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          ค าน า 
 

        แผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ประจ าปี
งบประมาณ 2563 -2566 ฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการบริหารงาน
ของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ระยะปานกลาง โดยใช๎แนวการบริหารแบบมุํง
ผลสัมฤทธิ์ (Results-Based Management) ภายใต๎ระบบงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน 
(Performance-Based Budgeting)   
             สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ประกอบด๎วยการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพแวดล๎อม ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของโรงเรียน น ามาประเมินสถานภาพของ
โรงเรียน  โดยใช๎เทคนิค  SWOT เพ่ือก าหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา ซึ่งประกอบด๎วย   
วิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ และโครงการ   ตัวชี้วัดกลยุทธ์
และเป้าหมายแตํละปีการศึกษา ตามมุมมอง 4 ด๎าน ของการบริหารแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard)  

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะครู  นักเรียน ตลอดจนผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎อง   ที่ให๎การสนับสนุนให๎ค าปรึกษาแนะน า  สนับสนุนงบประมาณ  และรํวมในการ
จัดท าแผน    กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”จนส าเร็จลุลํวงไป
ด๎วยดี ไว๎ ณ โอกาสนี้      

 
             

      ลงชื่อ 
                    (นายกมล  สุทธาวาส) 
  ผู๎อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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                    การให๎ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2563-2566 
ของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 20   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2563    ได๎พิจารณาแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563-2566 ของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”แล๎ว เห็นชอบ
อนุมัตใิห๎ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาฉบับนี้ 

  
 

       ลงชื่อ 
 (นายชาญชัย  ลิ้มสุวรรณ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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บทที่  1 
 

ภาพรวมของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

บทที ่ 1 
ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน 
 

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสถานศึกษา 
1.1  ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา”    
1.2  ทีต่ั้ง เลขท่ี  87  หมู่  11   ถนนอดุลย-์เดชจรัส   ต าบลเชียงกลาง    อ าเภอเชียงกลาง    

         จงัหวดัน่าน   รหสัไปรษณีย ์  56160 โทรศพัท ์ 0-5475-3248  โทรสาร 0-5575-3249    
E-mail  CHIANGKLANG@HOTMAIL.COM   website : www.ckp.ac.th  

1.3  สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37   ส านกังานคณะกรรมการ 
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)        

     1.4 คติพจน์ของสถานศึกษา 
  สิกขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา   การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is Growth)  
               1.5 ค าขวัญของสถานศึกษา  
                     เรียนดี   มีวนิัย  ใจนักกีฬา  กล๎าหาญ  ท างานเกํง  เครํงคุณธรรม  
     1.6  วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
                 สร๎างเยาวชนให๎เป็นคนเกํง   คนดี และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ให๎บริการทาง 
                    การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น 
                    มัธยมศึกษาปีที่  6 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )  ให๎ได๎คุณภาพมี 
                    มาตรฐานระดับดีข้ึนไปในทุกมาตรฐาน 
     1.7 ปรัชญาของโรงเรียน  
          สร๎างคน  สร๎างโอกาส  สร๎างสัมมาปัญญา 
     1.8 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 

     1.9  สีประจ าโรงเรียน 
  สีประจ าโรงเรียน    คือ ด า – เหลือง                        

สีด า         หมายถึง ความหนักแนํน เข๎มแข็ง อดทน   
สีเหลือง       หมายถึง ความเจริญรุํงเรือง  

      1.10 อักษรย่อของโรงเรียน     ช.ก. 
      1.11 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  หางนกยูง 
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         1.12  ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกหางนกยูง 
           1.13    ค่านิยม 

                    “ท างานเชิงระบบ ประสบความส าเร็จดว๎ยปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูํเคียงรับผิดชอบ 
                                  ตํอสังคม” 
                        1.14  ค าขวัญของโรงเรียน 

      “สร๎างคน สร๎างโอกาส สร๎างสัมมาปัญญา” 
                   1.15 เอกลักษณ์ 

               ศูนย์การเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   1.16 อัตลักษณ์ 

               เป็นคนดี ตามวิถีพอเพียง 
 
                    1.17  ชื่อ – สกุลผู้อ านวยการโรงเรียน  

      นายกมล สุทธาวาส  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา  ด ารง 
      ต าแหนํงในโรงเรียนนี้ตั้งแตํ  1  พฤศจิกายน  2562  จนถึงปัจจุบัน 
 

        1.18 ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
         1)  นายสมนึก  จันทรักษ์            ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
         2)  นางสาวลาวัลย์  สโุรพันธ์  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
         3)  นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป 
         4)  นางทัศนีย์ มะโน  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
         5)  นายสัมพันธ์ อินสองใจ  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 

2. ข้อมูลเกีย่วกบันักเรียน 
ระดบัการศึกษาท่ีใหบ้ริการ :  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
 
ตารางแสดงจ านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัการศึกษา/ชั้นเรียน ( 10 มิถุนายน 2562) 
ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง เพศ รวม 

ชาย หญิง 
ม.1 4 65 69 134 
ม.2 4 62 61 123 
ม.3 3 48 67 115 
รวม 11 175 197 372 
ม.4 3 32 72 104 
ม.5 3 35 80 115 
ม.6 3 43 71 114 
รวม 9 110 223 333 

รวมทั้งหมด 20 285 420 705 

 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับครู / บุคลากร 
    จ านวนครูและบุคลากร 

3.1 ผู๎บริหาร  1    คน       ชาย 1 คน        หญิง   -  คน 
3.2 ครู   38 คน        ชาย    11 คน     หญิง  27 คน 
3.3  ครูพิเศษ   5 คน แบํงเป็น 
      ครูไทย   3      คน    ชาย    3    คน      หญิง      -       คน 
          ครูตํางชาติ     2     คน    ชาย    2    คน      หญิง      -       คน 
3.4  จ านวนลูกจ๎างประจ า 2 คน    ลูกจ๎างชั่วคราว   4   คน 
 

     วุฒิการศึกษาของครู 
ปริญญาเอก  1 คน      ปริญญาโท 24 คน 

 ปริญญาตรี  27 คน     อนุปริญญา  -  คน 
ข๎อมูลวิทยฐานะ 

ครูไมํมีวิทยฐานะ    จ านวน     8 คน 
ครูวิทยฐานะช านาญการ   จ านวน   23 คน 

 ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   จ านวน   11 คน 
 ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   จ านวน     1 คน 
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4.   ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
   4.1 ลักษณะอาคารสถานที่ 
  โรงเรียนมีพ้ืนที่ 78 ไรํ  3 งาน 85 ตารางวา 

 อาคารเรียน 7 หลัง ห๎องเรียน 26  ห๎อง  
 ห๎องน้ า   24  ห๎อง ที่ได๎รับการจัดสรร 

งบประมาณรายรับ – รายจําย 
1.  งบประมาณรายรับจากรัฐในปีงบประมาณ   2563 

จ านวน  5,192,705  บาท 
เงินอุดหนุนจากหนํวยงานองค์กรและชุมชน            
จ านวน  2,265,000   บาท 

2. แหลํงเรียนรู๎ 
   จ านวนห๎องเรียนทั้งหมด  26 ห๎องเรียน   
   จ านวนห๎องพิเศษ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
   ห๎องส านักงานโรงเรียน  จ านวน  6 ห๎อง 
   หอประชุม   จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 ห๎อง 
   ห๎องวิทยาศาสตร์   จ านวน  3 ห๎อง 
   ห๎องพัสดุ   จ านวน 1  ห๎อง 

 ห๎องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน  2 ห๎อง 
 ห๎องสมุด   จ านวน  1  ห๎อง 

