
กลยุทธ์  (Strategies) ปี พ.ศ. 2560-2563 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นที่ 1.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ตัวช้ีวัด   
  1. โรงเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
                3. ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการห้องเรียนด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 ประเด็นที่ 1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ตัวช้ีวัด   
  1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
   2. โรงเรียนพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ประเด็นที่ 2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
     ตัวช้ีวัด   
  1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพ.ศ. 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ประเด็นที่ 2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทย  
      ตัวช้ีวัด   
  1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาส านึกความเป็นชาติไทย 
  3. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส านึกในความเป็นชาติไทย  
 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีจิตส านึก 
 ประเด็นที่ 3.1 นักเรียนมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
         ตัวช้ีวัด   
  1. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
   2. อัตราส่วนนักเรียนต่อจ านวนคอมพิวเตอร์ 



 ประเด็นที่ 3.2 สถานศึกษาส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอน 
  ตัวช้ีวัด 
  1. อัตราส่วนนักเรียนต่อจ านวนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 60 
 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการพัฒนาตามเป้าหมายความส าเร็จ
ด้านผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ประเด็นที่ 4.1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
   ตัวช้ีวัด   
  1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ( ม.3)  
  2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.6) 
 ประเด็นที่ 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
   ตัวช้ีวัด  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระหลักสูงกว่าปีฐาน (ปี 2555) ปีละอย่างน้อยร้อย
ละ 5   (O-net) 
 ประเด็นที่ 4.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 
2551 และตามเป้าหมายมาตรฐานสากล 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพ.ศ. 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ประเด็นที่ 4.4 ผู้เรียนได้เรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
   2. ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 2 
  3. ร้อยละนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับรายการ 
ค่าเล่าเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
 ประเด็นที่ 5.1 การพัฒนาครูส่งผลต่อการเรียนการสอน 
   ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูส่งผลต่อการเรียนการสอน 
  2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการ 
เรียนการสอน 
  3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดการเรียน
การสอน 



ประเด็นที่ 5.2 ครูมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ 
สอนได้อย่างมีคุณภาพ  
  ตัวช้ีวัด   
  1. ร้อยละของครูที่พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ประเด็นที่ 5.3 ความพึงพอใจของครูที่ได้รับการพัฒนา 
      ตัวช้ีวัด   
  1. ร้อยละความพึงพอใจของครูที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 ประเด็นที่ 5.4 สถานศึกษามีการศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ตัวช้ีวัด   
  1. ร้อยละของครูที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานชีพ 
  2. ร้อยละของครูมีผลการปฏิบัติงานที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
  3. ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประเมินเพ่ือขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อบรรยากาศทางวิชาการและสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นที่ 6.1 สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อ
บรรยากาศทางวิชาการและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวช้ีวัด   
  1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศนใ์นโรงเรียน 
  2. มีแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อบรรยากาศทางวิชาการและสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
  3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อพัฒนา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 
 ประเด็นที่ 6.2  สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ดูแลแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ให้เอ้ือต่อบรรยากาศทางวิชาการและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวช้ีวัด   
  1. มีแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อบรรยากาศทางวิชาการและสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา 
 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการ
จัดการศึกษา 

ประเด็นที่ 7.1 สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการจัดการศึกษา 



  ตัวช้ีวัด   
  1. โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการจัดการศึกษา 
 ประเด็นที่ 7.2 สถานศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  
   ตัวช้ีวัด   
  1. มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน 
      2. ผลที่ได้รับจากการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
 
กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาให้ครูบุคลากรและผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ 8.1 สถานศึกษาพัฒนาให้ครูบุคลากรและผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวช้ีวัด   
  1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้เกิดความตระหนักและเห็น
คุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นที่ 9.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการด ารงชีวิตบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวช้ีวัด   
  1. โรงเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ 
                2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ร้อยละของผู้เรียนเกิดทักษะการด ารงชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ TQA 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการน าระบบบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ TQA มาใช้ในสถานศึกษา 

 1. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
TQA ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ครบทั้ง 4 ฝ่าย 
 

1. ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 
ฝ่ายน าระบบบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ TQA มาใช้
อย่างเป็นระบบ  
2. ร้อยละของครู
บุคลากรและผู้เรียนมพึีง
พอใจต่อการบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ TQA 

2. โครงการพฒันาระบบการก ากับและ
ติดตามระบบบริหารงานโรงเรียน 
(ประกันคุณภาพ) 

3.ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(คณะกรรมการสถานศึกษา) 

4.ร้อยละของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

4. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ปี 5. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ 
4 ปี 

1.2 งานสารสนเทศ
โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศตาม
โครงสร้างการบริหาร
ของโรงเรียน 

5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีข้อมูล
สารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันและถูกต้อง
น ามาบริหารจัดการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ข้อมูลสารสนเทศที่ได้
เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
น ามาบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ICT และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค  มา
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

