค่าใช้จ่าย ครูผู้เสียสละดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนผู้ปกครอง ลดค่าใช้จ่าย การเดินทาง เป็นการลดช่องว่างความแตกต่างของสังคม
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จุดควรพัฒนา

ด้านคุณภาพของเด็ก
๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

และ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยข้ึนไม่สมํ่าเสมอ
๒. การสร้างนวัตกรรม

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้มีความเข้มแข็ง ได้แก่ สมาคม

ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนการศึกษา
๒. จัดทําโครงการพัฒนาอบรมครู ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และมีความ

เชี่ยวชาญ ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และให้มีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการ บริหารจัดการให้มากข้ึน

ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ
๑.ครูและผู้เรียนมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย น่าจะ

เพิ่ม กิจกรรมในการใช้ให้มากข้ึน ในกิจกรรมการเรียนการสอนและ ค้นคว้าของผู้เรียน
๒.การเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆด้านครู และผู้เรียน จัดเก็บให้เป็นระบบ สามารถค้นคว้า

สืบค้นได้ง่าย ในการนําเสนองาน
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานของการบริหารและจัดการที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินได้ระดับคุณภาพดีมาก สามารถพัฒนาสู่
นวัตกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ๑๐ ประการ ดังนี้

๑. ผู้นําองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน ต้องกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ
ผู้เรียน

๒. ผู้บริหารยึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปท่ีความต้องการของผู้เรียน
๓. การเรียนรู้ขององค์กร ผู้บริหารจัดระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
๔. การให้คุณค่ากับคณะครูและบุคลากร และผู้มีส่วนร่วม โดยสร้างความผูกพัน พึงพอใจ แรงจูงใจ

สวัสดิการ
๕. ความคล่องแคล่วกระตือรือร้น เพื่อความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปรับเปลี่ยน

ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๖. การมองอนาคต การพัฒนาโรงเรียนให้ยั่งยืนต้องเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการจัด

การศึกษา
๗. การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เป็นการทําวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้รับการทดลองใช้และ

การพัฒนาแล้ว
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๘. รับผิดชอบต่อสาธารณะ สังคม โรงเรียน มีบทบาทสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง บุคลากรทําตนเป็น
แบบอย่างที่ดี

๙. มุ่งเน้นผลลัพธ์ และสร้างคุณค่า โรงเรียนวางแผนปฏิบัติ และประเมินผลในทุกระดับ
๑๐. การบริหารจัดการเชิงระบบ โรงเรียนสร้างระบบบริหารจัดการท่ีเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการให้

สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ๕ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ การจัดทําบันทึกหลังสอน เปลี่ยน
วิธีการเขียนบันทึกหลังสอนทุก ๆแผนการเรียนรู้ เป็นเขียนบันทึก หลังสอนเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหากระบวนการเรียนการสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเม่ือจบหน่วยการเรียน เพื่อให้
จํานวนนักเรียนท่ีเรียนรู้บรรลุผลการเรียน และจํานวนนักเรียนบกพร่อง การเรียนในหน่วยนั้น นํามาแก้ปัญหา
การเรียนการสอนเพ่ือสร้าง สื่อ แบบฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอน
แล้วนําผลท่ีได้ไปใช้ ในการพัฒนาสื่อการสอนต่าง ๆ ให้เป็นนวัตกรรม และ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดแบบอย่างนวัตกรรมที่ดีนําไปเผยแพร่ได้
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ส่วนที่ 2

สถานภาพของสถานศึกษา

โรงเรียนผดุงปัญญา ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ผลการประเมินประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 ของ สมศ. และองค์ประกอบอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องทุกด้าน เพื่อกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการศึกษา ดังนี้
1. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน ในการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา

1.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริการท่ีผู้มีส่วนส่วนเสียต้องการจาก
โรงเรียน

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในโรงเรียน
ได้แก่ - ผู้บริหาร
- ครูและบุคลากร

1. ต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพทุกด้าน
2. ต้องการจัดการศึกษาที่มีระบบ
ถูกต้อง เท่ียงธรรม อย่างมีคุณภาพ
3. นักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถ
ความถนัดและได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
ของตนเอง
4. การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดหาส่ืออุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
5. การส่งเสริมสถานท่ีออกกําลังกายให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเพื่อ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและหลากหลาย
7. ครูทุกคนควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
(PLC) อย่างน้อย 50 ชม./ปี
8.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความ

1. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ

มีประสิทธิภาพ

2. เปิดแผนการเรียนท่ีหลากหลาย

เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน

และผู้ปกครอง

3. มีผู้บริหารท่ีดีมีวิสัยทัศน์ บริหาร

จัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

4. การวางแผนการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างเป็นระบบตามแผน

ท่ีวางไว้

5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล

นักเรียนให้ได้รับการส่งเสริม

ศักยภาพ

และทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต
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คิดเห็นและการจัดการบริหาร
โรงเรียนเพ่ือให้สะท้อนกลับไปยัง
นักเรียนส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ

และการพัฒนาตนเองเพื่อการทํางาน

ในอนาคต

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริการท่ีผู้มีส่วนส่วนเสียต้องการจาก
โรงเรียน

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยตรงในการรับบริการ

ได้แก่ - นักเรียน

- ผู้ปกครอง

1. ต้องการครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ

2. ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้

มีความสามารถ และศึกษาต่อใน

ระดับสูงข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ในชั้นเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน

การเรียนรู้เชิงบวกและให้เกิดทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร

โรงเรียนเพ่ือให้สะท้อนกลับไปยัง

นักเรียน ส่งผลต่อการจัดการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ

5. นักเรียนมีความต้องการความรู้

สามารถนําไปใช้ศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงข้ึนไป

6. นักเรียนมีความรู้ด้านภาษามากกว่า2

ภาษา

1. ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์บริหาร

การจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล

2. นักเรียนสร้างช่ือเสียงท่ีดีต่อ

โรงเรียน

3. นักเรียนรับความรู้และโอกาสใน

การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิด

การเรียนรู้ที่เท่าทันในศตวรรษที่ 21

เพื่อสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมี

ความสุข

4. ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมปลูกฝังการมีจิตสํานึก

จิตอาสาต่อผู้อื่นและประเทศชาติ

5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงข้ึน

ร้อยละ 80

6. นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง

ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในสังคม ได้แก่

- ชุมชน

- องค์กร

ปกครองในท้องถ่ิน

- สมศ.

- สื่อมวลชน

1. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตาม

โอกาส

2. ให้โรงเรียนพัฒนาโรงเรียนตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดที่สมศ. กําหนด

3. ให้โรงเรียนบริการชุมชน /

หน่วยงานต่าง ๆในด้านสถานท่ี บุคลากร

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆ เช่น งาน

1. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ

สนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียน

และกิจกรรมนอกสถานท่ี

2. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกงาน

ฝึกประสบการณ์/หารายได้ระหว่าง

ภาคเรียน

3. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ



23

ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ

4. นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและ

คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

5. ให้โรงเรียนบริการชุมชน/หน่วย

พัฒนาโรงเรียน

4. โรงเรียนได้พัฒนาตามเกณฑ์

ประเมินภายในและภายนอกโดย

ทํางานตามแนวทางของเขตพ้ืนที่

การศึกษาและ สมศ.

2 สภาพแวดล้อม (Environment Analysis)
2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก

1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors)
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และมีสมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์
เก่า มาช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง
2. สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในพื้นท่ีมีการคมนาคม
สะดวก
3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายนอกหลากหลาย
เช่น โบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม ศูนย์
วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกอาชีพต่าง ๆ ทําให้สะดวก
ต่อการศึกษาค้นคว้า
4. ชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนท่ีบริการของ
โรงเรียน ให้การสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเป็นอย่างดี
5.โรงเรียนผดุงปัญญาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
ท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของสังคม
6. มีการทํา (MOU) กับสถาบันการศึกษา
เช่น มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก

1.โรงเรียนขาดยุทธศาสตร์เชิงรุก ในการท่ีจะ
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองนักเรียนเลือกเข้า
ศึกษาต่อโรงเรียนผดุงปัญญาเป็นอันดับแรก
2.นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนผดุงปัญญาส่วนใหญ่
มาจากต่างอําเภอ ซ่ึงมีปัญหาต่อการเดินทางและ
การร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนอกเวลาเรียน
3.นักเรียนมีสภาพครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์ ทําให้
เกิดปัญหาทางด้านความประพฤติและด้านการ
เรียนและส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
3. การประสานงานกับบางองค์กรและชุมชนต่าง ๆ
มีความล่าช้า เนื่องจากมีข้ันตอนในการประสานงาน
ท่ียุ่งยากและซับซ้อน

2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

1. โรงเรียนท่ีตั้งในเขตเมือง จึงได้รับการ
สนับสนุนด้านสื่อเทคโนโลยี และวิทยากรจาก
หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆในชุมชน
2. โรงเรียนเข้าถึงเครือข่ายหรือแหล่งข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานหรือ

1. ระบบการบริการในการใช้สื่อ IT ภายใน
โรงเรียนยังไม่เสถียร
2. สื่ออุปกรณ์เก่าเส่ือมคุณภาพขาดการบํารุงรักษา
เช่น สายเชื่อม Internet โปรเจ็คเตอร์และ
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ง่าย 3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิดส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
4. งบประมาณในการเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่าง
มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โปรแกรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาบางโปรแกรม
5. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ข้ันตอนการ
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และการนําเทคโนโลยีมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มูลนิธิ
และหน่วยงานอ่ืนในด้านการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีการสนับสนุนหรือจัดหาทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนตามความเหมาะสม
3. มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ
ภาครัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุน การระดม
ทรัพยากรจากผู้ปกครองได้ไม่เต็มศักยภาพของ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
2. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณซ่ึงไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา
3. นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน
ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆสูง
3. สถานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัวของนักเรียน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างจึง
ประสบปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน
4. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําให้ผู้ปกครองย้ายถ่ิน
ฐานไปทํางานที่เมืองใหญ่

4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politcal and Legal Factors)
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

1. การเมืองให้ความสนใจในการศึกษามากข้ึน

โดยกําหนดนโยบาย กฎหมายและงบประมาณ

สนองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2. มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกลยุทธ์จาก
ต้นสังกัดมีการกําหนดแนวทางเก่ียวกับการจัด
การศึกษา

1. การเมืองการปกครองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ส่ง
ผลกระทบต่อการศึกษา
๒. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง
ทําให้ขาดความชัดเจน และไม่ต่อเนื่องทําให้ทิศทาง
การศึกษาไม่ชัดเจน
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2.2 สภาพแวดล้อมภายใน
1) ด้านโครงสร้าง (Structure)

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้
หลักการการมีส่วนร่วม
2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารขององค์กรอย่าง
ชัดเจนตามระเบียบ กฎหมายกําหนด
3. มีการกํากับติดตามงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานตามโครงสร้าง
การบริหารงาน หรือไม่เหมาะสมกับบริบทของงาน
2. โครงสร้างการบริหารงานบางงานมีความซํ้าซ้อน
หรือไม่มีความชัดเจนของผู้รับผิดชอบ เพราะบุคลากร
มีภาระงานซํ้าซ้อน ทําให้ขาดประสิทธิภาพ

