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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)              ได๎ชี้ให๎เห็นถึง
ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน๎นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให๎ มีคุณธรรม และมีความรอบรู๎  ใฝ่รู๎ 
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  มีคํานิยมจิตสาธารณะ มีความพร๎อมทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา  อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก๎าวทันการเปลี่ ยนแปลงเพ่ือน าไปสูํสังคมฐานความรู๎ได๎อยํางมั่นคง  แนวการพัฒนาคนดังกลําวมุํง
เตรียมเด็กและเยาวชนให๎เรียนรู๎ศาสตร์วิทยาการ ควบคูํกับสร๎างจิตสาธารณะ /กระบวนการพัฒนาที่เน๎นคนเป็น
ศูนย์กลางด๎วยการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน โดยการปรับโครงสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ มีภูมิคุ๎ม กันแข็งแกรํงน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎  พัฒนาสังคมที่ฐานราก ท๎องถิ่น /ชุมชนเข๎มแข็งจัดการตนเองได๎ดี   อัน
จะสํงผลตํอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , ๒๕๕๕)  ซึ่งแนวทางดังกลําว
สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพั ฒนาเยาวชนของชาติเข๎าสูํโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุํง
สํงเสริมผู๎เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร๎างสรรค์ มีทักษะด๎านเทคโนโลยี  สามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมโลกได๎อยํางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๕๑)  ประกอบ
กับแนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุํงพัฒนา
ผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มี
ความรู๎และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 
๒.การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

จากข๎อค๎นพบในการศึกษาวิจัยและติดตาม ข๎อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองพบวําได๎มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ให๎คนไทยได๎เรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ รวมไปถึงได๎มีการเสนอปรัชญาในการปฏิรูปการศึกษา
ไว๎วํา “การเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  คือ การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต โดยทั้งหมดนี้ได๎มีการก าหนด
เป็นเป้าหมายระยะยาวไว๎ดังนี้คือ “ภายในปี ๒๕๖๑ มีการปฏิรูปการศึกษา และเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ  โดยเน๎น
ประเด็นหลักสามประการคือ  ๑. พัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู๎ของคนไทย ๒.เปิดโอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู๎ ๓. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ด๎วย
ความส าคัญดังกลําวจึงได๎มีการก าหนดกรอบแนวคิดและมาตรการเรํงดํวนในการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ใหมํเพื่อการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ ดังนี ้

๑. ปรับหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบใหมํโดยเน๎น
กิจกรรมมากขึ้น (70:30) 

๒. ให๎ผู๎เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตํางประเทศอ่ืนตามความเหมาะสมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรํงประกาศให๎เป็นวาระ
แหํงชาต ิ

๓. สํงเสริมพัฒนาสุขภาวะในการเรียนรู๎ของเด็ก  เยาวชน และครอบครัว 
๔. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก  ด๎วยความรํวมมือของชุมชนและครอบครัว รวมทั้ง  
     เพ่ิมโอกาสทุกรูปแบบ  ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยที่เชื่อมโยงกับ  
     การศึกษาในระบบ 
๕. สร๎างความเป็นพลเมืองและมีมาตรการยกยํองคนดีในทุกรูปแบบ 
๖. จัดให๎มีระบบคัดกรองและสํงเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต๎องการ  
     พิเศษ  ซึ่งรวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
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๗. ใช๎สื่อมวลชน และการสื่อสารสาธารณะ สื่อท๎องถิ่น เพ่ือสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ใหมํ 
     โดยเฉพาะการสร๎างตัวแบบที่ดีแกํเยาวชน 
๘. สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบใหมํ  โดยใช๎การวิจัย  โครงงาน และกิจกรรมที่หลากหลาย  
     เพ่ือให๎ผู๎เรียนคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และแก๎ปัญหาเป็นเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎มากขึ้นและ 
     คิดวิเคราะห์ 