1.3 ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการและ
บูรณาการเครือข่าย
เชื่อมโยงทั้งภายใน
และภายนอก 

7. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือการ
เรียนรู้ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
ทุกรายวิชาและ
คะแนนสอบ O-net 
ไม่น้อยกว่า 50 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นทุกรายวิชาและ
คะแนนสอบ O-net 8. โครงการพัฒนาและติดตั้ง

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 



กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคผ์่านเกณฑ์
การประเมินของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

1. โครงการโรงเรียนสุจริต 1. ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่
พึงประสงคผ์่าน
เกณฑ์การประเมิน
ของโรงเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาพ.ศ. 
2551 ร้อยละ 98 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของโรงเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาพ.ศ. 2551 
 

2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. โครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
4. โครงการเข้าค่าย คนดีศรีโพธิ์ไทร 

5. โครงการเดินทางไกลยุวกาชาด 
6. โครงการกิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
7. โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี 

2.2 โรงเรียนจัด
กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 
 

8. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคใ์ห้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์อย่างน้อย 
5 กิจกรรม/ภาค
เรียน 

1. จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2.3 สร้างความ
ตระหนักค่านิยม
พ้ืนฐาน 12 ประการ
ให้กับผู้เรียนอย่าง
ยั่งยืน 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาค่านิยม
พ้ืนฐาน 12 ประการส าหรับนักเรียน 

1. ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีการน า
ค่านิยมพ้ืนฐาน 12 
ประการไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

1. ร้อยละของนักเรียนมี
ความตระหนักและมีการ
น าค่านิยมพ้ืนฐาน 12 
ประการไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

2.4 ผู้เรียนมีจิตส านึก
ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

10. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน /กจิกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

1. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนที่ไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนมี
ความตระหนักและ
จิตส านึกในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 



กลยุทธ์ที่ 3  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีจิตส านึก 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการท างาน
เป็นทีม 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม
ทักษะการท างานเป็นทีม 
 

1. ร้อยละ 100 
ของผู้เรียนที่ท างาน
เป็นทีม 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะการท างานเป็นทีม 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้
มีจิตส านึกในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 

2. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
จิตส านึก 
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี 

1. ร้อยละ 100 
ของผู้เรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีจิตส านึก 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
การใช้เทคโนโลยีอย่างมี
จิตส านึก 
2. อัตราส่วนนักเรียนต่อ
จ านวนคอมพิวเตอร์ 

3.3 ส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน 

4. โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 
 
 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นทุก
รายวิชาและ
คะแนนสอบ O-net 
ไม่น้อยกว่า 50 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึน้ทุกรายวิชาและ
คะแนนสอบ O-net  

5. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
DLIT และ Google Apps 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นทุกรายวิชาและ
คะแนนสอบ O-net 
2. ร้อยละของนักเรียน
และครูที่มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
DLIT และ Google 
Apps 
3. อัตราส่วนนักเรียนต่อ
จ านวนคอมพิวเตอร์ไม่
น้อยกว่า 60 

 
 



กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการพัฒนาตามเป้าหมายความส าเร็จ
ด้านผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ประเด็นที่ 4.1
ประชากรในวัยเรียน
ทุกคนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

1.พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้จบการศึกษา
ภาคบังคับตามหลักสูตร 

1.ประชากรในวัย
เรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1.ร้อยละผู้เรียนทุกคนให้
จบการศึกษาภาคบังคับ
ตามหลักสูตร 

2.พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้จบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามหลักสูตร 

2.ร้อยละผู้เรียนทุกคนให้
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามหลักสูตร 

ประเด็นที่ 4.2 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ
หลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ
หลักสูงกว่าปีที่ผ่าน
มาอย่างน้อยร้อย
ละ 5 (O-net) 

1. รอ้ยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8 กลุ่มสาระหลักสูงกว่า
ปีที่ผ่านมา 

ประเด็นที่ 4.3 
ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พ.ศ. 2551 และ
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษ 
3. โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตก 

ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพ.ศ. 2551 
และมาตรฐาน 
สากล สูงขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 5 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พ.ศ. 2551 และ
มาตรฐานสากล สูงขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา 

ประเด็นที่ 4.4 
ผู้เรียนได้เรียนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ภายในระยะเวลา
ก าหนด 

1.พัฒนาผู้เรียนให้เรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.ประชากรในวัย
เรียนทุกคนจบ
การศึกษาภาคบัง 
คับและขั้นพ้ืนฐาน
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.ร้อยละผู้เรียนทุกคนให้
จบการศึกษาภาคบังคับ
ตามหลักสูตรตามระยะที่
ก าหนด 

2.พัฒนาผู้เรียนให้เรียนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.ร้อยละผู้เรียนให้เรียน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.ด าเนินการตามโครงการนโยบายเรียน
ดีเรียนฟรีของรัฐบาล 

3.ร้อยละผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

 
 
 



กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ประเด็นที่ 5.1 การ
พัฒนาครูส่งผลต่อ
การเรียนการสอน 
 
 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาทุกคน 

1. ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา 

2. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT 
 

2. ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรม 

3. ให้ครูทุกคนจัดท า ID plan ของ
ตนเอง 

3. ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จัดท า ID plan ของ
ตนเอง 

ประเด็นที่ 5.2 ครูมี
ความสามารถในการ
พัฒนาและใช้สื่อ 
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการ 
สอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

1. โครงการประกวดสื่อวีดีทัศน์การสอน 
DLIT 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา DLIT เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาและใช้สื่อ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ 
สอน 

1. ครมูีการพัฒนา
และใช้สื่อ 
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
คุณภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ร้อยละของครูที่
พัฒนาและใช้สื่อ 
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

ประเด็นที่ 5.3 ความ
พึงพอใจของครูที่มี
ต่อการได้รับพัฒนา 

1.ประเมินความพึงพอใจของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาที่ต่อการพัฒนา 

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความพึงพอใจต่อ
พัฒนา 

1.ร้อยละของครูที่มีความ
พึงใจต่อการพัฒนา 

ประเด็นที่ 5.4 
สถานศึกษามีบริหาร
อัตราก าลังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในการจัดการ
เรียนการสอน  
2. การบริหารอัตราก าลัง 

1. โรงเรียนมกีาร
บริหารอัตราก าลัง
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือรองรับ

1. ร้อยละของครูที่ 
สามารถปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานชีพ 

3. ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ครู 

2. ร้อยละของครูมีผล
การปฏิบัติงานที่ได้
คุณภาพตามเกณฑ์ 



วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 
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สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 
 
 

4. ส่งครเูข้ารับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินเพ่ือขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ หรือศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 

การเปลี่ยนแปลง
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3. ร้อยละของครูที่ได้เข้า
รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ประเมิน
เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ หรือศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อบรรยากาศทางวิชาการและสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ประเด็นที่ 6.1 
สถานศึกษามีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อ
บรรยากาศทาง
วิชาการและสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค
และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
 - โครงการพัฒนาห้องเรียน DLIT รง
เรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 - โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด 
 - โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด 
 - โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้อง
ส านักงานกลุ่มบริหารงาน 
 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกลุ่มบริหารบุคคล 
 - โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานสาร
บรรณ 
 - โครงการพัฒนา ปรับปรุงและจัดท า
ป้ายนิเทศโรงเรียน 
 

1. มีแผนงาน/
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียน 

1. ผลการด าเนินตาม
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

2. มีแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ให้เอ้ือ
ต่อบรรยากาศทาง
วิชาการและสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

2. จ านวนร้อยละแหล่ง
เรียนรู้สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อ
บรรยากาศทางวิชาการ
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

3. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึง
พอใจต่อพัฒนา 
ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้
สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ 

3. ร้อยละความความพึง
พอใจต่อพัฒนา ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ 
 



วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 
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ประเด็นที่ 6.2
สถานศึกษามีการ
ก ากับ ติดตาม ดูแล
แหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อ
บรรยากาศทาง
วิชาการและสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 
 

1. การก ากับ ติดตาม ดูแลแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อ
บรรยากาศทางวิชาการและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

1. มีแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ให้เอ้ือ
ต่อบรรยากาศทาง
วิชาการและสังคม
แห่งการเรียนรู้
ตลอดเวลา 

1.สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อ
บรรยากาศทางวิชาการ
และสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดเวลา 

 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการ
จัดการศึกษา 
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ประเด็นที่ 7.1 
สถานศึกษาส่งเสริม
บุคลากรภายใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้องร่วมมือกัน
ในการจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในการจัดการ
เรียนการสอน 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียนและบุคลากร 
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียนและบุคลากร 
7. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติด และอบายมุข 

1. โรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรที่
เกี่ยวข้องร่วมมือกัน
ในการจัดการศึกษา 

1. ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาสู่การเป็นมือ
อาชีพ 
2. จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
3. สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง 
4. สถานศึกษามี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง 

ประเด็นที่ 7.2 
สถานศึกษาสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 

1. มีการสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 

 



กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาให้ครูบุคลากรและผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นที่ 8.1 
สถานศึกษาพัฒนาให้
ครูบุคลากรและ
ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
คุณค่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผู้เรียนให้เกิดความ
ตระหนักและเห็น
คุณค่าในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนตระหนักและ
เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นที่ 9.1 
โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะ
การด ารงชีวิตบน
พ้ืนฐานของความเป็น
ไทยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดทักษะการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู้เรียนให้เกิด
ทักษะการด ารงชีวิต
บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โรงเรียนน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอนและการ
บริหารจัดการ 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การด ารงชีวิตบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละของผู้เรียนเกิด
ทักษะการด ารงชีวิตบน
พ้ืนฐานของความเป็น
ไทยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

 
 