2) ด้านผลผลิตและบริการ (Service)
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ
๒. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ
๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตาม
เกณฑ์สพฐ.กําหนด

๑. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET
ของโรงเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้
ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู

3) ด้านบุคลากร (Man)
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

1. โรงเรียนมีบุคลกรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง
ในการปฏิบัติงาน
2. มีบุคลากรครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีความรู้
ความสามารถตรงตามวุฒิการศึกษา
3. โรงเรียนมีบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
แสวงหาความรู้อย่างสม่ําเสมอ

1. บุคลากรมีภาระงานพิเศษมากทําให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่เต็มที่
2. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานในโรงเรียน
หรือมีบุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกับ
ความสามารถและความถนัดของตนเอง
3. บุคลกรบางส่วนขาดความรู้ความชํานาญด้าน ICT
(Information Communication Technology)
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4) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money)
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

1. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบตาม
แผนปฏิบัติงานโรงเรียน
2. งบประมาณด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
มีการจัดสรรภายในกลุ่มงานอย่างเหมาะสม
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ มีการติดตามเอกสาร
การเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ

1. มีภาระงานท่ีไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติงานแต่มีความ
จําเป็นต้องดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน
2. ค่าใช้จ่ายท่ีมาจากปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม
เช่น ภัยธรรมชาติ
3. บุคลากรขาดการวางแผนในการใช้งบประมาณ

5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

1. มีการวางแผนการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้เพียงพอ
ตลอดปีการศึกษา
2. มีงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์เอื้ออํานวย
ต่อการเรียนการสอนให้มีอุปกรณ์ครบครัน
3. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการดําเนินงาน
และการจัดการเรียนการสอน
4. มีบริการยืม วัสดุ อุปกรณ์ แก่ชุมชน และ
บุคคลภายนอก ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ

1. บุคลากรขาดการดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์ และ
การใช้งานท่ีถูกวิธี
2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3. ขาดความใส่ใจในการดูแล การเก็บรักษา และ
บํารุงวัสดุอุปกรณ์

6) ด้านการบริหารจัดการ (Management)
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

1. มีการประชุมวางแผนการบริหารงาน มอบหมาย
งานอย่างเป็นระบบ
2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ
3. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
4. มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน
เป็นไปตามโครงสร้าง

1. ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอน การดําเนินการ
ท่ีวางไว้
2. ขาดการประสานงานทําให้งานล่าช้า
3. มีนโยบายงานเร่งด่วนจากส่วนกลาง หรือต้นสังกัด
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา

นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เก่ียวข้องในการนําข้อมูลมาวางแผนกําหนดทิศทางบริหาร จัดการ
ของโรงเรียนผดุงปัญญา
3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ การศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูงพื้นท่ีตาม แนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม ชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว)

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน การ
แข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย

1. กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ เฉพาะ
ด้าน
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3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทาง

เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเป็น ใน
ศตวรรษที่ 21

2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน

4. แหล่งเรียนรู้สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี

5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง ประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการ

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
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2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย

1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ สามารถ
ตรวจสอบได้

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
พื้นท่ี

4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกัน ของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ

5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง ขวัญ
กําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
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4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัด
การศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

3.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที1่ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ์

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน สามารถท่องจําและนําสิ่งท่ีจําไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์คิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะ
ท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
กลยุทธ์

1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี 21

1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก

1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต สื่อการ
เรียนการสอน ตําราเรียนที่มีคุณภาพ รวมท้ังตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส์

1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ จัดการ
เรียนการสอน

1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
ยุทธศาสตร์ที2่ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์

มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ ตาม
เกณฑ์มีครูประจําช้ันครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าท่ี
กลยุทธ์

2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครูคณาจารย์อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา

2.2 ปรับระบบการผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจําการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิครูท่ีสอนคละชั้น และครู
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

2.4 สร้างขวัญกําลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที3่ ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการ
พัฒนาประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ์

มีการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่ม
จํานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ
รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
กลยุทธ์

3.1 เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแพทย์และพยาบาล

3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี
และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความ

ร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ยุทธศาสตร์ที4่ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ์

ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพใน การให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบ โรงเรียน รวมท้ังสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้
กลยุทธ์

4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก พื้นท่ี
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
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4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ และ
วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย

4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น รูปธรรม
อย่างกว้างขวาง

4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมี ความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ที5่ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์

ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือ การศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน รวมท้ังมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน การสอนแบบดิจิทัล
ท่ีทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน
กลยุทธ์

5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และไม่ซ้า
ซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ

5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล
ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน

5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

5.4 จัดหาอุปกรณ/์ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที6่ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัด
การศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์

ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นท่ี
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ กระจายอานาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังผู้เรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบ อาชีพ ในท้องถิ่นได้
กลยุทธ์

6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น ด้านคุณธรรม
ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด

6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้า

สร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี หุ้นส่วน
กับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ

6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ

3.3 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

3.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนผดุงปัญญา
จากการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และ สรุป
ประเมินสถานภาพของโรงเรียน การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ในการจัด การศึกษาท่ี
ผ่านมาสามารถนําข้อมูลมากําหนดทิศทางวางแผนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนผดุงปัญญา
ดังนี้

โรงเรียนผดุงปัญญามุ่งม่ันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของ

ความเป็นไทย

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะทางวิชาการสามารถ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ดํารงชีวิต
แบบวิถีไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิตและอยู่ใน
สังคมโลกอย่างมีความสุข

3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีความ
ปลอดภัย

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคี
เครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์(Vision)

พันธกิจ(Mission)
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1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา

ความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับตัวให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลงมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ท่ีมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เสริมสร้างความ

ตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนองพระราชดําริการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่าย
กับองค์กรทุกระดับ

6. ทรัพยากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

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

3.5 กลยุทธ์โรงเรียนผดุงปัญญา (พ.ศ. 2564-2567)
กลยุทธ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตาม

มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนผดุงปัญญา

เป้าประสงค์ (Objective)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคี
เครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนผดุงปัญญา
1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมารฐานที่กําหนด มี

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

2. ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีความ
ภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีดี และเป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพ

3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

4. พัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียน มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ นําผลมาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความศักยภาพ ของ
ผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

6. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ท้ัง
ภายใน และภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

8. สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือการกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษา ให้มีความ
สอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน ท้ังภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศ
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ส่วนที่ 4
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา

จากกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสพฐ. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานโรงเรียน นํามาวางแผนกลยุทธ์พัฒนา

การศึกษา ดังนี้

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ท่ี 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล

ตัวช้ีวัด
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ย่อย/แนวทาง

พัฒนาเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
๑.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสาร
ได้สองภาษา มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้
เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนใน
ศตวรรษท่ี 21

1. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ
-มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
- มีผลการเรียนด้านการคิด
คํานวณ อยู่ในระดับ 2.5
ข้ึนไป
- มีผลการเรียนด้านการอ่าน
เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับ 2.5 ข้ึนไป

65 70 75 80 85 - ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนดมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์คิด
อย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ
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กลยุทธ์ท่ี 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล

ตัวช้ีวัด
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ย่อย/แนวทาง

พัฒนาเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
- มีความสามารถในการ
ส่ือสาร ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได้
- มีความสามารถในการ
ส่ือสาร ภาษาที่ 2 ได้
2.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ไขปัญหา
3.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม
4. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ
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กลยุทธ์ท่ี 2
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัด
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ย่อย/แนวทาง

พัฒนาเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ี ดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด
2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ
ในท้องถ่ินและความเป็นไทย
3.ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม

80 85 90 95 100 - ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะ ท่ี
พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา กําหนดมี
ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความ
เป็นไทย ปฏิบัติตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง ยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่าง
และ หลากหลาย มีสุขภาวะทาง
ร่างกายที่ดี มีจิตสาธารณะ เป็น
พลเมืองที่ดี และเป็นพล โลกท่ีมี
คุณภาพ
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กลยุทธ์ท่ี 3
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ย่อย/แนวทาง

พัฒนาเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน เชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียน อย่างเป็นระบบและ
นําผลมาพัฒนา ผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ เรียนรู้

80 85 90 95 100 - ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ทาง
วิชาชีพ สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ คิดและปฏิบัติ
จริง สามารถ นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
- พัฒนาการบริหารจัดการชั้น
เรียน มีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ นําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป
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กลยุทธ์ท่ี 4

พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนผดุงปัญญา

ตัวช้ีวัด
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ย่อย/แนวทาง

พัฒนาเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และมีความตระหนักในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โรงเรียนผดุงปัญญา

1. มีห้องปฏิบัติการ
ห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนและมี
จํานวนผู้เรียนต่อห้องเรียนท่ี
เหมาะสม
2. มีระบบการป้องกันความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
และในบริเวณโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ

80 85 90 95 100 1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้และนําแนว
พระราชดําริโครงการสวย
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
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กลยุทธ์ท่ี 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

ตัวช้ีวัด
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ย่อย/แนวทาง

พัฒนาเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดท่ีเข้มแข็ง ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคี
เครือข่ายกับองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

1. ผู้ปกครอง องค์กร
ภายนอก และชุมชน ให้
ความร่วมมือใน การพัฒนา
บริหารจัดการศึกษา
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับองค์กรภายนอกประเทศ
ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการ เรียนรู้

80 85 90 95 100 -ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร องค์กร หน่วยงาน หรือ
ชุมชน ท้ังภายใน และ ภายนอก
เพ่ือเกิดการมีส่วน ร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา
- สร้างภาคีเครือข่ายในการ จัด
การศึกษาเพ่ือการกําหนด
ทิศทางของการจัดการศึกษาให้
มีความสอดคล้อง และส่งต่อ
ผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการ
ขององค์กร
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กลยุทธ์ท่ี 6
พัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ย่อย/แนวทาง

พัฒนาเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการใช้
สื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรทาง
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

1. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและเรียนรู้

80 85 90 95 100 -ส่งเสริม พัฒนากระบวนการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม มีการ
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
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๔.๒ โครงการและงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ท่ี 1
๑.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมี
คุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตรข้ัน
พ้ืนฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิผลการ
ทดสอบ O-NET /GAT/PAT
-กิจกรรมเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET
-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์(MATH CAMP)
-กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อน
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-กิจกรรมส่งเสริมการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
-กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียน(วิทยาศาสตร์)
-กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 สาระ
หลักให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อยกระดับของการ
ทดสอบระดับชาติ O-
NET/GAT/PAT ของโรงเรียน
ให้สูงขึ้น

เชิงปริมาณ

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

5 สาระหลักสูงขึ้นร้อยละ 3

- ผลการทดสอบระดับชาติ

O-NET/GAT/PAT มีคะแนน

เฉล่ียในภาพรวมสูงขึ้นร้อยละ

3

เชิงคุณภาพ

- นักเรียนมีทักษะในด้าน

ความคิด การจัดการ การ

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในระดับ ดี

300,000 กลุ่มบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล
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เป้าประสงค์ท่ี 1
๑.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมี
คุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา

- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

-กิจกรรมการพัฒนางานการเรียนการสอน

งานคอมพิวเตอร์

-กิจกรรมสอนซ่อมเสริมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

นักเรียนรายวิชาภาษาไทย

-กิจกรรมผลิตสื่อและพัฒนาส่ือ
-กิจกรรมอ่านได้ เขียนดี ตามแนววิถีไทย
-กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้ตามแนวโอเน็ต
-กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนได้ ไปสู่การ
วิเคราะห์
-กิจกรรมอ่านเขียนเรียนรู้สู่วรรณกรรม
ปัจจุบัน
-กิจกรรมวันสําคัญทางภาษาไทย
-กิจกรรม Young Guide
-กิจกรรม Foreign Languages School
Trip
-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
-กิจกรรมสมุดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
-กิจกรรม Chrismas Day
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ประจําปี 2564

กิจกรรมวันตรุษจีน

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล
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เป้าประสงค์ท่ี 1
๑.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมี
คุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

-กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม

เมียนมา

-กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ

(ค่ายติว O-NET)

-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม

ศึกษา

-กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

-กิจกรรมยกระดับสมรรถนะทักษะทางด้านกีฬา

-กิจกรรมค่ายดนตรีไทย

-กิจกรรมค่ายดนตรีสากล

-กิจกรรมค่ายนาฏศิลป์

-กิจกรรมค่ายศิลปะ

-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ

-กิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต

-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มสาระการ

งานอาชีพ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล
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เป้าประสงค์ท่ี 1
๑.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา

- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี
2565

ปี
2566

ปี 2567

2. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
-กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
-กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน(สอ
วน.)
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
-กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
-กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
-กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
-กิจกรรมแข่งขันสารานุกรมไทย
-กิจกรรมแข่งขันสุนทรพจน์
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนภาษาฝรั่งเศษสู่มาตรฐานสากล(DELF
Test)

2.1 เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา
ความสามารถของตน
เต็มศักยภาพท้ังทักษะ
พ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
ศิลปะ และด้าน
ภาษาต่างประเทศ
2.2 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมท้ังในและ
นอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง
2.3 เพ่ือสร้างและ
ส่งเสริมให้นักเรียน มี

เชิงปริมาณ
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ มี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ มี
ทักษะและ
คุณลักษณะ ของ
ผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21
และเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพของ
โรงเรียน ร้อยละ
85
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมี
ศักยภาพในการ
แข่งขันทักษะ
ความสามารถท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา

583,100 กลุ่มบริหารวิชาการ
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คุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น เป็นพลเมืองท่ีดี
ของชาติและพลโลกท่ีดี
มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ท่ี 1
๑.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา

- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบปี 2564 ปี
2565

ปี
2566

ปี
2567

-กิจการเตรียมความพร้อมการสอบโครงการเยาวชนเอเอฟเอส
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนภาษาจีนสู่มาตรฐานสากล
(HSK Test)
-กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนนานมี
-กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
-กิจกรรมแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาดนตรีไทย
-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาดนตรีสากล

กลุ่มบริหารวิชาการ
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-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชานาฏศิลป์

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ท่ี 1
๑.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา

- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบปี 2564 ปี
2565

ปี
2566

ปี
2567

-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาศิลปะ
-กิจกรรมแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพ
3. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาวิชาการ
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
-กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทะเบียนและวัดผล
-กิจกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครู

3.1 เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู
3.2 เพ่ือพัฒนา

เชิงปริมาณ
3.1. ครูร้อยละ
90 มีการ
จัดเตรียมและใช้
ส่ือให้เหมาะสม
กับกิจกรรม นํา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีท่ี

5.000 กลุ่มบริหารวิชาการ
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-กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่
21(PLC)

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการ
วัดประเมินผลของครู
3.3 เพ่ือกํากับ ติดตาม
ให้ความช่วยเหลือ
นิเทศดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ใน
ขอบข่ายความ
รับผิดชอบของกลุ่มงาน
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ ฝาย
บริหารวิชาการ
3.4 เพ่ือบริหารงาน
อย่างเป็นระบบครบ
วงจร ให้บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการและ
สถานศึกษา

เหมาะสมมา
ประยุกต์ในการ
จัดการเรียนการ
สอน
3.2. ครูร้อยละ
95 มีการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นรายบุคคล
แล้วนําข้อมูลมาใช้
ในการวางแผน
การจัดการเรียนรู้
ท่ีท้าทาย
ความสามารถของ
ผู้เรียน
3. 3. ครูร้อยละ
90 มีการจัด
บรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
และดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้
3.4. ครูร้อยละ
95 ประเมิน
ความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย
เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชาและ
ระดับการ
พัฒนาการของ
ผู้เรียน รวมท้ัง
การวางเงื่อนไขให้
ผู้เรียนประเมิน
ความก้าวหน้าของ
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ตนเองและ
นํามาใช้ปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง
3.5. ครูร้อยละ
90 มีการ
วิเคราะห์ผลการ
ประเมินและ
นํามาใช้ในการซ่อม
เสริมและพัฒนา
ผู้เรียน รวมท้ัง
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน
3.6. ครูร้อยละ 90
มีการศึกษาค้นคว้า
วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อ
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
3. 7. ครูร้อยละ
100 ได้รับการกํากับ
นิเทศติดตาม

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ท่ี 1
๑.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา

- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบปี 2564 ปี
2565

ปี
2566

ปี
2567

4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด เชิงปริมาณ 765,000 กลุ่มบริหารวิชาการ
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-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
-กิจกรรมยุวกาชาด
-กิจกรรมชุมนุม
-กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
-กิจกรรมจิตอาสา
-กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-ม.6
-กิจกรรมกีฬาสี

ความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง และ
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
4.2 เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4.3 เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกา
ชาด ชุมนุม นักศึกษา
วิชาทหาร
และจิตสาธารณะ
ประโยชน์ สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

ผู้เรียนร้อยละ
100 ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ
กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
ชุมนุม
นักศึกษาวิชา
ทหารและจิต
สาธารณะ
ประโยชน์
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ชุมนุม
นักศึกษาวิชา
ทหารและจิต
สาธารณะ
ประโยชน์มีความ
พึงพอใจในระดับ
ดี

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ท่ี 1
๑.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง นวัตกรรมใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
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และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบปี 2564 ปี
2565

ปี
2566

ปี
2567

5. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
-กิจกรรมส่งเสริมการเข้าโครงการของศูนย์แม่ข่าย
-กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
-กิจกรรม English Interview Workshop for University
Entrance
-กิจกรรมสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ Oxford Online สําหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

5.1 เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ให้มี
ความรู้
ความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ
5.2 เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษฯ
5.3 เพื่อเตรียม
ความพร้อมนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษฯ
เข้าร่วมการแข่งขัน
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี ในระดับ

เชิงปริมาณ
5.1 ร้อยละ 80
ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษฯ
โรงเรียนผดุง
ปัญญา ปี
การศึกษา 2564
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ

เชิงคุณภาพ
5.2 นักเรียน
พิเศษฯ ได้รับการ
พัฒนา
ความสามารถได้
เต็มตามศักยภาพ
ตามแนวทางของ
สสวท.กําหนด
5.3 ผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติของ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษฯ สูงกว่า
คะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ

1,382,000 กลุ่มบริหารวิชาการ
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จังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ
ต่อไป

กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ท่ี 1 1. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา กําหนดมีความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย ปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและ หลากหลาย มีสุขภาวะทาง ร่างกายท่ีดี มีจิตสาธารณะ เป็น
พลเมืองท่ีดี และเป็นพล โลกท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณธรรมอันพึง
ประสงค์
-กิจกรรมงานรัฐพิธี
-กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่และวันเด็ก
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม
.3 และม.6
-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนม.1
และม.4
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมค่ายคุณธรรมการแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา
-กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
-กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ

1.1 เพื่อปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
1.2 เพื่อให้นักเรียนแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

เชิงปริมาณ
-ผู้บริหาร คณะ
ครู บุคลากรทาง
การศึกษา และ
นักเรียน เข้า
ร่วมงานรัฐพิธีปี
การศึกษาละ 8
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร คณะ
ครู บุคลากรทาง
การศึกษา และ
นักเรียน มีความ
สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

36,000 กลุ่มบริหารทั่วไป
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ราชการ
-กิจกรรมคู่มือนักเรียน
-กิจกรรมหนุ่มทองกวาว สาวผดุง
-กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ท่ี 1 1. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา กําหนดมีความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย ปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและ หลากหลาย มีสุขภาวะทาง ร่างกายท่ีดี มีจิตสาธารณะ เป็น
พลเมืองท่ีดี และเป็นพล โลกท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
-กิจกรรมค่ายส่งมอบงานสภา
นักเรียน
-กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียน
2. โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
-กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด
-กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
3. โครงการ ZERO Waste
-กิจกรรม Clean Zone
-กิจกรรมธนาคารรักษ์โลก
-กิจกรรมขวดแลกนํ้า
-กิจกรรมศึกษาดูงาน
-กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ
(Zero Waste School)

เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา ปี
การศึกษา 2563–2564 ร้อยละ
80 ร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
2.1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
โทษของสารเสพติด และเล็งเห็น
ประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด
2.2. นักเรียนกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์
ของการทํากิจกรรม
2.3. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

30,000

กลุ่มบริหารทั่วไป
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ประโยชน์
2.4. นักเรียนพึงพอใจในกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา ในระดับ
มาก

กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ท่ี 1 1. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา กําหนดมีความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย ปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและ หลากหลาย มีสุขภาวะทาง ร่างกายท่ีดี มีจิตสาธารณะ เป็น
พลเมืองท่ีดี และเป็นพล โลกท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
3. โครงการ ZERO Waste
-กิจกรรม Clean Zone
-กิจกรรมธนาคารรักษ์โลก
-กิจกรรมขวดแลกนํ้า
-กิจกรรมศึกษาดูงาน
-กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ
(Zero Waste School)

3.1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา และ
ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลดการคัดแยก
ขยะ และการนําขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่
3.2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา และชุมชน เห็น
ความสําคัญและสามารถ
ปฏิบัติได้ในเรื่องการลดการ
คัดแยกขยะ และการนําขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เชิงปริมาณครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา จํานวน
87 คน และนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 - 6
จํานวน 1,643 คน
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ

เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 80 ตระหนักถึง
ความสําคัญของการลด
การคัดแยกขยะ การนํา
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ การนํามา

20,000 กลุ่มบริหารทั่วไป
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3.3. เพ่ือให้นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา และ
ชุมชน มีจิตสํานึก และตระหนัก
ถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจาก
ขยะต่อสิ่งแวดล้อม

ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และการ
ให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมจากโครงการ
Zero waste ท่ีโรงเรียน
จัดทําขึ้น

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ท่ี 1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา

- ส่งเสริม พัฒนาครูและ บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ คิดและปฏิบัติจริง สามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- พัฒนาการบริหารจัดการชั้น เรียน มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียน อย่างเป็นระบบ นําผลมาพัฒนา ผู้เรียน และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1.โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา
-กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
-กิจกรรมอบรมสัมมนา ประชุม
และพัฒนาตนเอง
-กิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนวิ
ทยฐานะ
2. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
-กิจกรรมจ้างลูกจ้างช่ัวคราว
ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน

1.1 เพื่อดําเนินการจัดจ้าง
บุคลากรและลูกจ้างปฏิบัติ
หน้าท่ีในสาขาท่ีขาดแคลนตาม
ภารกิจและความ
จําเป็น
1.2 เพื่อดําเนินการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวทําหน้าท่ีทดแทนครู
1.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนให้สูงขึ้น

เชิงปริมาณ
1. ดําเนินการจัดจ้าง
ครู/บุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีทดแทนใน
ตําแหน่งท่ีว่างและ
ลูกจ้าง
จํานวน 34 อัตรา
ตลอดปีการศึกษา
2564 (1 ตุลาคม
2563 - 30
กันยายน 2564)
- จ้างครูต่างชาติ
จํานวน 2 อัตรา

3,000,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล
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ตําแหน่งคนงาน ยามรักษาการณ์
- จ้างครูสาขาท่ีขาด
แคลน จํานวน 12
อัตรา
- จ้างเจ้าหน้าท่ี
สํานักงาน จํานวน
10 อัตรา (และ
เจ้าหน้าท่ีโสตฯ)
- จ้างคนงานคนสวน
และเจ้าหน้าท่ีทํา
ความสะอาด
จํานวน 8 คน
- จ้างเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย
จํานวน 2 คนเชิง
คุณภาพ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนทุก
ระดับช้ันสูงข้ึน
ตลอดปีการศึกษา
2564

กลยุทธ์ท่ี 4
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียน
ผดุงปัญญา

เป้าประสงค์ท่ี 1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนผดุง
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ปัญญา

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา -พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และนําแนวพระราชดําริโครงการสวยพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม
-กิจกรรมงานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม
-กิจกรรมงานเทคโนโลยีและ
โสตทัศนูปกรณ์
-กิจกรรมงานโภชนาการ
-กิจกรรมงานอนามัย
-กิจกรรมงานสวัสดิภาพและจราจร

1.1 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย
มีส่ิงอํานวยความสะดวก พอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สําหรับผู้เรียน
1.2 มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้พร้อมใช้
จัดกิจกรรม
1.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
ปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ โดย
นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างปลอดภัยและมีความสุข

เชิงปริมาณ
ครูนักเรียน
บุคลากรทาง
การศึกษา ร้อย
ละ 90 มี
ห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติ อาคาร
เรียนท่ีมั่นคง
ปลอดภัยมีสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกท่ีใช้งาน
ได้ดีมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ร่มรื่น สะอาด
และมีแหล่ง
เรียนรู้ พร้อมใช้
ประกอบ
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมี

500,000 กลุ่มบริหารท่ัวไป

กลยุทธ์ท่ี 4
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนผดุงปัญญา

เป้าประสงค์ท่ี 1
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนผดุง
ปัญญา
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กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา -พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และนําแนวพระราชดําริโครงการสวยพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด
ปลอดภัย มีส่ิง
อํานวยความ
สะดวก พอเพียง
อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี
สภาพแวดล้อม
ร่มรื่นมีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีช่วย
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน

2.โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์(โดม)

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ท่ี 1 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดท่ีเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา
-ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากร องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ท้ังภายใน และ ภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วน ร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา
- สร้างภาคีเครือข่ายในการ จัดการศึกษาเพ่ือการกําหนด ทิศทางของการจัดการศึกษาให้ มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการ
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ขององค์กร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การ
เรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม
-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
คอมพิวเตอร์
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ศิลปะ(Gallery)
-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และ
ธรณีวิทยา
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์สมรรถภาพ
ด้านสุนทรียภาพและกีฬา

1.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.3 เพื่อให้โรงเรียนมี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้
เต็มศักยภาพ

เชิงปริมาณ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ มีศูนย์การ
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนผดุงปัญญา
มีสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้ออํานวยต่อการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และ พัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ นักเรียน
และครูมีความพึง
พอใจในระดับมาก
ขึ้นไป

1,984,000 กลุมบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ท่ี 1 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดท่ีเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา
-ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากร องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ท้ังภายใน และ ภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วน ร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา
- สร้างภาคีเครือข่ายในการ จัดการศึกษาเพ่ือการกําหนด ทิศทางของการจัดการศึกษาให้ มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการ
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ขององค์กร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
-กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการฝึก
อาชีพและโภชนาการ
-กิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง
โรงเรียนผดุงปัญญา
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่าย
ICT
-กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การ
เรียนรู้วรรณคดีวิถีไทย
-กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
-กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ IT
Learning Center
-กิจกรรมห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ท่ี 1 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดท่ีเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา
-ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากร องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ท้ังภายใน และ ภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วน ร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา
- สร้างภาคีเครือข่ายในการ จัดการศึกษาเพ่ือการกําหนด ทิศทางของการจัดการศึกษาให้ มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความ
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ต้องการ ขององค์กร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
2. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
-กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
-กิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
-กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
-กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนรับ
เกียรติบัตรข้ันท่ี 2
-กิจกรรมจัดอบรมค่ายบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
-กิจกรรมรับการประเมินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเกียรติบัตร
ข้ันท่ี 2

2.1 เพื่อให้ ผู้เรียนมีจิตสํานึก
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช จ า ก
โรงเรียนสู่ชุมชน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นฐาน
ของวิทยาการและปัญญาการ
เรียนรู้บนฐานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.3 เพื่อ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้ อ ง งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและพื้นท่ีศึกษา
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะสิ่ ง แ วดล้ อมอ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม

เชิงปริมาณ
นักเรียนและ
บุคลากร
โรงเรียนผดุง
ปัญญา ร้อยละ
100 เข้าร่วม
กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน
และบุคลากร
ของโรงเรียนผดุง
ปัญญา มีความรู้
ความเข้าใจใน
การดําเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

550,000 กลุ่มบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ท่ี 1 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดท่ีเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา
-ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากร องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ท้ังภายใน และ ภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วน ร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา
- สร้างภาคีเครือข่ายในการ จัดการศึกษาเพ่ือการกําหนด ทิศทางของการจัดการศึกษาให้ มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความ
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ต้องการ ขององค์กร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
2.2 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
ผดุงปัญญา มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 2.3 มีสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนท่ีสมบูรณ์ตามแนวพระราชดําริฯ
2.4 มีฐานข้อมูลในการเรียนรู้และการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กลุ่มบริหารวิชาการ

3. โครงการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน

3.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

3.2 เพื่อนําผลการประเมินมา
จัดทําข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน และนํามาใช้ใน
การตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

3.3 เพื่อรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน

3..4 เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพื่อ
นําไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา

เชิงปริมาณ
3.1 นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกําหนด
อย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา
3.2 บุคลากรใน
โรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้
ทราบ
ความก้าวหน้าผ
ลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
3.3 นักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ
3.2.2 บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติ

50,000 กลุ่มบริหารวิชาการ
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กิจกรรมใน
กระบวนการพัฒนา
การศึกษา ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี
กําหนด

4. โครงการผดุงปัญญานิทัศน์
-กิจกรรมผดุงปัญญานิทัศน์กลุ่มบริหาร
วิชาการ
-กิจกรรมผดุงปัญญานิทัศน์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
-กิจกรรมผดุงปัญญานิทัศน์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กิจกรรมผดุงปัญญานิทัศน์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
-กิจกรรมผดุงปัญญานิทัศน์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-กิจกรรมผดุงปัญญานิทัศน์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
-กิจกรรมผดุงปัญญานิทัศน์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ

4.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาของโรงเรียน
4.2 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของครู
และนักเรียนด้านต่างๆ
4.3 เพ่ือนําเสนอและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของครูและ
นักเรียน
4.4 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและต่าง
โรงเรียน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษาและ
นักเรียน มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานทางวิชาการ
ระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู/้กลุ่ม
งาน/งานต่างๆ
ภายในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
บุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการมีการ

180,000 กลุ่มบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ท่ี 1 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดท่ีเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา

-ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากร องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ท้ังภายใน และ ภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วน ร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา
- สร้างภาคีเครือข่ายในการ จัดการศึกษาเพ่ือการกําหนด ทิศทางของการจัดการศึกษาให้ มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการ
ขององค์กร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
-กิจกรรมผดุงปัญญานิทัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
-กิจกรรมผดุงปัญญานิทัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองท่ีดี
ข้ึน โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของ
วิชาการความรู้
และการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ
และมีสัมพันธ์ท่ี
ดีของบุคลากร
ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

5. โครงการรับนักเรียนและแนะ
แนวการศึกษา
-กิจกรรมรับนักเรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
ระบบ TCAS

5.1 เพื่อจัดกิจกรรมการรับ
นักเรียน ประจําปีการศึกษา
2564
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวใน
ด้านต่างๆ

เชิงปริมาณ
-โรงเรียนผดุง
ปัญญามีนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
-นักเรียน
โรงเรียนผดุง
ปัญญาได้รับการ
แนะแนวในด้าน
ต่างๆ ร้อยละ
80

70,000
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เชิงคุณภาพ
-โรงเรียนผดุง
ปัญญาสามารถ
ดําเนินโครงการ
รับนักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติตาม
ระเบียบการรับ
สมัครและปฏิบัติ
ตามท่ีระเบียบ
กําหนดไว้มา
สมัครเข้าเรียน
ต่อได้ตาม
จํานวนท่ีกําหนด
-นั ก เ รี ย น
โ ร ง เ รี ย น ผ ดุ ง
ปัญญาได้รับการ
แ น ะ แ น ว ใ ห้
คําปรึกษา ดูแล
และช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ท่ี 1 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดท่ีเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา -ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากร องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ท้ังภายใน และ ภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วน ร่วมใน
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การพัฒนาการศึกษา
- สร้างภาคีเครือข่ายในการ จัดการศึกษาเพ่ือการกําหนด ทิศทางของการจัดการศึกษาให้ มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการ
ขององค์กร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน-
กิจกรรมติดตามนักเรียนออก
กลางคัน
-กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมศึกษาดูงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
7. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน
-กิจกรรมงานวารสารโรงเรียน
-กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษา
และสมาคมศิษย์
-กิจกรรมงานสมาคมผู้ปกครองและครู

6.1 เพื่อประชุม
แกนนําเครือข่ายผู้ปกครอง
กับภาคีเครือข่าย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

6.2 เพื่อให้มีแกน
นําเครือข่ายผู้ปกครองของ
โรงเรียนผดุงปัญญาที่เข้มแข็ง

6.3 เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนและแกนนํา
ผู้ปกครองเครือข่าย