   ห๎องวิถีพุทธ   จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องรักษ์ไทย   จ านวน  1 ห๎อง  
   ห๎องพยาบาล   จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องดนตรี นาฏศิลป์  จ านวน  2 ห๎อง   
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            แหลํงเรียนรูภ๎ายในสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.  ป่าปกปักพันธุกรรมพืชท๎องถิ่น โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
2.  ห๎องสมุดโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
3.  อาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
4.  ห๎องสมุดกลุํมสาระคณิตศาสตร์ 
5.  สนามฟุตบอล 
6.  สนามตะกร๎อ 
7.  สนามวอลเลํย์บอล 
8.  สนามบาสเกตบอล 
9.  สนามฟุตซอล 
10.  ห๎องพยาบาล 
11.  ห๎องคอมพิวเตอร์ 
12.  ห๎องสมุดกลุํมสาระศิลปะ 
13.  ห๎องศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14.  ป้ายนิเทศกลุํมสาระการงานฯ 
15.  ห๎องแนะแนว 
16.  ห๎องปฏิบัติการ 8 กลุํมสาระ 
17.  สวนน้ า 
18.  ศูนย์การเรียนรู๎เกษตรทฤษฏีใหมํ 
19.  สวนไม๎หอม 
20.  สวน Division 
21.  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 
            แหลํงเรียนรูภ๎ายนอกสถานศึกษา  

 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
1.  วัดหนองแดง บ๎านหนองแดง 
2.  วัดดอนแทํน บ๎านดอนแทํน 
3.   เมืองศาสนา บ๎านสบกอน 
4.  กองร๎อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 325 บ๎านสบกอน 
5.  วัดส๎อเดํน บ๎านส๎อเดํน 
6.  บ๎านวังทอง (บ๎านเศรษฐกิจพอเพียง) บ๎านวังทอง 
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7.  กลุํมทอผ๎าบ๎านสีอุดม บ๎านสีอุดม 
8.  บ๎านหนองผุก (สมุนไพร) บ๎านหนองผุก 
9.  ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงกลาง บ๎านเจดีย์ 
10.  วัดพระธาตุแชํแห๎ง จ.นําน อ าเภอเมืองนําน 
11.  วัดพระธาตุช๎างค้ าวรวิหาร จ.นําน อ าเภอเมืองนําน 
12.  วัดภูมินทร์ จ.นําน อ าเภอเมืองนําน 
13.  ห๎องสมุดอ าเภอเชียงกลาง บ๎านสบกอน 
14.  โรงพยาบาลเชียงกลาง บ๎านสบกอน 
15.  สนามกีฬาจังหวัดนําน อ าเภอเชียงกลาง 
16.  ศูนย์วัฒนธรรมต าบล บ๎านสบกอน 
17.  แหลํงเรียนรู๎ภายในอ าเภอ(สํวนราชการตํางๆ) บ๎านสบกอน 
18.  ศูนย์เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อ าเภอเชียงกลาง 
19.  สถานประกอบการอาชีพในท๎องถิ่น อ าเภอเชียงกลาง 
20.  ป่าห๎วยส๎อ อ าเภอเชียงกลาง 
21.  น้ าตกตาดมําน บ๎านสบกอน 
22.  แกํงสะม๎าเก๎ามั้ง อ าเภอเชียงกลาง 
23.  วัดกลาง บ๎านสบกอน 
24.  พระธาตุดอนแก๎ว อ าเภอเชียงกลาง 

 
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 

5.1   ขนาดประชากร : ประมาณ  28,121คน        
 ศาสนาประจ าท๎องถิ่น  : ศาสนาพุทธ 

5.2 อาชีพของผู๎ปกครอง 
รับราชการ     5 %       
ค๎าขาย        8 % 
เกษตรกรรม   85 % 
รับจ๎างทั่วไปและอ่ืน ๆ      2 % 
ฐานะทางเศรษฐกิจของผู๎ปกครองสํวนใหญํ  :  ระดับยากจน 
รายได๎ตํอหัว   ตํอปีประมาณ  30,000   บาท 

5.3 สภาพสังคม เป็นชุมชนชนบท ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีฐานะทาง
เศรษฐกิจระดับยากจน   รายได๎ 30,000 บาทตํอปี  และให๎ความรํวมมือในการบริหาร  
จัดการด๎านการศึกษาในระดับดี 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   พุทธศักราช 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย 120 120 120 240 240 240 
     คณิตศาสตร์ 120 120 120 240 240 240 
     วทิยาศาสตร์ 120 120 120 240 240 240 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวฒันธรรม 

120 120 120 240 240 240 

    ประวตัศิาสตร์ 40 40 40 80 80 80 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 120 120 120 
    ศิลปะ 80 80 80 120 120 120 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 240 240 240 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 880 880 1,640 1,640 1,640 

รายวชิาเพิม่เติม  200 200 200 ไม่น้อยกว่า 1,600 ช่ัวโมง 
     เสริมคณิตศาสตร์ - - - - - - 

 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน       

     1. กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 60 60 60 
     2. กจิกรรมผู้เรียน     60 60 60 
         - ลูกเสือ เนตรนารี 40 40 40    

- ชมรม 40 40 40    
     3. กจิกรรมสาธารณประโยชน์ 15 15 15 60 60 60 
รวมเวลากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 360 360 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง 
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               ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบที ่3 
   ม ีข้อมูลตารางดังนี ้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  

มธัยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ ์

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย 
ระดบั
คุณภาพ 

ค่าเฉล่ีย ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน ระดบั
คุณภาพ 

ดา้นผูเ้รียน       

มาตรฐานท่ี 1   ผูเ้รียนมีคณุธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์ 3.54 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ไดม้าตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  ผูเ้รียนมีสขุนิสยั สขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 3.21 ดี 4 ดีมาก 3.61 ไดม้าตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 3  ผูเ้รียนมีสนุทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศลิปะ ดนตรี และกีฬา 2.98 ดี 4 ดีมาก 3.49 ไดม้าตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คดิสงัเคราะห ์ มี
วิจารณญาณ มีความคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รองและมีวิสยัทศัน  ์

2.69 พอใช ้ 2 พอใช ้ 2.35 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 5   ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 2.63 ดี 4 ดีมาก 3.32 ไดม้าตรฐาน 
มาตรฐานท่ี  6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  รกัการเรียนรู ้และ
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

3.74 ดีมาก 4 ดีมาก 3.87 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 7  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน  สามารถท างานรว่มกบั
ผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคตท่ีิดีตอ่อาชีพสจุรติ 

3.66 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 ไดม้าตรฐาน 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  

มธัยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ ์

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย 
ระดบั
คุณภาพ 

ค่าเฉล่ีย ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน ระดบั
คุณภาพ 

ดา้นครู 

มาตรฐานท่ี 8 ครูมีคณุวฒุิ/ความรู ้ความสามารถตรงกบังานท่ีรบัผิดชอบและมีครู
เพียงพอ 

3.60 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.45 ดี 4 ดีมาก 3.73 ไดม้าตรฐาน 

ดา้นผูบ้ริหาร 
     ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 10  ผูบ้รหิารมีภาวะผูน้  าและมีความสามารถในการบรหิารจดัการ 3.14 ดี 4 ดีมาก 3.57 ไดม้าตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 11  สถานศกึษามีการจดัองคก์ร /โครงสรา้งและการบรหิารงานอยา่ง
เป็นระบบ   ครบวงจร ใหบ้รรลเุปา้หมายการศกึษา 

3.11 ดี 3 ดี 3.06 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศกึษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

3.78 ดีมาก 4 ดีมาก 3.89 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศกึษามีหลกัสตูรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้

3.60 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ไดม้าตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศกึษาสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือกบัชมุชนในการ
พฒันาการศกึษา 