๓.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล 
     จากสภาพของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ถูกขับเคลื่อนตามสภาพแวดล๎อมในด๎านตําง ๆ ในโลกอยําง
หลากหลาย  จึงมีความจ าเป็นต๎องยกระดับผู๎เรียนให๎ได๎มาตรฐาน  เพราะสังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมท่ีประ เทศไทย
เข๎าไปเกี่ยวข๎องทั้งในบ๎านเราหรือย๎ายฐานการผลิตไปตํางประเทศสิ่งแรกท่ีรีบเรํงพัฒนาคนรุํนใหมํ คือ ศักยภาพท่ีเป็น
สากล (Global  Compentency) การที่ประเทศไทยเปิดประตูการค๎า  มีกระแสการไหลเวียนของการลงทุนมายัง
ประเทศไทย  ก าลังคนรุํนใหมํจะต๎องพัฒนาให๎มีความพ ร๎อมระดับสากลในเรื่องการใช๎ภาษาท่ีเป็นสากล  ในที่นี้
หมายถึงภาษาอังกฤษหรือภาษาตํางประเทศท่ี ๒ และอ่ืน ๆ การมีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน
ขณะเดียวกันควรมีความรู๎สังคมเรา  สังคมเขา  เพื่อสามารถปรับรับให๎เหมาะสมกับสภาพสังคมของเราบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยภา ยใต๎ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยง   ด๎วยความส าคัญ ดังกลําวหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในฐานะเป็นเครื่องมือของการพัฒนา จึงได๎ก าหนดสมรรถนะส าคัญในการพัฒนา
ผู๎เรียนไว๎ ๕ ประการ ดังนี้ 
  ๑.ความสามารถในการสื่อสาร 
   เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาถํายทอดความคิด  
ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาตํอรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตํ าง ๆ การ
เลือกรับหรือไมํรับขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง  ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด 
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอยํางสร๎างสรรค์   

การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดอยํางเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎อง 

เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรม  และข๎อมูลสารสนเทศเข๎าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู๎ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การ

เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน  และการอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการเสริมสร๎างความสัมพันธ์
อันดีระหวํางบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ  อยํางเหมาะสม  การปรับตัวให๎ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อมและการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเอง
และผู๎อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
เป็นความสามารถในการเลือกและใช๎สื่อเทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมีทักษะกระบวนการ

ทางเทคโนโล ยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร  การท างาน  การแก๎ปัญหาอยําง
สร๎างสรรค์  ถูกต๎องเหมาะสม  และมีคุณธรรม 
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  จะเห็นได๎วํา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความรู๎ควา มสามารถในสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ  ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของ
ผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และคุณภาพผู๎เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
ได๎แกํ 

๑. เป็นเลิศวิชาการ  (Smart) มีความรู๎พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  เทคโนโลยี  รอบรู๎ภาษา  
ข๎อมูล  และทัศนภาพ  มีผลการเรียนดีเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  มีความถนัดหรือความสามารถ
เฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์  สามารถศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาหรือระดับสูงทั้งในประเทศหรือ
ตํางประเทศ 

๒. สื่อสารสองภาษา (Communicator) มีทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์   มีทักษะการเลือกใช๎วิธีการ
และเครื่องมือเพ่ือการสื่อสารมีประสิทธิผล  ใช๎ภาษาสื่อสารได๎ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาตํางประเทศอ่ืน  มีความสามารถเป็นที่ยอมรับจากสถาบันทางภาษาตําง ๆ  

๓. ล้ าหน๎าทางความคิด (Thinker) มีความใฝ่รู๎  สร๎างสรรค์  กล๎าเผชิญความเสี่ยง  คิดได๎ในระดับสูง  มี
เหตุผล  รู๎จักคิดวิเคราะห์  ใครํครวญ  วิจารณ์  สังเคราะห์และประเมินคํา  กล๎าน าเสนอความคิดท่ี
สร๎างสรรค์และแตกตําง  สามารถปรับตัวน าตนในสถานการณ์ตําง  ๆ ได๎ดี  แก๎ปัญหา จัดการกับความ
ซับซ๎อนได ๎