เชิงปริมาณ
จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้กับเครือข่าย
แกนนําผู้ปกครอง
เครือข่ายโรงเรียนผดุง
ปัญญา จํานวน 70 คน
เก่ียวกับงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ถูกต้อง โดยจัด
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย
เชิงคุณภาพ
แกนนําผู้ปกครอง
เครือข่ายโรงเรียนผดุง
ปัญญามีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความพึงพอใจเก่ียวกับ
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3,000 กลุ่มบริหารท่ัวไป

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ท่ี 1 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดท่ีเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา -ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากร องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ท้ังภายใน และ ภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วน ร่วมใน



69

การพัฒนาการศึกษา
- สร้างภาคีเครือข่ายในการ จัดการศึกษาเพ่ือการกําหนด ทิศทางของการจัดการศึกษาให้ มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการ
ขององค์กร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
8. โครงการบริหารงาน
งบประมาณ
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน
-กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและ
แผน
-กิจกรรมพัฒนาระบบการเงินและ
บัญชี
-กิจกรรมนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนางานแผนงาน
-กิจกรรมระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา
-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
-กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

8.1 เพื่อบริหารจัดการ
งบประมาณให้เพียงพอในการ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน
8.2 เพื่อให้ครูมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการจัดทําสื่อการ
เรียนการสอนไว้ใช้งาน

เชิงปริมาณ
-โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
ครบตามความต้องการ
การใช้งาน
-ร้อยละ 100 ของครูมี
วัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้จัดทํา
ส่ือการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
-การบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
-ครูมีสื่อการเรียนการ
สอน สามารถจัดการ
เรียนการสอน หรือจัด
กิจกรรมได้อย่างราบรื่น

332,249

กลุ่มงานบริหารงาน
งบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ท่ี 1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการใช้ส่ือเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา -ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
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สถานศึกษากําหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
การใช้สื่อเทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
-กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและ
การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในการ
เรียนการสอน
-กิจกรรมจัดนิทรรศการนําเสนอ
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง(IS)
-กิจกรรมพัฒนาโปรแกรม
หุ่นยนต์และนวัตกรรม

1.1. เพื่อให้ผู้เรียนเผยแพร่
ผลงานการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
1.2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่
ผลการศึกษาค้นคว้าสู้ชุมชน
และสังคม
1.3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนํา
ความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
1.4. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้1.5.
เพื่อนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอนของครูได้

เชิงปริมาณนักเรียน
โรงเรียนผดุงปัญญา
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 80 มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ มีความรู้
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่
ในระดับดี
เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนผดุง
ปัญญา มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีความรู้
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่
ในระดับดีอยู่ในระดับท่ี
สูงข้ึนและมีคุณภาพ

130,500 กลุ่มบริหารวิชาการ
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 ท่ีให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
โดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอ
สังเขปได้ ดังนี้

ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ

ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป

1. มีความรู้และเป็นผู้นํา
ด้านวิชาการ
2. มีความรู้ มีทักษะ มี
ประสบการณ์ด้าน การ
บริหารงาน
3. สามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
4. มีวิสัยทัศน์
5. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ
7. รอบรู้ทางด้าน
การศึกษา
8. ความรับผิดชอบ
9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร
10. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ
11. ใช้นวัตกรรมทางการ
บริหาร
12. คํานึงถึงมาตรฐาน
วิชาการ

1. เข้าใจนโยบาย อํานาจ
หน้าท่ี และ กิจกรรมใน
หน่วยงาน
2. มีความรู้ระบบ
งบประมาณ
3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุ
และการเงิน
4. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต
5. มีความละเอียดรอบคอบ
6. มีความสามารถในการ
ตัดสินใจอย่างมี เหตุผล
7. หม่ันตรวจสอบการใช้
งบประมาณอยู่ เสมอ
8. รายงานการเงินอย่างเป็น
ระบบ

1. มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการ
บริหารงานบุคคล
2. เป็นแบบอย่างที่ดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์
4. มีอารมณ์ขัน
5. เป็นนักประชาธิปไตย
6. ประนีประนอม
7. อดทน อดกลั้น
8. เป็นนักพูดที่ดี
9. มีความสามารถในการ
ประสานงาน
10. มีความสามารถจูงใจ
ให้คนร่วมกัน ทํางาน
11. กล้าตัดสินใจ
12. มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร

1. เป็นนักวางแผนและ
กําหนดนโยบาย ท่ีดี
2. เป็นผู้ท่ีตัดสินใจและ
วินิจฉัยสั่งการที่ดี
3. มีความรู้ และบริหาร
โดยใช้ระบบ สารสนเทศ
ท่ีทันสมัย
4. เป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร
5. รู้จักมอบอํานาจและ
ความรับผิดชอบ แก่ผู้ท่ี
เหมาะสม
6. มีความคล่องแคล่ว
ว่องไว และตื่นตัว อยู่
เสมอ
7. มีความรับผิดชอบ
งานสูง ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรค
8. กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล
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5.2 บทบาทหน้าที่ของครู
บทบาทสําคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนผดุงปัญญาซ่ึงต้องมีการปฏิรูปการ

สอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีสําคัญ 3
ประการ คือ

5.2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ
5.2.2 การประเมินตนเอง
5.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซ่ึงครูแต่ละคนสามารถกําหนดกระบวนการทํางานของ

ตนเองได้อาจจําแนกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ ข้ัน
ตอนท่ี 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบ

ท้ังหน่วยของการเรียนท่ีอาจจะกําหนดเป็นภาคเรียนหรือท้ังปี การศึกษา และนํามาพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาท่ีตนสอนอยู่

ข้ันตอนท่ี 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมท้ังจะต้องสามารถกําหนดสิ่งที่จะ
บรรลุผลหรือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีจะเกิดขึ้น หลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้น
การจัดกิจกรรมและการใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ข้ันตอนท่ี 3 นํากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อ
สร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้

ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการสอน โดยทํางานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการ
บอกของครูมาเป็นการทํางานร่วมกับผู้เรียน โดยอํานวยความสะดวกให้ ผู้เรียนได้มีบทบาทในการ
เรียนมากข้ึน

ข้ันตอนท่ี 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งท่ีครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก
น้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็น รายบุคคลและรายชั้นเรียน

ข้ันตอนท่ี 6 วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป
ข้ันตอนท่ี 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความสําเร็จ บรรลุตาม

เป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องแก้ไขอย่างไร มีคําแนะนําเพื่อจะนําไปปรับปรุง
ต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย

บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ประกอบด้วย บทบาทหน้าท่ี 3 ประการ คือ

1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ
2. การประเมินตนเอง
3. การรายงานผลการประเมินตนเอง

ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทท่ีต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพ
ภายใน อีก 3 ประการ คือ

1. ร่วมจัดทํารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา
2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ
3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข นอกจาก

บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณครูในการการทํางานซ่ึงแยกได้ดังนี้
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1. สมรรถนะหลัก
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม

1. ความสามารถในการวางแผน/
ปฏิบัติงาน
1.1 ความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผน
1.2 การวางแผนการปฏิบัติงานแต่
ละภารกิจ
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 การปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผน
2.2 ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน
2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนางาน
2.4 การยึดหลักประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน
2.5 การนํานวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
2.6 การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
3. ผลการปฏิบัติงาน
3.1 ความถูกต้องของผลการ
ปฏิบัติงาน
3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผ
ลการ ปฏิบัติงาน

1. ความสามารถในการ
สร้างระบบ การให้บริการ
1.1 การศึกษาความ
ต้องการของ ผู้รับบริการ
1.2 การจัดระบบการ
ให้บริการบน พื้นฐานของ
ข้อมูลความต้องการ
2. ความสามารถในการ
ให้บริการ
2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ
และ กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ
2.2 การศึกษาผลการ
ให้บริการเพ่ือ การ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการ

1. ความสามารถใน
การวิเคราะห์ตนเอง
1.1 การวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง
1.2 การเลือกวิธี
พัฒนาตนเองให้
เหมาะสมกับ จุดเด่น
จุดด้อย
2. ความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การ สื่อสาร
2.1 การจับใจความ
การสรุปจากการอ่าน
และ การฟัง
2.2 ความชัดเจนใน
การอธิบาย /
ยกตัวอย่าง
2.3 การตั้งคําถามได้
ตรงประเด็น
3. ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อ การแสวงหา
ความรู้
3.1 การจับใจความ
และการสรุปจากการ
อ่าน และการฟัง
3.2 ความชัดเจนใน
การอธิบาย /
ยกตัวอย่าง
3.3 ตั้งคําถามได้ตรง
ประเด็น

1. ความสามารถใน
การวางแผนเพ่ือการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม
1.1 การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนร่วมกับ
ผู้อ่ืน
1.2 การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน
1.3 การยอมรับ
ข้อตกลงของทีมงาน
2. ความสามารถใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
2.1 ความเต็มใจให้
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน
2.2 ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีของตน
2.3 การปฏิบัติตนเป็น
ผู้นํา หรือผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาท
2.4 ความร่วมมือกับ
ทีมงานในการ
แก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงาน
2.5 การสนับสนุนให้
กําลังใจ ยกย่อง ให้
เกียรติผู้อื่นในโอกาสท่ี
เหมาะสม
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1. สมรรถนะหลัก (ต่อ)
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม

4. ความสามารถใน
การติดตามความ
เคลื่อนไหวทางวิชาการ
และวิชาชีพ
4.1 การใช้
Computer เบื้องต้น
/Internet การใช้e –
mail
4.2 การเลือกใช้แหล่ง
การเรียนรู้ที่
หลากหลาย และท่ี
เหมาะสม
4.3 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือน
ร่วมงาน
5. ความสามารถใน
การประมวลความรู้
และ นําความรู้ไปใช้
5.1 การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
เพื่อนําไปใช้พัฒนางาน
5.2 การนํา และการ
ผลิตนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการพัฒนางาน
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2. สมรรถนะประจําสายงาน

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร
จัดการช้ันเรียน

การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการวิจัย

การสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชน

1. ความสามารถในการ
สร้างและพัฒนา หลักสูตร
1.1 การดําเนินการสร้าง
/ พัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถ่ิน.
1.2 การนําหลักสูตร
สถานศึกษา หรือ
หลักสูตรท้องถ่ินไปใช้ให้
บรรลุจุดประสงค์
1.3 การนําผลการ
ประเมินการจัดการ เรียนรู้
มาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนา หลักสูตร
2. ความสามารถในเน้ือหา
สาระท่ีสอน
2.1 ภาษาไทย
2.2 คณิตศาสตร์
2.3 วิทยาศาสตร์
2.4 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2.5 สุขศึกษา และพล
ศึกษา
2.6 ศิลปะ
2.7 การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี
2.8 ภาษาต่างประเทศ
2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ)