3.20 ดี 4 ดีมาก 3.60 ไดม้าตรฐาน 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  

มธัยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ ์

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย 
ระดบั
คุณภาพ 

ค่าเฉล่ีย ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน ระดบั
คุณภาพ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
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บทที่ 2 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา” 

 
 สภาพทัว่ไปของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา”   คือ   เป็นโรงเรียนท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน ท่ีมี
สถานท่ีราชการและสถานศึกษาอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง    มีปัจจยัภายนอกท่ีเป็นทั้งโอกาสท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาดว้ยเช่นกนั   และมีปัจจยัภายในท่ีเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ดงัน้ี
  
2.1  การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน  
 จุดแข็ง  

1) บุคลากร 
1) บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน 
2) บุคลากรมีความสามารถท่ีหลากหลาย ปฏิบติัหนา้ท่ีไดห้ลายดา้น 
3) ครูมีทกัษะในการจดัการเรียนการสอน และมีความช านาญ 
4) ครูมีท างานเป็นทีม  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
5) มีการก าหนดค่านิยมร่วม เพื่อเป็นวฒันธรรมในองคก์ร 
6) บุคลากรใหค้วามส าคญักบัขวญัและก าลงัใจของเพื่อนร่วมงาน 

2) งบประมาณ 
1) งบประมาณสามารถเบิกจ่ายไดต้ามระบบ เป็นปัจจุบนั 
2) มีการใชง้บประมาณท่ีตรวจสอบได ้ 
 

3) สถานที ่อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
1) สถานท่ีมีความพร้อม และบุคลากรในโรงเรียนพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน 

2) โรงเรียนมีการประสานกบัหน่วยงานอ่ืนในการพฒันาโรงเรียน 

3) มีการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังาน 

4) การบริหารจัดการ 
1) มีการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สามารถในไปปฏิบติัไดจ้ริง 

2) มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจร 
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จุดอ่อน 
1) บุคลากร 

1) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ยงัขาดทกัษะและประสบการณ์ในการท างาน 

2) บุคลากรบางส่วนยงัไม่ปรับเปล่ียนวธีิการสอนใหท้นัสมยั 

3) บุคลากรมีภาระงานจากภายนอกเป็นจ านวนมากท าใหไ้ม่มีเวลาพฒันาการสอน 

2) งบประมาณ 
1) งบประมาณส่วนหน่ึงตอ้งน าไปช าระหน้ีคงคา้ง ท าใหเ้งินส ารองจ่ายมีนอ้ย 
2) การระดมทรัพยากรจากผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
 

3) สถานที ่ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
1) ระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนมีปัญหาค่อนขา้งบ่อยและยงัไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของครูและบุคลากร 
2) อาคารเรียนบางอาคารมีสภาพเก่า ทรุดโทรมตอ้งสูญเสียงบประมาณในการ

ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อยคร้ัง  
 

4) การบริหารจัดการ 
1) ครูและบุคลากรบางส่วนรับภาระหนา้ท่ีท่ีหลากหลายและค่อนขา้งหนกั ท าใหเ้กิด

ความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

2) ระบบการบริหารจดัการยงัไม่สมบูรณ์มีการปรับเปล่ียนหลายคร้ังเน่ืองจากภาระ

งานท่ีมีค่อนขา้งมากและหลากหลาย 

2.2 การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
  โอกาส  

1) ด้านเศรษฐกจิ 
1) ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นชุมชนคา้ขาย เศรษฐกิจค่อนขา้งดี 
2) การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจในชุมชนเจริญกา้วหนา้ตลอดเวลา 

 
2) ด้านการเมือง / กฎหมาย / นโยบายการศึกษาของรัฐบาล 

1) ตน้สังกดัมีนโยบายสนบัสนุนดา้นการจดัการศึกษาอยา่งเหมาะสม 
2) รัฐบาลมีนโยบายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีหลากหลาย 
3) สพฐ.มีนโยบายให ้
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3) ด้านสังคม 

1) เป็นชุมชนใหญ่  อยูก่นัอยา่งสงบสุข ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
2) ชุมชนมีการอนุรักษสื์บสายวฒันธรรมประเพณีอนัดีอยา่งไวอ้ยา่งเหนียวแน่น 
3) ผูน้ าชุมชนมองเห็นความส าคญัของการจดัการศึกษา 

 
4) ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1) มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารการศึกษาระหวา่งหน่วยงาน ท าใหส้ะดวก

รวดเร็วในการปฏิบติังาน 

2) ชุมชนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และหน่วยงานมีบริการสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เช่น 

หอ้งสมุดประชาชน ,อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน เป็นตน้ 

 
ข้อจ ากดั 

1) ด้านเศรษฐกจิ 
1) เศรษฐกิจของชาติไม่มัน่คง มีภยัธรรมชาติท าให้รัฐบาลตอ้งลดงบประมาณท่ี จะ

สนบัสนุนลง 

2) รายไดข้องผูป้กครองไม่แน่นอน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 

2) ด้านการเมือง / กฎหมาย / นโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
นโยบายของรัฐบาล เปล่ียนแปลงบ่อย 

 
3) ด้านสังคม 

1) ผูป้กครองบางส่วนขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน 

2) ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร เน่ืองจากตอ้งท างาน 

3) สภาพครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์เน่ืองมาจากปัญหาครอบครัว การหยา่ร้าง 

4) ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) ครอบครัวนกัเรียนเกินคร่ึงไม่ไดใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต 

2) นกัเรียนบางกลุ่มไม่มีอินเตอร์เน็ตใชเ้น่ืองจากความยากจนของครอบครัว 
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STARS Question Marks

5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5

CASH COWS DOGS

O

5

4

3

2

-4

-5

T

1

S W

-1

-2

-3

    

-1.  

4.22

-1.  

    
    

เอ้ือและแข ง เอ้ือแต่อ่อน

ไม่เอ้ือแต่แข ง ไม่เอ้ือและอ่อน

 

สรุปผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน (SWOT )  สรุปผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก  พบวํา  มีโอกาสมากกวําอุปสรรค   จึงอยูํในสภาพ “เอ้ือ” และ
สภาพแวดล๎อมภายในมีจุดแข็งมากกวําจุดอํอน จึงอยูํในสภาพ “แข็ง” ดังนั้นโรงเรียนจึงอยูํในสภาพ “ เอ้ือและ
แข็ง ” ซึ่งถือวําเป็นภาวะที่เหมาะสมในการที่จะก าหนดกลยุทธ์ และสํงเสริมศักยภาพในเชิงรุกได๎เป็นอยํางดี  
 

กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป    
                จากการวิเคราะห์ SWOT จากสภาพแวดล๎อมภายนอก เอ้ือและแข็ง    เป็นต าแหนํงที่บํงบอกวํา 
โรงเรียนมีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส หรือพร๎อมให๎การสนับสนุน เอ้ือตํอการด าเนินกิจกรรม และปัจจัยภายใน
มีความเข๎มแข็ง จึงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการที่จะก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และพัฒนาสูํ
ความเป็นเลิศ 
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บทที่ 3 

 

ทิศทางของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3   
ทิศทางของโรงเรียน   