๔. ผลิตงานอยํางสร๎างสรรค์  (Innovation) สามารถจั ดล าดับความส าคัญ  วางแผนการบริหารจัดการสูํ
ความส าเร็จ  สามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎  ออกแบบสร๎างสรรค์งาน  สื่อสาร  น าเสนอ  เผยแพรํ  
มีผลงานออกแบบสร๎างสรรค์  ประดิษฐ์คิดค๎นที่น าเสนอ  เผยแพรํได๎อยํางกว๎างขวาง  สามารถผลิตผล
งานที่เหมาะสม  มีคุณภาพสูง 

๕. รํวมกันรับผิดชอบตํอสังคมโลก (Global  Citizenship) มีความตระหนักรู๎สภาวการณ์ของโลก (Global 
Awareness)  สามารถเรียนรู๎และจัดการกับความซับซ๎อน  คลุมเครือ  มีความรู๎  เข๎าใจและตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีของไทยและของนานาชาติบนพื้นฐาน
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๔.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
 หมวด ๖  ก าหนดให๎สถานศึกษาทุกแหํงต๎องได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกอยํางน๎อย ๑ ครั้ง ในทุก ๕ 
ปี นับตั้งแตํการประเมินครั้งสุดท๎าย  และเสนอผลการประเมินตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชน 
๕.กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 หมวด ๑  ข๎อ ๕ ให๎สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปีโดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ด๎วยการสนับสนุนจากต๎นสังกัดและการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 หมวด ๑   ข๎อ ๗ สถานศึกษาต๎องน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา 
๖.ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก 
 ๑.สํงเสริมการพัฒนาประเทศไทยให๎เป็นศูนย์กลางการศึกษาการวิจัยและพัฒนาและการฝึกอบรม      
               นานาชาติในภูมิภาค   

๒.สํงเสริมความรํวมมือด๎านการศึกษากับประเทศตําง ๆ และองค์กรระหวํางประเทศ   
๓.แลกเปลี่ยนองค์กรความรู๎ระหวํางผู๎เรียน  ครู  คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา 
๔.ก าหนดมาตรฐานเชิงรับและรุกเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค๎าและบริการด๎านการศึกษา  
๕.สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็นภาษาท่ีสองตั้งแตํระดับข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู๎ภาษาท่ีสาม  
๖.สํงเสริมให๎สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสมทบรํวมกับสถาบันตํางประเทศ 

๗.จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
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 ข๎อที่ ๘ นักเรียน  ครู และ สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  
๘.หลักปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
           “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวํา ๒๕ ปี ตั้งแตํกํอนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  และ
เมื่อภายหลังได๎ทรงเน๎นย้ าแนวทางการแก๎ไขเพ่ือให๎รอดพ๎น และสามารถด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงตํางๆ 
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตํระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีระบบภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตํอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในภายนอก ทั้งนี้  จะต๎องอาศัยความรอบรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการน าวิชาการตํางๆ  
มาใช๎ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน  จะต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นักทฤ ษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให๎มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  และให๎มี
ความรอบรู๎ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา  และความรอบคอบ เพ่ือให๎สมดุลและ
พร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวางทั้งด๎านวัตถุสังคมสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได๎เป็นอยํางดี  
          คุณสมบัตขิองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไปและไมํมากเกินไป โดยไมํเบียดเบียนตนเองและผู๎อื่น  
    เชํนการผลิตและการบริโภคท่ีอยูํในระดับพอประมาณ  
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต๎องเป็นไปอยํางมีเหตุผล  โดย 
    พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข๎องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น  ๆ อยํางรอบคอบ  
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย 
     ค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคต   
    โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมตํางๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้  
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด๎วย ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตํางๆ  ที่เก่ียวข๎องรอบด๎าน ความรอบคอบที่จะน า
ความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต๎องเสริมสร๎าง ประกอบด๎วย มีความตระหนักใน คุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช๎สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
ทฤษฎีใหม่ 
            ความส าคัญของทฤษฎีใหม่  
๑. มีการบริหารและจัดแบํงที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดสํวนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไมํเคยมีใคร
คิดมากํอน  
๒. มีการค านวณโดยใช๎หลักวิชาการเก่ียวกับปริมาณน้ าที่จะกักเก็บให๎พอเพียงตํอการเพาะปลูกได๎อยํางเหมาะสม
ตลอดปี  
๓. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบส าหรับเกษตรกรรายยํอย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน  