1. ความสามารถใน
การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 การจัดกิจกรรม
ได้หลากหลาย
เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน
1.2 การจัด หรือ
สอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรมได้
สอดคล้องกับ สาระ
การเรียนรู้
2. ความสามารถใน
การพัฒนา ทักษะ
ชีวิต สุขภาพกาย
และ สุขภาพจิต
2.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนดูแล
ตนเองด้านสุขภาพ
กาย เพ่ือการ
ดํารงชีวิตที่ดี
2.2 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ พัฒนา
สุขภาพจิต เพ่ือการ
ดํารงชีวิตที่ดี
2.3 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ฝึก
แก้ปัญหา
ชีวิตประจําวัน
2.4 การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน
อยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข
2.5 การส่งเสริมให้
ผู้เรียนติดตาม ความ
เคล่ือนไหวของ
เหตุการณ์ใน สังคม

1 ความสามารถใน
การจัด บรรยากาศ
การเรียนรู้
1.1 การจัดกิจกรรม
หรือ สนับสนุนให้
นักเรียนกล้า แสดง
ความคิดเห็น พูดคุย
โต้ตอบในสิ่งท่ี
เก่ียวข้องกับ
บทเรียน
1.2 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
1.3 การจัดมุม
ประสบการณ์ และ
ส่ือท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน
1.4 การจัดกิจกรรม
เพ่ือ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุข
2 ความสามารถใน
การจัดทํา ข้อมูล
สารสนเทศและ
เอกสาร ประจําช้ัน
เรียน/ประจําวิชา
2.1 การจัดทํา
ข้อมูล สารสนเทศ
ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล
2.2 การนําข้อมูล
สารสนเทศ ไปใช้ใน
การบริหารจัดการ
ช้ันเรียน
2.3 การนําข้อมูล
จาก ฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ใน การ
บริหารจัดการช้ัน
เรียน

1 ความสามารถในการ
วิเคราะห์
1.1 การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง
จุดอ่อนของสถานศึกษา
1.2 การวิเคราะห์
แผนการ จัดการเรียนรู้
2 ความสามารถในการ
สังเคราะห์
2.1 การจัดทําแผนงาน/
โครงการเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้
2.2 การบูรณาการความรู้
ท้ังภายใน และระหว่าง
กลุ่ม สาระการเรียนรู้
2.3 การบูรณาการสาระ
การ เรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับวิถี ชีวิตประจําวัน
3. ความสามารถในการ
เขียนเอกสารทางวิชาการ
3.1 บทความ
3.2 คู่มือการเรียนการ
สอน
3.3 ตํารา
3.4 หนังสือ
3.5 รายงานทางวิชาการ
4. ความสามารถในการ
วิจัย
4.1 ความรู้ ความเข้าใจ
ใน ระเบียบวิธีวิจัย
4.2 การวิจัยในชั้นเรียน
4.3 การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้
4.4 การวิจัยและพัฒนา

1 ความสามารถในการ
นําชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสถานศึกษา
1.1 การประสานให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา
1.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือ
บริการชุมชนให้เข้ามาใช้
สถานศึกษาเป็นแหล่ง การ
เรียนรู้ และสันทนา การ
2. ความสามารถในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน
2.1 การร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือป้องกันและ แก้ปัญหา
เก่ียวกับการ อนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
2.2 การร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือป้องกันและ แก้ปัญหา
เก่ียวกับ เยาวชน
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2. สมรรถนะประจําสายงาน (ต่อ)

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร
จัดการช้ันเรียน

การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการวิจัย

การสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชน

สาระท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษา ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- สุขศึกษา และพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพ
- ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- หลักสูตรท้องถ่ิน หรือภูมิ
ปัญญา ท้องถ่ิน
- โครงงานการศึกษา
ค้นคว้าของผู้เรียน
3. ความสามารถในการ
จัดกระบวนการ เรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.1 การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้ อย่างมี
ระบบ มีองค์ประกอบท่ี
สอดคล้อง
3.2 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการ ปฏิบัติ
จริง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น
ทําเป็น และแก้ปัญหาได้
3.3 การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเลือกเรียน ตาม
ความสามารถและความ
สนใจ
3.4 การใช้ส่ือ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและ แหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย

3. ความสามารถใน
การปลูกฝัง ความ
เป็นประชาธิปไตย
3.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนรู้จัก รับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และ / หรือ
ยอมรับมติของกลุ่ม
3.2 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมี ส่วนร่วม
ในการแลกเปล่ียน
ความ คิดเห็น และ
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของกลุ่ม
3.3 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนรู้จัก ใช้
เหตุผล ไตร่ตรองใน
การตัดสินใจ
3.4 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมี ความ
ตระหนักในเร่ือง
สิทธิ มนุษยชน
4. ความสามารถใน
การปลูกฝัง ความ
เป็นไทย
4.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนเห็น คุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย
ค่านิยม และ
เอกลักษณ์ของชาติ
4.2 การส่งเสริมให้
ผู้เรียนปฏิบัติ ตน
ตามวัฒนธรรม/
ค่านิยมไทย

3. ความสามารถใน
การกํากับ ดูแลช้ัน
เรียน
3.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน มีส่วนร่วม
ในการกําหนดกฎ
กติกา ข้อตกลง
สําหรับใช้ ร่วมกันใน
ช้ันเรียน
3.2 การแก้ปัญหา
พฤติกรรม ด้าน
ระเบียบวินัยในช้ัน
เรียน
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3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
2. ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ท่ีถูกต้องดีงาม ให้
เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วย ความบริสุทธ์ิใจ
3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังทางกาย วาจา จิตใจ
4. ครูต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคมของศิษย์
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทําการใด ๆอัน เป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิ
ชอบ
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ
พัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
8. ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นําในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมไทย

ข้อมูลเชิงประจักษ์ / สภาพจริง
ข้อมูลการสัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน
แฟ้มพัฒนางานครู
เอกสารรายงานการดําเนิน
โครงการ แฟ้มสรุปโครงการครูดีท่ี
หนูรัก แฟ้มแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานครูท้ัง ด้านสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจํา สายงาน
และด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายงานการประเมินตนเองของ
ครู(SAR) รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา

5.3 บทบาทหน้าท่ีของนักเรียน
บทบาทหน้าท่ีในโรงเรียน บทบาทหน้าท่ีในชุมชน

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน รักษาระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
1.2 ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่ือฟังคําสั่ง
สอน กตัญญูรู้คุณ
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนสังคมโดยการ
แสดงออกซ่ึงมิตรไมตรี มีนํ้าใจ
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตท่ีดี
2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีนํ้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์รวมท้ังรู้จัก ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
จากโทษภัยอันอาจเกิดข้ึนได้เสมอ
2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อ่ืนและมี
สุนทรียภาพดี
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง
3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทํางานกลุ่ม ทํางานเป็นทีม
3.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและแสวงหา
ความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์
4. ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์วิจารณ์
คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาโดย
เคร่งครัด
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน
3. เช่ือฟังพ่อแม่และคูรอาจารย์
4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน
5. มีความกตัญญตู่อบิดา มารดา ญาติ และผู้มีพระคุณ
6. เป็นผู้มีนิสัยรักการงาน ช่วยเหลืองานของชุมชนอยู่เสมอ
7. ต้องต้องมานะบากบ่ันในการศึกษา หาความรู้เพื่อนํามา
พัฒนาชุมชนที่ตนอาศัย และไม่เกียจคร้านในการช่วยเหลือ
งาน เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
8. รู้จักประหยัด และอดออม
9. มีความซื่อสัตย์ และมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ กล้า
หาญ และรับผิดชอบ
10. ทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมที่ตน
อยู่อาศัย รู้จักบาปบุญ คุณโทษ อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ
และสมบัติของสาธารณะ
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5.4 บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา และผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

5.4.1 บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองนักเรียน

บทบาทหน้าเกี่ยวกับโรงเรียน บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับครองครัว/ชุมชน
1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน โดย
การ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาในการประชุมคร-ู
ผู้ปกครอง
2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา
3. การช่วย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียน
4.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดย
การเป็นผู้ปกครอง เครือข่าย สอดส่องดูแลอุบัติภัยต่าง ๆ
อันอาจเกิดข้ึนกับนักเรียนนอกโรงเรียน
5. งานอาสาสมัครเพ่ือการศึกษา เช่นเป็นวิทยากรแก่
นักเรียน เป็นสารวัตรนักเรียน
6. ดูแลการมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียน ท้ัง
ในด้านการตรงต่อเวลา ด้านความประพฤติ ความรับผิดชอบ
และ ความสุ่มเสี่ยงต่าง ๆ
7. มีส่วนร่วมในการอบรม ส่ังสอน ปลูกฝัง คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีงามแก่ นักเรียนในปกครองเม่ือนักเรียนกลับสู่
บ้าน

1. การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดูอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เช่น กวดขัน เข้มงวดในการรักษา
ระเบียบวินัย กฎ กติกา มารยาทของสังคม
2. การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยตรงทาง
โทรศัพท์ /จดหมาย
3. การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีบ้าน โดยดูแลการทํา
การบ้าน อ่านหนังสือ ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
4. อนุญาต /ฝึกให้บุตรหลานมีจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคม
/ชุมชนท่ีตนอยู่อาศัย
5. เป็นพ่อ แม่ ท่ีดี ทําให้บุตรหลานในปกครอง ใน
ครอบครัวมีความสุขท่ีสุดเม่ืออยู่ ในบ้าน มั่นใจในผู้ปกครอง
กล้าพูดและปรึกษาได้ทุกเร่ือง
6. ช่วยเหลือชุมชน สังคมในการเคารพ และรักษาความ
ศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย

5.4.2 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป
1. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
จัดทํา หลักสูตรสถานศึกษา
2. มีส่วนร่วมจัดทํา
แผนพัฒนา การศึกษา
ประจําปีของสถานศึกษา
3. มีส่วนร่วมกําหนด
นโยบายหรือ แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะใน การกําหนด
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
5. ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิทยากร และ
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
แก่สถานศึกษา

1. มีส่วนร่วมจัดทําแผนการ
ใช้เงิน งบประมาณของ
สถานศึกษา
2. มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้
งบประมาณท่ีได้รับจาก
บุคคลภายนอก ของ
สถานศึกษา
3. มีส่วนร่วมติดตามและ
รายงาน ผลการใช้
งบประมาณในสถานศึกษา
4. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
จัดชื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์
ของสถานศึกษา
5. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจ รับพัสดุครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา

1. มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการ
จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานใน
ส่วนต่าง ๆของสถานศึกษา
2. มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหา
วิทยากรภายนอกตามความ
ต้องการของ สถานศึกษา
3. มีส่วนร่วมในการจัดหา
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบ
ข้อมูล บุคลากรของ
สถานศึกษา
4. มีส่วนร่วมวางแผนการ
พัฒนา บุคลากรของ
สถานศึกษา

1. มีส่วนร่วมให้ความ
เห็นชอบ รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน
2. ให้คําปรึกษาแนะนําและ
สนับสนุนการดําเนินงานใน
การพัฒนา สถานศึกษา
3. ให้ความร่วมมือเป็นผู้
ประสานงานระหว่าง
สถานศึกษาชุมชน
หน่วยงานอ่ืน ๆ
4. มีส่วนร่วมจัด
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้ร่มร่ืนน่าอยู่
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5.4.2 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน(ต่อ)