 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงสูํ
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. สํงเสริมและพัฒนาครูสูํความเป็นครูมืออาชีพ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกันคุณภาพการศึกษา 
   โดยเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
4. พัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป่าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน๎นที่ก าหนดขึ้น 
5. จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน๎น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษา 
    ให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 
เป้าประสงค์ 
1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะชีวิต โดยยึดหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
2. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะ 
    การสื่อสารและรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
3. ครูมีประสิทธิภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ การวิจัย การสร๎างสรรค์นวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยี และน า 
    กระบวนการวิจัยมาใช๎แก๎ปัญหาในชั้นเรียน รวมถึงการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นแบบอยํางท่ีดีด๎าน 
    คุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในความเป็นครู 
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกันคุณภาพ 
    การศึกษาโดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
5. โรงเรียนบรรลุเป่าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน๎นที่ก าหนดขึ้น 
6. โรงเรียนตอบสนองนโยบาย  จุดเน๎น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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กลยุทธ์ 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกผังผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีสุขภาวะทางกายที่แข็งแรง รักความเป็นไทย มีจิตสังคม มี
ทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีทักษะการสื่อสารและรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลกอยํางตํอเนื่อง 
 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูให๎มีประสิทธิภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ การวิจัย การสร๎างสรรค์นวัตกรรม การ
ใช๎เทคโนโลยี และน ากระบวนการวิจัยมาใช๎แก๎ปัญหาในชั้นเรียน รวมถึงการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็น
แบบอยํางที่ดีด๎านคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในความเป็นครู 
 
3. ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
 
4. ด้านมาตรการส่งเสริม 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
 
5. ด้านอัตลักษณ์ 
 กลยุทธ์ที่ 6 สร๎างนักเรียนให๎เป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดเน้น 
ด้านผู้เรียน 
     1. เพ่ิมคะแนนโอเน็ตทุกกลุํมสาระ ร๎อยละ 3 (เน๎นวิชาภาษาอังกฤษ) และพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3   
     2. 1 นักเรียน 1 ศักยภาพ  
     3.  เป็นคนดี ตามวิถีพอเพียง  
ด้านครูและบุคลากร 
     1. ครูใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎  
     2. ครูสร๎างนวัตกรรมผํานกระบวนการวิจัย อยํางน๎อย 1 นวัตกรรม  
     3. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎น Active learning, coding, STEAM, PBL  
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ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
     1. มีระบบการนิเทศภายในที่เข๎มแข็ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ  
     2. มีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรมอยํางมีคุณภาพ 
     3. โรงเรียนปลอดขยะ ลดใช๎พลังงาน  
     4. พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีคุณภาพ  
     5. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง  
     6. พัฒนาเครือขํายความรํวมมือ  
 
โครงการหลัก 

1. โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสังคม  
2. โครงการสํงเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา   
3. โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
5. โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สร๎างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในการ 
    ท างาน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสูํมืออาชีพ 
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อมและการ 
    บริการ    
8. โครงการสํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
9. โครงการสํงเสริมและระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
10. โครงการ CKP ORGANIZATION OF HERBS 
11. โครงการเรียนฟรี 15 ปีอยํางมีคุณภาพ 

      12. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ 
           ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
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แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 

วสัิยทัศน์ : โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นองค์กรท่ีมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงสูํมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม โดย 
                หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณภาพผู้เรียน 

ด้านการจัด
การศึกษา 

ด้านระบบการ
บริหารจัดการ 

ด้านมาตรการ
ส่งเสรมิ 

ผู๎เรียนเป็นคนดี มีสุขภาวะทางกายที่แข็งแรง รักความ
เป็นไทย มีจิตสังคม มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พัฒนาครูให๎มีประสิทธิภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ การวิจัย การสร๎างสรรค์นวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยี และน ากระบวนการวิจัยมาใช๎
แก๎ปัญหาในชั้นเรียน รวมถึงการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นแบบอยํางที่ดีด๎านคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในความเป็นครู 

จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน๎น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการสื่อสารและรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก
อยํางตํอเนื่อง 
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พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

ด้านอัตลักษณ์ สร๎างนักเรียนให๎เป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

 
 
บทที่ 4 

 

กลยทุธ์การพฒันาสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 

กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา 
การก าหนดงาน/โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

 
ล าดับ 

ที ่
กลยุทธ์ งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปลูกผังผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีสุขภาวะทางกายท่ีแข็งแรง รัก
ความเป็นไทย มีจิตสังคม มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสังคม 
2. โครงการสํงเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรี  
    กีฬา 
 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 

2. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และ
สร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะ
การสื่อสารและรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลกอยํางตํอเนื่อง 

4. โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
5. โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สร๎างสรรค ์
    นวัตกรรม มีทักษะในการท างาน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
    และรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
11. โครงการเรียนฟรี 15 ปีอยํางมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

กลุํมบริหารวิชาการ 
กลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
กลุํมบริหารวิชาการ 
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ล าดับ 
ที ่

กลยุทธ์ งาน/โครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3. พัฒนาครูให๎มีประสิทธิภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ การวิจัย 
การสร๎างสรรค์นวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยี และน า
กระบวนการวิจัยมาใช๎แก๎ปัญหาในชั้นเรียน รวมถึงการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน เป็นแบบอยํางที่ดีด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
มีความตระหนักในความเป็นครู 

6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสูํมืออาชีพ กลุํมบริหารงานบุคคล 

4. พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ภายใต๎การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ
มีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่  
    สภาพแวดล๎อมและการบริการ    
8. โครงการสํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
9. โครงการสํงเสริมและระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
10. โครงการ CKP ORGANIZATION OF HERBS 
 

กลุํมบริหารทั่วไป 
 
กลุํมบริหารงบประมาณ 
กลุํมบริหารงบประมาณ 
กลุํมบริหารวิชาการ 
กลุํมบริหารงบประมาณ 

5.  จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน๎น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

12. โครงการพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาตามนโยบาย จุดเน๎น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

กลุํมบริหารงบประมาณ 
 

6. สร๎างนักเรียนให๎เป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

กลุํมบริหารวิชาการ 
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บทที่ 5 
 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 

ปลูกผังผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีสุขภาวะทางกายท่ีแข็งแรง รักความเป็นไทย มีจิตสังคม มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 1    
         โครงการสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสังคม  

 

      1)  เพ่ือปลูกฝังความจงรักภักดีตํอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให๎กับ
นักเรียน  
     2)  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมและคํานิยมไทย  
     3)  เพ่ือให๎นักเรียนมีจิตสังคม จิต
สาธารณะ และเห็นประโยชน์สํวนรวม
มากกวําประโยชน์สํวนตน  

1 เชิงปริมาณ 
            นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎รับการสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รักความเป็นไทย การมีจิตสังคม 
 
2 เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนเป็นผู๎ที่มคีุณธรรมจริยธรรม รักความเป็น
ไทย การมจีิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู๎เรียน 
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 

ปลูกผังผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีสุขภาวะทางกายท่ีแข็งแรง รักความเป็นไทย มีจิตสังคม มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 2 
โครงการสํงเสริมสุขภาวะที่ดีและ 

มีสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา   

 

1) เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีน้ าหนัก 
สํวนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

2) เพ่ือให๎นักเรียนเห็นคุณคําในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม 

3) เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักป้องกันตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง อุบัติเหตุ 
การชกตํอยทะเลาะวิวาท 

4) เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะการปฏิเสธ
สิ่งยั่วยุทั้งหลาย เชํน เสพยาเสพติด 
เพศสัมพันธ์ เลํนเกม 

1 เชิงปริมาณ 
            นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎รับการดูแลด๎านสุข 

ภาวะที่ดีและสํงเสริมสุทนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา   
 
2 เชิงคุณภาพ 

           นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
ทางด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา   
 

 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู๎เรียน 
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการสื่อสารและรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
อยํางตํอเนื่อง 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 4    
           โครงการสํงเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ  

 

1) เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณภาพทางด๎าน
วิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนของนักเรียน 

3) เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด๎าน
วิชาการตามความถนัด 

 

1 เชิงปริมาณ 
               นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา 
ทักษะทางด๎านวิชาการ 
  
2 เชิงคุณภาพ 
              นักเรียนมีคุณภาพทางด๎านวิชาการตามหลักสูตร
สถานศกึษาและมีศักยภาพตามความถนัด 

 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู๎เรียน 
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการสื่อสารและรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
อยํางตํอเนื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 5    
           โครงการสํงเสริมให๎นักเรียน
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สร๎างสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะในการท างาน  และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
รํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก 

 

1) เพ่ือสํงเสริมนักเรียนให๎มี
ความสามารถในการอําน เขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

2) เพ่ือสํงเสริมนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
วิจารณญาณสามารถแก๎ปัญหาได๎ 

3) เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ศึกษา
ค๎นคว๎า หาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายใน
และภายนอกโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) เพ่ือให๎นักเรียนมีความพร๎อมใน
การศึกษาตํอ การฝึกงานและการท างาน 

 

1 เชิงปริมาณ 
             นักเรียนร๎อยละ 95  ได๎รับการสํงเสริมทักษะใน
การแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มีทักษะในการท างาน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และรํวมรับผิดชอบตํอ
สังคมโลก 
       
2 เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สร๎างสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะในการท างาน  และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู๎เรียน 
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการสื่อสารและรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลกอยํางตํอเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 11   
 โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

 

เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสได๎รับ
การศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย  รายการ
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ที่
ภาครัฐให๎การสนับสนุน  

 

1 เชิงปริมาณ 
           1) นักเรียนทุกคนได๎รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปี
การศึกษา  ร๎อยละ 100 

            2) นักเรียนทุกคนได๎รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง ร๎อยละ   100 
             3) นักเรียนทุกคนได๎รับเงินคําเครื่องแบบนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  คนละ 1 ครั้ง  ร๎อยละ  100 
            4) นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน     
รอ๎ยละ 95 

 4.1 กิจกรรมวิชาการ 

 4.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี 
 4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 

  4.4 การบริการสารสนเทศ ICT  
2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย   

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู๎เรียน 
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนาครูให๎มีประสิทธิภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ การวิจัย การสร๎างสรรค์นวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยี และน ากระบวนการวิจัยมาใช๎แก๎ปัญหาในชั้นเรียน รวมถึง
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นแบบอยํางที่ดีด๎านคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในความเป็นครู 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 6   
 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูสูํมืออาชีพ 
 
 

1) เพ่ือสํงเสริมให๎ครูมีศักยภาพ  สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลจนสามารถ
เผยแพรํแกํสาธารณชนเชิงประจักษ์ได๎  

2) เพ่ือให๎ครูได๎รับการพัฒนาตนเองโดย
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

3) เพ่ือเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจแกํ
ข๎าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ 

4) เพ่ือจัดหาบุคลากรสายการสอนและ
สายสนับสนุน ให๎เพียงพอตํอความจ าเป็น 

 

1 เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาร๎อยละ 95 ได๎รับการ 

พัฒนาในวิชาชีพของตนเองเพ่ิมข้ึน 
 
2 เชิงคุณภาพ 
          ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
   2.4  พัฒนาครูและ
บุคลากรให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 
   พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 7  
 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล๎อมและการบริการ 

1) เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให๎รํมรื่น  
สะอาด  สวยงาม   นําอยูํ  มีที่นั่งพักผํอน
หยํอนใจในการท ากิจกรรมตําง ๆ และมี
บรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎   

2) เพ่ือจัดซื้อ ซํอมแซม  ปรับปรุงวัสดุ  
ครุภัณฑ์  อุปกรณ์ ตามอาคารสถานที่ตํางๆ 
ให๎อยูํในสภาพที่ดี   

3) เพ่ือรณรงค์การใช๎พลังงานไฟฟ้า
และน้ าประปาอยํางมีประสิทธิภาพ 

1. เชิงปริมาณ 
ร๎อยละ 95 ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 

สถานที่ สภาพแวดล๎อมและการบริการได๎รับการปรับปรุงและ
พัฒนา 
2. เชิงคุณภาพ 

   อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน 
รํมรื่น  สะอาด  สวยงาม นําอยูํ  มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎และมีความปลอดภัย 

 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอ
การจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎ 
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 
   พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 8  
 โครงการสํงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 

1) เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
การท าวิจัยและการสร๎างนวัตกรรมของครู
และบุคลากร 

2)  เพ่ือให๎บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ให๎แกํบุคลากรในแตํละกลุํมงานและกลุํม
สาระการเรียนรู๎ในปฏิบัติหน๎าที่อยํางมี
คุณภาพ มีมาตรฐานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 

1 เชิงปริมาณ 
            ร๎อยละ 95 ของกลุํมสาระการเรียนรู๎และกลุํม
บริหารงาน ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุน การจัดท า
หลักสูตรชั้นเรียน การวิจัย การสร๎างนวัตกรรม และการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการสอน 
2 เชิงคุณภาพ 
          สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
       2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 
   พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 9    
                 สํงเสริมการระดมทุน
และทรัพยากรทางการศึกษา 

 
 
 

2.1 เพ่ือระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
 2.2 เพ่ือให๎ ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวน
รํวมทุกฝ่าย มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

 

1 เชิงปริมาณ 
          ร๎อยละ 95 ของผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝ่าย มี
สํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 
2 เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากการมี 
สํวนรํวมของภาคีเครือขําย 

 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 
   พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 10   
 CKP ORGANIZATION OF 
HERBS 

 

1)  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน 

 2) สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎
ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาทักษะชีวิต  

3) ยกระดับความรํวมมือของภาค
สํวนตํางๆ ในการบริหารจัดการ  

4) รํวมพัฒนาและสนับสนุน
สถานศึกษา ให๎ได๎รับโอกาสในการพัฒนา
อยํางทั่วถึง น าไปสูํการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

 

1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎รับการอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์

สมุนไพรและด๎านการเกษตรปลอดสารพิษ 
  
2 เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น 

 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 

จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน๎น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

12. โครงการพัฒนาและสํงเสริม
สถานศึกษาตามนโยบาย จุดเน๎น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎มี
คุณภาพตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เชิงปริมาณ 

           นโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

ร๎อยละ 95 ได๎รับการด าเนินการ 

 

2 เชิงคุณภาพ 

              สถานศึกษามีคุณภาพตามนโยบาย จุดเน๎น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
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ตวับ่งช้ี เป้าหมายของกลยุทธ์และความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 

สร๎างนักเรียนให๎เป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ 3    
             โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎
มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1) เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะการ
ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3) เพ่ือให๎นักเรียนมีความตระหนัก
และเห็นคุณคําการด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎รับการสํงเสริมให๎มี 

คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2 เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนมีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
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กรอบงบประมาณตามกลยุทธ์หลัก  ปี 2563 – 2566 
 

กลยุทธ์หลัก 
กรอบงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 
ปลูกผังผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีสุขภาวะทางกายท่ีแข็งแรง รักความเป็นไทย มีจิตสังคม มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

260,000 260,000 260,000 260,000 

พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการ
สื่อสารและรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลกอยํางตํอเนื่อง 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 

พัฒนาครูให๎มีประสิทธิภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ การวิจัย การสร๎างสรรค์นวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยี และน า
กระบวนการวิจัยมาใช๎แก๎ปัญหาในชั้นเรียน รวมถึงการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นแบบอยํางที่ดีด๎านคุณธรรม จริยธรรม มี
ความตระหนักในความเป็นครู 