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  
                        ให๎แบํงพ้ืนที่ออกเป็น ๔ สํวน ตามอัตราสํวน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง  
                        พ้ืนที่สํวนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให๎ขุดสระเก็บกักน้ าเพื่อใช๎เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝน และใช๎เสริม
การปลูกพืชในฤดูแล๎ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ าตํางๆ 
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                        พ้ืนที่สํวนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให๎ปลูกข๎าวในฤดูฝนเพื่อใช๎เป็นอาหารประจ าวันส าหรับ
ครอบครัวให๎เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดคําใช๎จํายและสามารถพ่ึงตนเองได๎ 
                        พ้ืนที่สํวนที่สาม ประมาณ ๓๐% ให๎ปลูกไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น พืชผัก พืชไรํ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช๎
เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหนําย 
                        พ้ืนที่สํวนที่สี่ ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยูํอาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ 
  ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง  
                        เมื่อเกษตรกรเข๎าใจในหลักการและได๎ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได๎ผลแล๎ว ก็ต๎องเริ่มข้ันที่สอง คือ
ให๎เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุํม หรือ สหกรณ์ รํวมแรงรํวมใจกันด าเนินการในด๎าน  
                        (๑) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
                        - เกษตรกรจะต๎องรํวมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแตํขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การจัดหา
น้ า และอ่ืนๆ เพื่อการเพาะปลูก  
                        (๒) การตลาด (ลานตากข๎าว ยุ๎ง เครื่องสีข๎าว การจ าหนํายผลผลิต)  
                        - เมื่อมีผลผลิตแล๎ว จะต๎องเตรียมการตํางๆ เพ่ือการขายผลผลิตให๎ได๎ประโยชน์สูงสุด เชํน การ
เตรียมลานตากข๎าวรํวมกัน การจัดหายุ๎งรวบรวมข๎าว เตรียมหาเครื่องสีข๎าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให๎ได๎
ราคาดีและลดคําใช๎จํายลงด๎วย  
                        (๓) การเป็นอยูํ (กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุํงหํม ฯลฯ)  
                        - ในขณะเดียวกันเกษตรกรต๎องมีความเป็นอยูํที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
เชํน อาหารการกินตํางๆ กะปิ น้ าปลา เสื้อผ๎า ที่พอเพียง  
                        (๔) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู๎)  
                        - แตํละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จ าเป็น เชํน มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข๎ หรือมี
กองทุนไว๎กู๎ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมตํางๆ ของชุมชน  
                       (๕) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
                        - ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่
เยาวชนของชมชนเอง  
                        (๖) สังคมและศาสนา  
                        - ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว  
                        โดยกิจกรรมท้ังหมดดังกลําวข๎างต๎น จะต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎อง ไมํวําสํวน
ราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคัญ  
 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม  
                        เมื่อด าเนินการผํานพ๎นขั้นที่สองแล๎ว เกษตรกร หรือกลุํมเกษตรกรก็ควรพัฒนาก๎าวหน๎าไปสูํขั้นที่
สามตํอไป คือติดตํอประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหลํงเงิน เชํน ธนาคาร หรือบริษัท ห๎างร๎านเอกชน มาชํวยใน
การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                        ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได๎รับประโยชน์รํวมกัน กลําวคือ  
                        - เกษตรกรขายข๎าวได๎ราคาสูง (ไมํถูกกดราคา)  
                        - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซ้ือข๎าวบริโภคในราคาต่ า (ซื้อข๎าวเปลือกตรงจากเกษตรกร
และมาสีเอง)  
                        - เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได๎ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็นจ านวนมาก  (เป็นร๎าน
สหกรณ์ราคาขายสํง)  
                        - ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปด าเนินการในกิจกรรมตํางๆ ให๎
เกิดผลดียิ่งขึ้น  
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ตารางแสดงความเกี่ยวพันกันของคุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญ 