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป
6. มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน
ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของ ชุมชน
7. มีส่วนร่วมในการจัดหา
ส่ือการ เรียน การสอนท่ี
ทันสมัย
8. มีส่วนร่วมเป็นวิทยากร
ในการให้ ความรู้แก่นักเรียน
9. มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มี
การใช้ส่ือ การเรียนการสอน
อย่างสมํ่าเสมอ
10. มีส่วนร่วมประเมินผล
การใช้ หลักสูตร

6. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ควบคุม การก่อสร้างของ
สถานศึกษา
7. มีส่วนร่วมจัดหา
งบประมาณ สนับสนุน
สถานศึกษา โดยระดมจาก
ชุมชน
8. มีส่วนร่วมรักษาความ
ปลอดภัย เก่ียวกับทรัพย์สิน
ทางราชการของ
สถานศึกษา
9. มีส่วนร่วมเสนอแนะ
แต่งตั้ง เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานการเงินพัสดุ
10. มีส่วนร่วมในการกํากับ
ติดตาม การทําบัญชีการเงิน
ได้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน

5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะใน
การ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ใน
สถานศึกษา

5. ให้คําแนะนําช่วยเหลือใน
การ พัฒนาอาคารสถานท่ี
ของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน
6. มีส่วนร่วมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสถานท่ีทํา
กิจกรรมของ ชุมช
7. สนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพ และอนามัยแก่
นักเรียนของสถานศึกษา
8. สนับสนุนให้สถานศึกษา
ให้มี การเผยแพร่ความรู้ต่าง
ๆท่ีเป็นประโยชน์ แก่ชุมชน
และเป็นศูนย์บริการด้าน
วิชาการ
9. สนับสนุนกิจกรรมงาน
บริการ ต่าง ๆของ
สถานศึกษาได้แก่ สหกรณ์
แนะแนว อาหารกลางวัน
10. มีส่วนร่วมส่งเสริม
กิจกรรม ประชาธิปไตยท้ัง
ในระดับสถานศึกษา และใน
ระดับท้องถ่ิน
11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของ สถานศึกษาทางด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถ่ิน
12. มีส่วนร่วมจัดทํา
โครงการต่าง ๆ เช่น การ
ป้องกันสารเสพติด ส่ือลามก
การพนันและการทะเลาะ
วิวาทใน สถานศึกษา
13. มีส่วนร่วมระดมความ
ร่วมมือใน ชุมชนเพ่ือการจัด
การศึกษารวมท้ังการ จัดหา
ทุนการศึกษาให้สถานศึกษา
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5.4.2 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน(ต่อ)

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป
14. มีส่วนร่วมพัฒนาให้
นักเรียนมี วินัย คุณธรรม
จริยธรรมและร่วมแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ
นักเรียนใน สถานศึกษา
15. มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการ ใช้อาคาร
สถานที่เพ่ือใช้ในการพัฒนา
และ ปรับปรุง

5.5 แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล
เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

และค่านิยมท่ีกําหนด ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษามี

ส่วนร่วมในการร่างและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ
2. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่าง ๆภายในแผน การกําหนด บุคคลหรือคณะ

บุคคลร่วมรับผิดชอบการดําเนินงานในแต่ละกลยุทธ์
3. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทําแผน การดําเนินงานตาม

แผนและการประเมินตนเองพร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ แก่คณะครู
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสําคัญอย่าง ง่ายๆของแผน

ตลอดท้ังภาพแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
5. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุง

กิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําคัญ ให้สอดคล้องและทันกับ สภาพที่มีอยู่แล้ว
จริง

6. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนําแผนสู่การปฏิบัติ
7. จัดให้มีเวทีหรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยท่ีมีการนําและเปิดโอกาสให้ มีการพูดคุย

และแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ตามแผน
8. จัดให้มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้น สังกัดหรือ

ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรายปีเสมอ
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด และมี ความเป็น

ผู้นําท่ีจะนําโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิด ริเริ่มตัวอย่างงาน
หรือวิธีการทํางานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ

10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะ ครูตามท่ี
กําหนดไว้ในแผน

11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กํากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ ในแผน
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12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง ในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามท่ีกําหนดไว้ในแผน

13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
1) ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจําปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ ตัวช้ีวัดใน

แต่ละกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนด อันจะนําไปสู่
การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี การศึกษาแรก
ของแผน คือ เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรครวมท้ัง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563

3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี เม่ือ
สิ้นสุดปีการศึกษา 2566 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี
เกิดข้ึนตลอดช่วงเวลา 4 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2567-2570

14. มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจํา
ปีงบประมาณทุกปี
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ภาคผนวก
- กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมาย
- ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
- คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา ประจําปี

การศึกษา 2564-2567



ภาคผนวก
- กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมาย
- ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
- คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา ประจําปี

การศึกษา 2564-2567



กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ และโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7

๑.พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้
ความสามารถ
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและตาม
มาตรฐานสากล

๑.๑ ส่งเสริมความรู้
ความสามารถโดยจัด
กิจกรรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้
สูงข้ึน

๑.๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่
ละกลุ่มสาระดังน้ี
-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศไม่ต่่ากว่า๒.๐ ร้อย
ละ ๓๐
-กลุ่มสาระอ่ืนๆไม่ต่่ากว่า ๒.๕ ร้อยละ
๖๐

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

จ่านวนนักเรียน
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ๒

เพ่ิมขึ้นจากฐาน
เดิมร้อยร้อยละ
๒

เพ่ิมขึ้นจาก
ฐานเดิมร้อย
ร้อยละ ๒

เพ่ิมขึ้นจาก
ฐานเดิมร้อย
ร้อยละ ๒

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถ ความ
ถ นัด เฉพาะทาง เ ป็ น ท่ีป ร ะจั ก ษ์
สามารถแข่งขันในระดับภาคหรือ
ระดับชาติได้

๑. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละ๑๒ ร้อยละ๑๖ ร้อยละ๑๘ ร้อยละ20 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่ม

๑.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
สามารถใช้กระบวนการคิด
ในการสร้างสรรค์งาน

๑.๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณมีทักษะและ
ความช่านาญสามารถแก้ปัญหาต่างๆ
โดยใช้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
ได้และท่างานอย่างเป็นระบบ

๑.โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียน
ด้วยกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๒.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๕

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘5

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่ม

๑.๓ ยกระดับคุณภาพการใช้
ภาษาในการสื่อสารและเป็น
สากล

๑.๓.๑ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

๑.โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย
- กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง
-.กิจกรรมวันภาษาไทย,วันสุนทรภู่
- ค่ายรักการอ่าน
- สอนซ่อมเสริม
- ผลิตและพัฒนาส่ือ

ผู้เรียนอ่านคล่อง
เขียน
คล่องอยู่ใน
ระดับดีร้อยละ
๘๐

ผู้เรียนอ่านคล่อง
เขียนคล่องร้อย
ละ ๘๔

ผู้เรียนอ่าน
คล่องเขียน
คล่องร้อยละ
๘๖

ผู้เรียนอ่าน
คล่องเขียน
คล่องร้อยละ
90

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย



กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ และโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ โครงการ
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 2567

๑.พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้
ความสามารถ
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ
ตาม
มาตรฐานสากล

๑.๓.๒ ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้ (ฟัง
พูด อ่าน เขียน)

๑. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน
๒. โครงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ, จีน,
พม่า,ฝรั่งเศส)

ภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับดี
ร้อยละ
ภาษาจีน
ภาษาพม่า
ภาษาฝร่ังเศส

ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่าง
ประเทศ

๑.๔ พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้

๑.๔.๑ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้

โครงการผดุงปัญญายอดนักอ่าน ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย

๑.๔.๒ ผู้เรียนรู้จักใช้สภาพแวดล้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้

๑.โครงการบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๒.โครงการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ทุกกลุ่ม

๑.๕ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมในทางสร้างสรรค์

๑.๕.๑ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและสามารถสร้างผลงานได้

๑.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระ
๒.โครงการห้องเรียนคุณภาพ

มีผลการเรียน
อยู่ในระดับดี
ข้ึนไป
ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ 90 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ทุกกลุ่ม

๑.๕.๒ เรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
สร้างสรรค์ในระดับจังหวัด,ระดับภาค,
ระดับเขต,ระดับประเทศได้

๑.โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครบทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้

ครบทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้

ครบทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้

ครบทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ทุกกลุ่ม

๑.๖ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการด่าเนินชีวิตมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ
ท่ีดี มีสุนทรียภาพสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมความสุข

๑.๖.๑ ผู้เรียนมีทักษะในการด่าเนิน
ชีวิตสามารถแก้ปัญหาต่างๆโดยใช้
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์

๑.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
๒.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

ผู้เรียนมีทักษะ
แก้ปัญหา
ร้อยละ๗๐

ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแก้ปัญหา

ร้อยละ๘๐

ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
แก้ปัญหา
ร้อยละ๘๕

ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
แก้ปัญหา
ร้อยละ90

กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน



กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ โครงการ
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 2567

๑.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและตาม
มาตรฐานสากล

๑.๖พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการด่าเนินชีวิตมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ
ท่ีดี มีสุนทรียภาพสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

๑.๖.๒ มีสุขภาพกายสุขภาพจิต
และบุคลิกภาพท่ีดี

๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
๒.โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
๓.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านกีฬา

ร้อยละ๙๐
ร้อยละ๑๐๐
ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ95
ร้อยละ๑๐๐
ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ๑๐๐
ร้อยละ๑๐๐
ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ๑๐๐
ร้อยละ๑๐๐
ร้อยละ ๓๐

๑.งานอนามัย
โรงเรียน
๒.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

๑.๖.๓ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาตาม
ความถนัดและความสนใจ

๑.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

๒.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน
กีฬา

ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมร้อย

ละ๗๐

ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ๕๐

ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ๘๐

ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ๖๐

ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ๘๕

ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ๗๐

ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ90

ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ๗5

๑.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
๒.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

๑.๗ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าและภาคภูมิใจใน
ขนบประเพณี ภูมิปัญญาไทย
สามารถเชื่อมโยงไปสู่สากลได้
อย่างเหมาะสม

๑.๗.๑ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีภูมิปัญญาไทยและ
กิจกรรมประเพณีของประเทศ
อาเซียน สามารถเชื่อมโยงสู่สากล
ได้อย่างเหมาะสม

๑.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ขนบประเพณีภูมิปัญญาไทย
๒.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมวันตรุษจีน
๓.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมวันชาติ ฝรั่งเศส
๔.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมภาษาเมียนมา

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ๘๐

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ85

ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ๙0

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ๙๕

๑.กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
๒.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ



กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ และโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ โครงการ
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 2567

๑.พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้
ความสามารถ
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและตาม
มาตรฐานสากล

๑.๘ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าและร่วมอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