36,000 36,000 36,000 36,000 

พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีสํวนรํวม
จากทุกภาคสํวน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

สร๎างนักเรียนให๎เป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 100,000 100,000 100,000 
จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน๎น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 

150,000 150,000 150,000 150,000 
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บทที่ 6 

 

                       กลยุทธ์   โครงการ  และกจิกรรมในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ โครงการและกจิกรรมในโครงการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกผังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสุขภาวะทางกายท่ีแข งแรง รักความเป็นไทย มีจิตสังคม มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ผูรั้บผดิชอบ 

1. โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็น
ไทย มีจิตสังคม  

 

กิจกรรมตานก๋วยสลาก นายทวีศักดิ์  
กิจกรรมวันมาฆบูชา บุตราลักษณ์ 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา นายทวีศักดิ์  
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา นายอิทธพล  
กิจกรรมค๎นหาดาวเดํนสังคมศึกษา นายบุตราลักษณ์ 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ นางศิริกานต์  
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย สวมใสํหมวกกันน็อค นายบุตราลักษณ์  
กิจกรรมวันสุนทรภูํ นางอุบลวรรณ  
กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ นางพํุมพวง  
กิจกรรมค๎นหาดาวเดํนด๎านภาษาไทย นางชิษณุชา  
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กลยุทธ์ โครงการและกจิกรรมในโครงการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกผังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสุขภาวะทางกายท่ีแข งแรง รักความเป็นไทย มีจิตสังคม มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 
 
 

 
 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ผูรั้บผดิชอบ 

2. โครงการสํงเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ทางด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา   
 

กีฬาต๎านยาเสพติด นายสัมพันธ์   
กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพทางด๎านกีฬา นายสัมพันธ์   
กรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดนําน นายสัมพันธ์  
กีฬาสีภายใน“หางนกยูงเกมส์ นายสัมพันธ์   
กิจกรรมเข๎าคํายฟุตบอล/ฟุตซอล นายสัมพันธ์ 
แขํงขัน Street Basketball  นายธนกฤต 
นิทรรศการงานศิลป์ นางจินดา   
คํายทัศนางานศิลป์ นางจินดา   

3.  โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะชีวิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กิจกรรม 8 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง นายบุตราลักษณ์ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน นายบุตราลักษณ์  
พัฒนาศูนย์เรียนรู๎ทฤษฎีใหมํ นายอ านาจ 
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กลยุทธ์ โครงการและกจิกรรมในโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการสื่อสารและร่วมรับผิดชอบต่อ 
              สังคมโลกอย่างต่อเนื่อง 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ผูรั้บผดิชอบ 

1 โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 

แขํงขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต นางนงลักษณ ์
กิจกรรมสอนติววันเสาร์(ม.6) นางธัญชนก 
กิจกรรมสอนตอนเย็น (ม.4/1,5/1) นางธัญชนก 
กิจกรรมติวโอเน็ตระดับชั้น ม.3 นางนงลักษณ ์
กิจกรรมติวโอเน็ตระดับชั้น ม.6 นางนงลักษณ ์
กิจกรรมสอนติววันเสาร์(ม.6) นางธัญชนก 
กิจกรรมสอนตอนเย็น (ม.4/1,5/1) นางธัญชนก 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการเลนํเอแม็ทและซูโดกุ นางล าแพน 
กิจกรรมสํงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ นางอินทิราลักษณ ์
สํงเสริมภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาจนี) นางพรมราตร ี
Christmas Day นางศิริพร/ 
เปิดโลกภาษาจีน นางพรมราตร ี
CKP’s got talent นายธนกฤต/ 
อบรม Crossword game นางธัญวรัตม์/ 
1 นักเรียน 1 ศักยภาพ นายสัมพันธ ์
Smart student social study นายบุตราลักษณ ์
กิจกรรมสํงเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางวชิรญาณ ์ 42 



 
 

กลยุทธ์ โครงการและกจิกรรมในโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการสื่อสารและร่วมรับผิดชอบต่อ 
              สังคมโลกอย่างต่อเนื่อง (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ผูรั้บผดิชอบ 

2 โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการ
เรียนรู๎ สร๎างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในการ
ท างาน  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
 

กิจกรรมสะเต็มศึกษา 1 นางจันทราณี  
กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ นางรัญจวน   
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 2 นางจันทราณี  
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นางสาวมะลิวัลย์   
คํายคอมพิวเตอร์ นายธราภพ   
คํายซีลสกรีน นายอ านาจ    
กิจกรรม TO BE NO.1 บุตราลักษณ์ 
บันทึกรักการอํานห๎องสมุด นางจินดา 
งานสภานักเรียน บุตราลักษณ์ 

43 



 
 

กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมในโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และน ากระบวนการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียน 

                    รวมถึงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในความเป็นครู 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ผู๎รับผิดชอบ 

1 โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสูํมือ
อาชีพ 

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน นายอิทธิพล   
ศึกษาดูงาน   บุตราลักษณ์ 
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์วันครู บุตราลักษณ์   
การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  น.ส. ศิริกานต์  
1 ครู 1 นวัตกรรม  นางนงลักษณ์  
ขับเคลื่อนการใช๎หลักสูตร ต๎านทุจริตโดยเน๎นกระบวนการคิด  นายอิทธิพล  
อบรม G SUIT For Education  นายธราภพ  
เยี่ยมชั้นเรียน  นางล าแพน  
แบบฝึกทักษะพิชิตปัญหาคณิต  นางล าแพน  
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ก๎าวไกลสูํยุค Thailand 4.0  นางพํุมพวง  
การพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ย  นายอ านาจ  
พัฒนาสื่อการสอนสาระทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี  นางจินดา  
พัฒนาสื่อการสอนที่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยผํานกระบวนการ PLC น.ส.มะลิวัลย ์ 
เทคนิคหลากหลายพิชิต Reading  นางธัญวรัตม์  
พัฒนานวัตกรรมการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย นางพํุมพวง  
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กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมในโครงการ 
 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ผู๎รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อม 
และการบริการ 
 

กิจกรรมคดัแยกขยะ นางอุบลวรรณ 

โครงการ รร.สะอาดบรรยากาศสดช่ืนรํมรื่นด๎วยพรรณไม ๎ นางอุบลวรรณ 

ปรับปรุงเครือขํายกล๎องวงจรปิด นายธราภพ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ นายอ านาจ 

2 โครงการสํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 

พัฒนาประสิทธิภาพงานประกันคณุภาพภายใน  นางพุํมพวง  

พัฒนางานโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเข๎ารับการประเมินคุณภาพระดับ OBECQA  นางสาวลาวัลย ์ 
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กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมในโครงการ 
 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (ต่อ) 

 
 
 
 
 

 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ผู๎รับผิดชอบ 

3 สํงเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ห๎องคอม  นายธราภพ 
กิจกรรมวิชาการ  
แขํงขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาค นางนงลักษณ์   
คําประกันอุบัติเหตุ  นางสะใบทิพย์ 
คําจ๎างครูชาวตํางชาติ นางจันทราณี 
คําจ๎างครูพิเศษ   นางจันทราณี 
คําจ๎างแมํบ๎าน   นางจันทราณี 

4 CKP ORGANIZATION OF HERBS การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  นายโพธิบูรพ์ 
การปลูกผักเพ่ือเป็นอาหารส าหรับนักเรียน นายอ านาจ 
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กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมในโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 5  จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน๎น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ผู๎รับผิดชอบ 