ของผู้เรียน 
คุณลักษณะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

คุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียน

มาตรฐานสากลสู่
อาเซียนศึกษา 

แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.รักชาต ิ ศาสน์  กษัตริย ์
๒.ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.มีวินัย 
๔.ใฝ่เรียนรู ๎
๕.อยูํอยํางพอเพียง 
๖.มุํงมั่นในการท างาน 
๗.รักความเป็นไทย 
๘.มีจิตสาธารณะ 

๑.ความสามารถในการ
สื่อสาร 
๒.ความสามารถในการ
คิด 
๓.ความสามารถในการ
แก๎ปัญหา 
๔.ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต 
๕.ความสามารถในการ
ใช๎เทคโนโลยี 

๑.ใฝ่รู๎ใฝ่เรียน 
๒.มีภูมิรู ๎
๓.รู๎จักใช๎วิจารณญาณ 
๔.เป็นนักคิด 
๕.สามารถสื่อสารได ๎
๖.มีระเบียบวินัย 
๗.ใจกว๎าง 
๘.รอบคอบ 
๙.กล๎าตัดสินใจ 
๑๐.ยุติธรรม 

๑.เป็นเลิศทางวิชาการ 
๒.สื่อสารสองภาษา 
๓.ล้ าหน๎าทางความคิด 
๔.ผลิตงานอยําง
สร๎างสรรค ์
๕.รํวมกันรับผิดชอบตํอ
สังคมโลก 

๑.พอประมาณ 
๒.มีเหตุผล 
๓.มีภูมิคุ๎มกัน 
ภายใต ๎
๑.เงื่อนไขความรู ๎
๒.เงื่อนไขคุณธรรม 
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ส่วนที่ ๒ 
สภาพปัจจุบันและบริบทของสถานศึกษา 

๑.สภาพปัจจุบัน 
 ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
  โรงเรียนศรีแสงธรรมตั้งอยูํเลขท่ี ๒๑๒ หมูํที่ ๕ ต าบลห๎วยยาง อ าเภอ โขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๒๒๐โทรศัพท์ ๐๘๖๒๓๓๑๓๔๕ กํอตั้งขั้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
โดยพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ๎าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม   ตามใบอนุญาตเลขท่ี  อบ (๓) ๐๐๑/๒๕๕๓  
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ .ศ.๒๕๕๓  ใช๎ชื่อวํา โรงเรียนศรีแสงธรรม  อักษรยํอ ศ .ส.ธ. มีชื่อภาษาอังกฤษวํา 
SISAENGTHAM  SCHOOL มีอักษรยํอภาษาอังกฤษวํา S.S.T. โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ เป็นผู๎รับใบอนุญาตแทน 
นายณัฐพล  จันทร์สอน เป็นผู๎จัดการ และ ดร .สมชาย   ฐานเจริญ เป็นผู๎อ านวยการ สังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓  

ข้อมูลปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
  โรงเรียนศรีแสงธรรม เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๒ ห๎องเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน๒ ห๎องเรียน รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔ ห๎องเรียน  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๕ คน  มีครู ๗ 
คน ภารโรง ๑ คน แมํบ๎าน ๑ คน พนักงานขับรถ ๓ คน  
ด้านอาคารสถานที่  ประกอบด้วย 
 ๑.อาคารเรียนขนาด ๑๒ x ๓๘ เมตร ๖ ห๎อง  แบํงเป็น ๔ ห๎องเรียน ๑ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร๎อม
เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน ๓๐ เครื่อง    และ ๑ ห๎องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 ๒.อาคารประกอบขนาด ๘ x ๒๐ เมตร  ๔ ห๎อง  แบํงเป็น ห๎องผู๎บริหาร ๑ ห๎อง  ห๎องพักพยาบาล ๑ ห๎อง  
ห๎องสมุด ๑ ห๎อง  ห๎องแนะแนว  ๑ ห๎อง 
 ๓.อาคารเอนกประสงค์ขนาด ๗ x ๒๐ เมตร ใช๎เป็นหอประชุมและโรงอาหาร 
 ๔.ห๎องน้ าขนาด ๖ ห๎อง แยกเป็นห๎องน้ าชาย ๓ ห๎อง และ ห๎องน้ าหญิง ๓ ห๎อง 