๑.๘.๑ ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ได้

๑.โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์
พลังงานร้อยละ
๘๐

ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์
พลังงานร้อยละ
๙๕

ผู้เรียนร่วม
อนุรักษ์พลังงาน
ร้อยละ๑๐๐

ผู้เรียนร่วม
อนุรักษ์
พลังงานร้อย
ละ๑๐๐

กลุ่ม
บริหารงาน
ท่ัวไป

๒.ปลูกฝังให้
ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
ด่ารงชีวิตแบบ
วิถีไทยตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๒.๑ ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
วินัย มีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และมีบุคลิกภาพบ่งบอก
ถึงอัตลักษณ์โรงเรียน

๒.๑.๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมท่ีดีงาม

๑.โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๒.โครงการโรงเรียน
คุณธรรม

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
๙๐

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
๙๐

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
๙๐

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ๙5

กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน

๒.๑.๒ ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนมีความ
ตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม

๑.กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
๗๕

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
๘๕

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
๙๐

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ ๙5

กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน



กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ และโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ โครงการ
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7
๓.พัฒนาครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษาให้มี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓.๑ พัฒนาครูและ
บุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพส่งเสริม
การท่างานวิจัยสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ

๓.๑.๑ ครูมีจรรยาบรรณและมี
มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ

๑.โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมครูและบุคลากร

ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูร้อยละ
๑๐๐

ครูร้อยละ
๑๐๐

ครูร้อยละ
๑๐๐

กลุ่มบริหาร
บุคคล

๓.๑.๒ มีครูครบตามเกณฑ์ ๑.โครงการจ้างครูเช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา

ตปท. ๔ คน
ศิลปะ ๓ คน

คณิต ๒ คน
ตปท. ๔ คน
ศิลปะ ๓ คน
วิทย์ ๑ คน
แนะแนว ๑ คน

คณิต ๒คน
ตปท. ๔ คน
ศิลปะ ๓ คน
วิทย์ ๒ คน
แนะแนว ๑
คน

คณิต ๒คน
ตปท. ๔ คน
ศิลปะ ๓ คน
วิทย์ ๒ คน
แนะแนว ๑ คน

กลุ่มบริหาร
บุคคล

๓.๑.๓ มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ส่านักงานและงานอาคารสถานที่
ทดแทนครู

๑.โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ี
ส่านักงานและงานอาคาร
สถานที่เพ่ือปฏิบัติงานแทน
ครู

ส่านักงานจ่านวน
๙ คน

ลูกจ้างงานอาคาร
สถานที่จ่านวน ๘

คน

ส่านักงาน ๙
คน
ลูกจ้างงาน
อาคารสถานท่ี
จ่านวน ๘ คน

ส่านักงาน ๙
คน
ลูกจ้างงาน
อาคารสถานท่ี
จ่านวน ๘ คน

ส่านักงาน ๙
คน
ลูกจ้างงาน
อาคารสถานท่ี
จ่านวน ๘ คน

กลุ่มบริหาร
บุคคล

๓.๒ พัฒนาครูและ
บุคลากรใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน

๓.๒.๑ ครูและบุคลากรมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน

๑.โครงการห้องเรียน
คุณภาพ

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่ม
ส่านักงานทุก
งาน

๓.๒.๒ ครูแสวงหาความรู้หรือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ของตนเองอย่างต่อเน่ือง

๑. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่ม

๓.๒.๓ ครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข

๑.โครงการสวัสดิการเพ่ือ
สร้างคุณภาพบุคลากร

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ 100 กลุ่มบริหาร
บุคคล
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ โครงการ
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 2567
๓.พัฒนาครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษาให้มี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓.๒.๔พัฒนาการจัดกระบวน
การเรียนการสอนโดยเน้นการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหาวิชา
และผู้เรียน

๑. โครงการห้องเรียนคุณภาพ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ 100 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ทุกกลุ่ม

๓.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี
เน้นองค์ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการ

๓.๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะ
การคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ

๑.กิจกรรมการบูรณาการสาระวิชากับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. กิจกรรมบูรณาการสาระวิชากับ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๕ ร้อยละ100 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ทุกกลุ่ม

๓.๔ พัฒนาระบบการนิเทศ
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓.๔.๑ ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์

๑.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระวิชา

ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ทุกกลุ่ม

๓.๔.๒ ครูมีการประเมินการสอนอย่าง
ต่อเน่ืองหลายมิติ มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และสามารถน่าไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนหรือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน

๑.โครงการงานวิจัยในช้ันเรียน ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๕ ร้อยละ100 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ทุกกลุ่ม

๓.๔.๓ มีการนิเทศการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ

๑.โครงการนิเทศการสอน ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๕ ร้อยละ100 กลุ่มบริหาร
วิชาการ
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๔.พัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความตระหนัก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

๔.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้
และน่าแนวพระราชด่าริ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและ
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม

๔.๑.๑ มีห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและมี
จ่านวนผู้เรียนต่อห้องเรียนท่ีเหมาะสม

๔.๑.๒ มีระบบการป้องกันความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และใน
บริเวณโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.งานปรับปรุงอาคารสถานท่ี
และแหล่งเรียนรู้ ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

งานอาคาร
สถานที่

๔.๑.๓จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ
สนอ งพ ระ ร า ช ด่ า ริ ง า นอ นุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชในโรงเรียน

๑.โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

๔.๒ ส่ง เสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งวิ
ทยบริการในการแสวงหา
ความรู้

๔.๒.๑ โรงเ รียนมีสถิติการใ ช้และ
ให้บริการด้านอาคารสถานท่ี แหล่ง
เรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษา

๑.โครงการพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา
๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคารประกอบ /
งานปรับภูมิทัศน์
๓.โครงการห้องเรียนคุณภาพ
๔.โครงการรักษาความสะอาด

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ
๘๕

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙5 งานโสตทัศน
ศึกษา
งานอาคาร
สถานที่
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่ม

๔.๓ พัฒนาห้องสมุดให้มี
บรรยากาศส่งเสริมและ
กระตุ้นการเรียนรู้และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

๔.๓.๑ มีส่ือสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาหลากหลายเพียงพอต่อ
การบริการแก่ผู้เรียน

๔.๓.๒มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่
ชุมชน

๑.โครงการพัฒนา งาน ICT
๒.โครงการพัฒนางาน
ห้องสมุด

๓. โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน

ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ๗๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙5

ร้อยละ ๙5

งาน ICT

บรรณา
รักษ์ห้องสมุด
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๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7

๕.พัฒนาระบบ

บริหารจัดการให้มี

ความเข้มแข็ง ชุมชน

มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและสร้างภาคี

เครือข่ายกับองค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง

๕.๑ ปรับระบบโครงสร้างการ

บริหารท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช้หลัก

ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

๕.๑.๑ โรงเรียนบริหารงานโดย

เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และกระจายอ่านาจ มีโครงสร้าง

การบริหารท่ีชัดเจน

๑.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

๒.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงานและ
ธุรการ

๓. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

๔.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานท่ัวไป

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายบริหาร

๕.๑ .๒ มีการ เผยแพ ร่ ข้อมู ล

ข่าวสารทางวิชาการและกิจกรรม

ต่างๆของโรงเรียนให้ครู บุคลากร

นักเรียนและชุมชนรับทราบ

๑.โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

๒.โครงการผดุงปัญญานิทัศน์

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กลุ่มบริหารท่ัวไป,

กลุ่ม

บริหารวิชาการ

๕.๒ พัฒนาระบบการจัดท่า

งบประมาณท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

และเป้าหมายของโรงเรียนและน่า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการบริหารจัดการ

๕.๒.๑มีระบบการจัดท่าแผนงาน

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและ

น่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาบริหารจัดการ

๑.โครงการพัฒนางานงบประมาณ แผนงานและธุรการ

๒.โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กลุ่มบริหารงบ

ประมาณ

๕.๓ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจัดและพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน

๕.๓.๑ มีระบบและกลไกในการ

สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์และความร่วมมือ กับ

ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

๑.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

๓.งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฯ

๔.โครงการสัมพันธ์ชุมชน

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายบริหาร
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๕.พัฒนาระบบ

บริหารจัดการให้มี

ความเข้มแข็ง

ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและสร้าง

ภาคีเครือข่ายกับ

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง

๕.๔ ปรับหลักสูตรให้

สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล

๕.๔.๑ มีหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียน และใช้หลักการคิดตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ

วิชา

๑.งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา

๒๕๖๐

มี

หลักสูตร

สถานศึกครบ

ทุกกลุ่มสาระ

มี

หลักสูตร

สถานศึกครบทุก

กลุ่มสาระ

มี

หลักสูตร

สถานศึกครบ

ทุกกลุ่มสาระ

มี

หลักสูตร

สถานศึกครบ

ทุกกลุ่มสาระ

กลุ่มบริหาร

วิชาการ

๕.๔.๒มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้าน

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๒.โครงการห้องเรียนพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

มีหลักสูตร

พสวท.ครบทุก

ระดับช้ัน

มีหลักสูตร

พสวท.ครบทุก

ระดับช้ัน

มีหลักสูตร

พสวท.ครบทุก

ระดับช้ัน

มีหลักสูตร

พสวท.ครบทุก

ระดับช้ัน

กลุ่มบริหาร

วิชาการ

๕.๕พัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

๕.๕.๑ มีระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในทุกด้าน

๑.โครงการพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มบริหารงาน

กิจการ นร.

๕.๖ ปรับปรุงโรงอาหาร

ห้องพยาบาลและสถานท่ี

๕.๖.๑ มีโรงอาหารที่สะอาดเพียงพอแก่

การให้บริการ

๑.โครงการพัฒนาโรงอาหาร คุณภาพดี คุณภาพดีเย่ียม คุณภาพดี

เย่ียม

คุณภาพดี

เย่ียม

กลุ่มบริหาร

ทั่วไป
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๕.พัฒนาระบบบริหาร

จัดการให้มีความ

เข้มแข็ง ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและ

สร้างภาคีเครือข่ายกับ

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง

๕.๗ พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพได้

มาตรฐานตามเกณฑ์

เป้าหมายท่ีก่าหนด

๕.๗.๑ มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา มีคณะท่างานโดยเน้น

การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

๕.๗.๒ พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพและรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

๕.๗.๓ โรงเรียนผ่านการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาทุก

มาตรฐาน

๑.โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ

การศึกษา

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม งานประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

๖.พัฒนาการใช้สื่อ

เทคโนโลยีและ

ทรัพยากรทาง

การศึกษาให้มี

๖.๑ พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการ

บริหารจัดการท่ีมี

๖.๑.๑ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี

สารเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

๑.โครงการพัฒนางาน ICT

๒.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

๓.โครงการพัฒนางานสารสนเทศ

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - งาน ICT.

- กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

- กลุ่ม

บริหารงาน

ปฏิบัติกิจกรรมนอก

ห้องเรียนให้สามารถ

บริการแก่ผู้เรียนอย่าง

เหมาะสม

๕.๖.๒ มีเรือนพยาบาลท่ีให้บริการแก่

บุคลากรในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพ

นักเรียน

คุณภาพดี คุณภาพดี คุณภาพดี คุณภาพดี

เย่ียม

กลุ่มบริหาร

ทั่วไป



ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ๔ โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล

๕.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา

ส่านักงาน

วิชาการ

- งานโสตฯ
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