1 จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

พัฒนาอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ นายอ านาจ 
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต นายธราภพ 
ห๎องเรียนสะอาด บรรยากาศสดชื่น รํมรื่นด๎วยพรรณไม๎ นางอุบลวรรณ 
งานพัฒนาเครือขํายความรํวมมือ นายสมนึก 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ นางสาวลาวัลย ์
งานวิจัยในชั้นเรียน นางนงลักษณ์ 
1 นักเรียน 1 ศักยภาพ นางสาวลาวัลย ์
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู นางนงลักษณ์ 
กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน นางล าแพน 
พัฒนาประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพภายใน นางพํุมพวง 
การด าเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียน  นางศิริพร 
การพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ (big data)  นายธราภพ 
โรงเรียนปลอดขยะและลดการใช๎พลังงาน นางอุบลวรรณ 
พัฒนางานโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเข๎ารับการประเมินคุณภาพระดับ OBECQA นางสาวลาวัลย ์
ขับเคลื่อนการใช๎หลักสูตร ต๎านทุจริตโดยเน๎นกระบวนการคิด นายบุตราลักษณ์ 
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กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมในโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 6  สร๎างนักเรียนให๎เป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
ล าดับที่ 

โครงการ กิจกรรมตามโครงการ ผู๎รับผิดชอบ 

1 3. โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน นายบุตราลักษณ์ 
กิจกรรมทักษะชีวิต หัวหน๎าระดับ 
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กรอบกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 

กลยุทธ์ที่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 1  
      ปลูกผังผู๎เรียนให๎เป็น
คนดี มีสุขภาวะทางกายที่
แข็งแรง รักความเป็นไทย มี
จิตสังคม มีทักษะชีวิต โดย
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. โครงการสํงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม รักความ

เป็นไทย มีจิตสังคม  

2. โครงการสํงเสริมสุข

ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ทางด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา   

 

       เพ่ือปลูกผังผู๎เรียน
ให๎เป็นคนดี มีสุขภาวะ
ทางกายที่แข็งแรง รัก
ความเป็นไทย มีจิตสังคม 
มีทักษะชีวิต โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1) ผู๎เรียนมีความประพฤติด๎านคณุธรรม จริยธรรม 
คํานิยม จิตสังคม  

90 93 95 98 100 

2) ผู๎เรียนมสีํวนรํวมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

90 93 95 98 100 

3) ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคณุคําเกี่ยวกับ ภูมิปญัญาไทยและ
แสดงออกได๎อยํางเหมาะสม  

90 93 95 98 100 

4) ผู๎เรียนยอมรับเหตุผลความคดิเห็นของผู๎อื่น และ
มีมนุษยสมัพันธ์ดี  

90 93 95 98 100 

5) ผู๎เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพชองตนเองให๎
แข็งแรง  

90 93 95 98 100 

6) ผู๎เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให๎ดีอยูํเสมอ  90 93 95 98 100 

7) ผู๎เรียนรู๎และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการสํอ
ลวงขํมเหง รังแก  

90 93 95 98 100 

8) ผู๎เรียนไมํเพิกเฉยตํอการกระท าสิ่งที่ไม ํถูกต๎อง 
และอยูํรํวมกันด๎วยดีในครอบครัว ชุมซนและสังคม 

90 93 95 98 100 
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กรอบกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 

กลยุทธ์ที่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 2  
       พัฒนาผู๎เรียนให๎
เป็นบุคคลแหํงการ
เรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และ
สร๎างสรรค์นวัตกรรม 
มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีทักษะการ
สื่อสารและรํวม
รับผิดชอบตํอสังคม
โลกอยํางตํอเนื่อง 

 

1. โครงการ

สํงเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 

2. โครงการ

สํงเสริมให๎นักเรียนเป็น

บุคคลแหํงการเรียนรู๎ 

สร๎างสรรค์นวัตกรรม 

มีทักษะในการท างาน  

และความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ และ

รํวมรับผิดชอบตํอ

สังคมโลก 

 

       พัฒนาคุณภาพของ
ผู๎เรียน ด๎านความรู๎ 
ความสามารถ ทักษะตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และมีพัฒนาการ ในด๎าน
การอําน คิดวิเคราะห์
และเขียน สมรรถนะที่
ส าคัญ และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
 

1) ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานและเขียนได๎ 90 93 95 98 100 
2) ผู๎เรียนมีความสามารถในด๎านการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  

90 93 95 98 100 

3) ผู๎เรียนมีความสามารถในด๎านการคิดค านวณ  90 93 95 98 100 
4) ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก๎ปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ อยํางเหมาะสม  

90 93 95 98 100 

5) ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได๎อยําง เหมาะสมปลอดภัย  

90 93 95 98 100 

6) ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและ ทักษะตํางๆ ตาม
หลักสูตร อยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง  

90 93 95 98 100 

7) คําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู๎เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น  

85 87 90 93 95 

8) ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร๎อมที่จะศึกษา
ตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

90 93 95 98 100 
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กรอบกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 

กลยุทธ์ที่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 3   

       พัฒนาครูให๎มี 
ประสิทธิภาพด๎านการ
จัดการเรียนรู๎ การวิจัย การ
สร๎างสรรค์นวัตกรรม การใช๎
เทคโนโลยี และน า
กระบวนการวิจัยมาใช๎
แก๎ปัญหาในชั้นเรียน 
รวมถึงการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน เป็นแบบอยํางที่ดี
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม มี
ความตระหนักในความเป็น
คร ู

1. โครงการสํงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพครูสูํมืออาชีพ 

พัฒนาครูและบุคลากรให๎มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
ความรู๎ความสามารถ และ
ทักษะตามมาตรฐานต าแหนํง 

ครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ มีความรู๎ความสามารถ 
และทักษะตามมาตรฐานต าแหนํง 

 

90 93 95 98 100 
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กรอบกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

กลยุทธ์ที่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 4   
      พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ด๎วยระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
ภายใต๎การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีสํวนรํวม
จากทุกภาค
สํวน 

 

1. โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี สภาพแวดล๎อม

และการบริการ 

2. โครงการสํงเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธ์ิ 

3. สํงเสริมการระดมทุน

และทรัพยากรทางการศึกษา 

4. CKP 

ORGANIZATION  OF HERBS 

5. จัดกิจกรรมตาม

นโยบาย จุดเน๎น แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ

สํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับ

คุณภาพสูงขึ้น 

เพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ด๎วยระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
ภายใต๎การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาโดย
การมีสํวนรํวม
จากทุกภาคสํวน
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีการบรหิารจดัการข๎อมลูสารสนเทศท่ีมีความถูกต๎อง ครบถ๎วน 

ทันสมัย น าไป ประยุกต์ใช๎ได๎และด าเนินการอยาํงเนินระบบ  

90 93 95 98 100 

2. มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ๎นให๎

ผู๎เรยีนใฝ่เรียนรู๎ ท่ัวถึงทุก      กลุํมเป้าหมาย 

90 93 95 98 100 

3. ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมสีํวนรํวมและมเีครือขํายความรํวมมือในการรํวม

รับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและไดม๎าตรฐาน 

90 93 95 98 100 

4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดั

การศึกษาอยํางเหมาะสม ชัดเจน และเปดิโอกาสให๎ผู๎เกีย่วข๎องมี

สํวนรํวม 

90 93 95 98 100 

5. การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนมสีํวน

รํวม 

90 93 95 98 100 

6. การจัดการเรยีนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมซนและท๎องถิ่น 90 93 95 98 100 

7. การตรวจสอบและประเมินความรูค๎วามเข๎าใจของผู๎เรียนอยํางเป็น

ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

90 93 95 98 100 
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กรอบกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