๕.สนามฟุตบอล  ๑ สนาม 
 
ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม(จ าแนกตามห้องเรียน) 
 

ชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่๑/๑ ๑๒ ๒๐ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปีที่๑/๒ ๑๗ ๑๔ ๓๑ 
มัธยมศึกษาปีที่๔/๑ ๗ ๑๕ ๒๒ 
มัธยมศึกษาปีที่๔/๑ ๖ ๑๔ ๒๐ 
รวม ๔๒ ๖๓ ๑๐๕ 
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ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนบุคลากรในโรงเรียน(จ าแนกตามวุฒิการศึกษา) 
 

วุฒิการศึกษา เพศ 
ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ปริญญาเอก ๑ - ๑  
ปริญญาโท ๑ - ๑  
ปริญญาตรี ๑ ๕ ๖  
อนุปริญญาหรือเทียบเทํา - - -  
ต่ ากวําอนุปริญญา - -   -  
รวม ๓ ๕ ๘  

 
ตารางท่ี ๓ แสดงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

ประเภทอาคาร หลัง ห้อง หมายเหตุ 
อาคารเรียน ๑ ๖  
อาคารประกอบ ๑ ๔  
อาคารเอนกประสงค์ - -  
โรงอาหาร ๑ ๑  
บ๎านพักครู - -  
สหกรณ์ - ๑  
ห๎องวิทยาศาสตร์ - ๑  
ห๎องคอมพิวเตอร์ - ๑  
ห๎องสมุด/แนะแนว - ๑  
ห๎องผู๎บริหาร - ๑  
ห๎องพักครู/ห๎องพยาบาล - ๑  
ห๎องน้ า ๑ ๖  
รวม ๔ ๑๖  
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ข้อมูลปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนศรีแสงธรรม  ได๎ท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑  
ห๎องเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน  ๒  ห๎องเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  ๑ ห๎องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๕  
จ านวน  ๑ ห๎องเรียน  รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๕  ห๎องเรียน  มจี านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๕ คน  มีครู ๑๒ คน ภารโรง ๑ 
คน แมํบ๎าน ๑ คน พนักงานขับรถ ๓ คน  
 
ด้านอาคารสถานที่  ประกอบด้วย 
 ๑.อาคารเรียนขนาด ๑๒ x ๓๘ เมตร ๖ ห๎อง  แบํงเป็น ๕ ห๎องเรียน ๑ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร๎อม
เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน ๓๐ เครื่อง    
 ๒.อาคารประกอบขนาด ๘ x ๒๐ เมตร  ๔ ห๎อง  แบํงเป็น ห๎องผู๎บริหาร ๑ ห๎อง ห๎องพยาบาล/ห๎องพักครู ๑ 
ห๎อง  ห๎องสมุด ๑ ห๎อง  ห๎องสหกรณ์ร๎านค๎าจ านวน  ๑ ห๎อง 
 ๓.อาคารเอนกประสงค์ขนาด ๗ x ๒๐ เมตร ใช๎เป็นห๎องประชุมอเนกประสงค์และโรงอาหาร 
 ๔.ห๎องน้ าจ านวน  ๖ ห๎อง แยกเป็นห๎องน้ าชาย ๓ ห๎อง และ ห๎องน้ าหญิง ๓ ห๎อง 

๕.สนามฟุตบอล  ๑ สนาม 
๖. อาคารบ๎านพักครูจ านวน  ๑  หลัง   ๔  ห๎อง 
ปัจจุบันโรงเรียนศรีแสงธรรมตั้งอยูํบริเวณวัดป่าศรีแสงธรรม เลขที่ ๒๑๒ บ๎านดงดิบ ต าบลห๎วยยาง อ าเภอ

โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ ๑๔ ไรํ ๒ งาน  ทิศเหนือจรดกับถนน ห๎วยหมาก-หนองฮี  ทิศตะวันออกติดกับ
ที่ดินสํวนบุคคล ทิศใต๎ติดกับหนองน้ าวัดป่าศรีแสงธรรม ทิศตะ วันตกติดกับที่สาธารณะประโยชน์บ๎านดงดิบ หํางจาก
ส านักงานพื้นที่เขตการศึกษาอุบลราชธานีเขต ๓ ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร หํางจากส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานประมาณ ๖๕๐ กิโลเมตร การคมนาคม สะดวก สามารถเดินทางได๎โดยรถยนต์โดยสารประจ าทาง
ได๎ สายกรุงเทพมหานคร-โขงเจียม 
ตารางท่ี ๔ แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม(จ าแนกตามห้องเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

ชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่๑/๑ ๑๗ ๑๘ ๓๕ 
มัธยมศึกษาปีที่๒/๑ ๕ ๒๓ ๒๘ 
มัธยมศึกษาปีที่๒/๒ ๑๙ ๗ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่๔/๑ ๘ ๑๘ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่๕/๑ ๕ ๑๕ ๒๐ 
รวม ๕๔ ๘๑ ๑๓๕ 
 

 
ตารางท่ี ๕ แสดงจ านวนบุคลากรในโรงเรียน(จ าแนกตามวุฒิการศึกษา) ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 

วุฒิการศึกษา เพศ 
ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ปริญญาเอก ๑ - ๑  
ปริญญาโท ๑ - ๑  



~ ๑๑ ~ 
 

ปริญญาตรี ๒ ๙ ๑๑  
อนุปริญญาหรือเทียบเทํา - - -  
ต่ ากวําอนุปริญญา - -   -  
รวม ๕ ๑๐ ๑๕  

 
ตารางท่ี ๖ แสดงอาคารเรียนและอาคารประกอบปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 

ประเภทอาคาร หลัง ห้อง หมายเหตุ 
อาคารเรียน ๑ ๖  
อาคารประกอบ ๑ ๔  
อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร ๑ ๑  
บ๎านพักครู ๑ ๑  
สหกรณ์ - -  
ห๎องวิทยาศาสตร์ - ๑  
ห๎องคอมพิวเตอร์ - ๑  
ห๎องสมุด/แนะแนว - ๑  
ห๎องผู๎บริหาร - ๑  
ห๎องพักครู/ห๎องพยาบาล - ๑  
ห๎องน้ า - ๑  
รวม ๑ ๖  
 ๔ ๑๖  
 
 
๒.บริบทสถานศึกษา 

๑.ด้านผู้เรียน 
  ๑)  ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรมรายได๎เฉลี่ยต่ ากวํา ๒๐,๐๐๐ บาทตํอปี 
  ๒)  ครอบครัวอยูํหํางไกลจากโรงเรียนต๎องอาศัยรถรับสํงประจ า 
  ๓)  มีอัตราการย๎ายเข๎าย๎ายออกติดตามผู๎ปกครองบํอยครั้ง  
  ๔)  มีนักเรียนอายุไมํตรงตามเกณฑ์ที่เข๎าศึกษา 
  ๕) นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู๎ในระดับชั้นเดิมไมํแนํน อัตราการอํานหนังสือไมํคลํองสูง ความรู๎  
                         พ้ืนฐานด๎านภาษาตํางประเทศไมํดีเทําที่ควรท าให๎เป็นปัญหาตํอการเรียนในปัจจุบัน 

๒.ด้านผู้สอน 
๑)  ขาดแคลนครูผู๎มีความรู๎ความช านาญเฉพาะด๎าน เชํน ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์   
     กีฬา 
๒)ครูมีภาระงานพิเศษสนองนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  
     มาก 
๓) ครูมปีระสบการณ์ในการสอนน๎อยและขาดทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัด 
     ประเมินผล และการประกันคุณภาพตามแนวทางท่ีถูกต๎อง 