กลยุทธ์ที่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 5  
       จัดกิจกรรม
ตามนโยบาย 
จุดเน๎น แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและ
สํงเสริม
สถานศึกษาให๎
ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับ

ภูมิทัศน์ 

2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 

3. ห๎องเรียนสะอาด บรรยากาศสดชื่น รํม

รื่นด๎วยพรรณไม๎ 

4. พัฒนาเครือขํายความรํวมมือ 

5. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัการเรียนการสอน 

6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

7. งานวิจัยในชั้นเรียน 

8. 1 นักเรียน 1 ศักยภาพ 

9. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครู 

10. กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 

เพ่ือให๎โรงเรียนจัด
กิจกรรม  ตาม
นโยบาย  จุดเน๎น  
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในการ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให๎สูงขึ้น 

1. อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ได๎รับการ
พัฒนา 

90 93 95 98 100 

2. ระบบอินเตอร์เน็ตสามารถใช๎การได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

90 93 95 98 100 

3. ห๎องเรียน แหลํงเรียนรู๎ บริบทภายใน
โรงเรียนมีความสะอาด และมีบรรยากาศที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎  

90 93 95 98 100 

4. มีเครือขํายองค์กรรํวมจัดการศึกษา 90 93 95 98 100 
5. มีการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน 

90 93 95 98 100 

6. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

90 93 95 98 100 

7. มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 90 93 95 98 100 

8. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านศักยภาพ
ตามความถนัด 

90 93 95 98 100 

9. มีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 

90 93 95 98 100 

10.มีการเยี่ยมชั้นเรียน 90 93 95 98 100 
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กรอบกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

กลยุทธ์ที่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 5  
       จัดกิจกรรม
ตามนโยบาย 
จุดเน๎น แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและ
สํงเสริม
สถานศึกษาให๎
ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
(ตํอ) 

 

11. พัฒนาประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพ

ภายใน 

12. การด าเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียน  

13. การพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ (big data)  

14. โรงเรียนปลอดขยะและลดการใช๎

พลังงาน 

15. พัฒนางานโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อ

เข๎ารับการประเมินคุณภาพระดับ OBECQA 

16. ขับเคลื่อนการใช๎หลักสูตร ต๎านทุจริต

โดยเน๎นกระบวนการคิด 

เพ่ือให๎โรงเรียนจัด
กิจกรรม  ตาม
นโยบาย  จุดเน๎น  
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในการ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให๎สูงขึ้น 

11.มีงานประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง 90 93 95 98 100 
12.มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
คุณภาพ 

90 93 95 98 100 

13.มีการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ (big 
data)  

90 93 95 98 100 

14.มีการจัดกิจกรรมก าจัดขยะและลดการ
ใช๎พลังงาน 

90 93 95 98 100 

15.มีการพัฒนางานโรงเรียน
มาตรฐานสากลเพื่อเข๎ารับการประเมิน
คุณภาพระดับ OBECQA 

90 93 95 98 100 

16.มีการขับเคลื่อนการใช๎หลักสูตร ต๎าน
ทุจริต 

90 93 95 98 100 
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กรอบกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

กลยุทธ์ที่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 6  

 สร๎าง 
นักเรียนให๎เป็น
คนดี ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะชีวิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เพ่ือให๎นักเรียน
ด าเนินชีวิตอยําง
พอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มี
คุณธรรม มีภูมิคุ๎มกัน
ในตัวที่ดี และ
ปรับตัวเพ่ืออยูํใน
สังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

มีการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการเรียนการสอน 

90 93 95 98 100 

มีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมทักษะชีวิต 90 93 95 98 100 
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ภาคผนวก 
 

ค าสั่งคณะกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์ 
คณะผู้จัดท ารูปเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

          
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
ที่ 389 /2561 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2566 
 

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

           ด๎วยโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ได๎ 
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563-2566 เพ่ือใช๎เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการเพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายต๎นสังกัด บรรลุเป้าหมายอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  ประชากร
วัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ เป็นคนเกํง คนดี  มีความสุข และมีจิตส านึกในความเป็นชาติไทย 

          เพ่ือให๎การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563-2566 ประสบผลส าเร็จ มี 
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  และนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  และนโยบายของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชา
พัฒนา”  จึงแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

1. นายชาญชัย  ลิ้มสุวรรณ             ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประธานกรรมการ 

2. นายกมล  สุทธาวาส  ผู๎อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 

3. นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) กรรมการ 

4. นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย์ ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  กรรมการ 

5. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  กรรมการ 

6. นายประทุม  จิณแสน  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  กรรมการ 

7. นายปาณะพงษ์   เลาหวฤทธิ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  กรรมการ 

8. นายวัฒน์สัณห์  วังสาร  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  กรรมการ 

9. นายสุริยา พรมมา  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  กรรมการ 

10. นายชาตรี ท างาม   ผู๎แทนผู๎ปกครอง     กรรมการ 

11. นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์  ผู๎แทนครู     กรรมการ 

12. นายฉัตรชัย จิตตรง  ผู๎แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ 

13. นายธนกฤต จิตตรง  ผู๎แทนองค์กรสํวนท๎องถิ่น    กรรมการ  

14. นางสร๎อยลดา ชวาเขต  ผู๎แทนศิษย์เกํา     กรรมการ  

15. พระครูศีลนันทโชติ  ผู๎แทนศาสนา     กรรมการ  
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16. นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว  ผช. ผอ. ร.ร. กลุํมบริหารทั่วไป                     กรรมการ 

17. นางทัศนีย์ มะโน   ผช.ผอ.ร.ร.  กลุํมบริหารงานบุคคล             กรรมการ 

18. นายสัมพันธ์ อินสองใจ  ผช.ผอ. ร.ร. ฝ่ายกิจการนักเรียน/หนก.สุขศึกษาฯ  กรรมการ 

19. นางอินทิราลักษณ์ นันไชย           หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์    กรรมการ 

20. นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโย  หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 

21. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร   หัวหน๎ากลุํมสาระสังคมศึกษาศาสนาฯ   กรรมการ 

22. นางชิษณุชา  ริทฤทธิ์  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย    กรรมการ 

23. นายอ านาจ  จิตอารี  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ    กรรมการ 

24. นางจินดา  ยังศิริ   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ     กรรมการ 

25. นายพงศ์อนันต์ มางิ้ว  ประธานนักเรียน      กรรมการ 

26. นายสมนึก  จันทรักษ์  ผช.ผอ. ร.ร. กลุํมบริหารงบประมาณ/งานควบคุมภายใน  กรรมการและ  

                                                                                                         เลขานุการ 

27. นายธนกฤต  หนักหลํอ  เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายแผนงาน /หนก.ภาษาตํางประเทศ       กรรมการและ 

                                                                                                          ผู๎ชํวยเลขานุการ 

28. นางพํุมพวง วรสันติวงศ์     เจ๎าหน๎าที่งานประกันคุณภาพฯ                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

                ให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย  ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว๎  มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตํอทางราชการตํอไป 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

   ลงชื่อ   
    ( นายกมล  สุทธาวาส ) 

     ผู๎อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา" 
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คณะผู้จัดท ารูปเล่ม 
 
ที่ปรึกษา 
  

  1  นายกมล  สุทธาวาส   ผู๎อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
  2. นายสมนึก  จันทรักษ์   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ  

 
ผู้จัดท า    
 
   1. นายธนกฤต  หนักหลํอ  แผนงานโรงเรียน     
   2. นางพํุมพวง วรสันติวงศ์  งานประกันคุณภาพภายใน     
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