๓.ด้านสถานที่ 
  ๑)  ห๎องปฏิบัติการไมํเพียงพอตํอกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
  ๒) ห๎องเรียนไมํเพียงพอตํอจ านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  



~ ๑๒ ~ 
 

 
๔.ด้านผู้ปกครองและชุมชน 

  ๑) ผู๎ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมไมํมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมกับโรงเรียน 
  ๒) โรงเรียนตั้งอยูํไกลจากชุมชน และหนํวยงานราชการการคมนาคมไมํคํอยสะดวกเทําที่ควร  

               ความส าคัญระหวํางโรงเรียนกับชุมชนการติดตํอสื่อสารการประชาสัมพันธ์การสนับสนุน 
               และการมีสํวนรํวมจากทุกฝ่าย 
 ๓) ผู๎ปกครองมีพ้ืนฐานความรู๎น๎อย ขาดความรู๎  ความเข๎าใจในการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงไมํ 
               สามารถให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนได๎ในทุกเรื่อง 
๕.ด้านงบประมาณ 

          ๑) งบประมาณในการบริหารจัดการการผลิตและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู๎ได๎จากการสนับสนุน  
                         จากรัฐบาลจัดเป็นงบประมาณอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
             ๒) งบประมาณด๎านโครงการอาหารกลางวันได๎จากผู๎อุปถัมภ์โรงเรียนคือ พระครูวิมลปัญญาคุณ  
                           เจ๎าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ผู๎กํอตั้งและผู๎รับใบอนุญาต   และประธานมูลนิธิศรีแสงธรรม 
             ๓) งบประมาณด๎านอ่ืนๆ ได๎รับการสนับสนุนจากผู๎มีจิตศรัทธาในชุมชนและสังคมทั่วไป เชํน 
       ทุนการศึกษา และ อ่ืน ๆ  

๖. ด้านการมีส่วนร่วมของสังคม 
๑)ได๎รับความอนุเคราะห์จาก ดร.อาจอง  ชุมสาย ในการเป็นประธานที่ปรึกษาของโรงเรียนใน 
    ด๎านการจัดการศึกษา 
 

๓.การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันโดยใช้เทคนิค SWOT เพื่อก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษา 
สภาพปัจจุบัน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดเด่น  (S) จุดควรพัฒนา   (W) 

๑.โรงเรียนจัดการศึกษาแบบการกุศล 
๒.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
วิถีพุทธ  เศรษฐกิจพอเพียง และอาเซียนศึกษา 
๓.โรงเรียนมีแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน บ๎านดิน 
ไบโอดีเซล  โซลําเซลล์  ปุ๋ยชีวภาพ 
๔.ผู๎น ามีคุณธรรม จริยธรรม  มุํงมั่นพัฒนาการศึกษา 
๕.ครูมคีวามรู๎พอเพียง มีจิตส านักและพร๎อมในการ
พัฒนาตนเอ 
๖.อาคารสถานที่มีความแข็งแรง  สงบ  รํมรื่น 
๗.โรงเรียนมีการจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนและการศึกษา
ตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 
๘.โรงเรียนมีการจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่
ขาดแคลนเพื่อการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาสํงผลให๎
นักเรียนได๎รับการพัฒนาการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 
 

๑.ครูขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
๒.ผู๎เรียนขาดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการรักษาความสะอาด
รํางกาย และ พ้ืนที่สาธารณะ 
๓.ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าโดยเฉพาะสาระ
การเรียนรู๎ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาตํางประเทศ 
๔.บุคลากรมีทักษะทางภาษาตํางประเทศน๎อย 
 



~ ๑๓ ~ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (O)  อุปสรรค (T) 
๑.ทุกภาคสํวนสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพคนให๎ก๎าวหน๎า
ทันความเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม ความรอบรู๎ศาสตร์
วิทยาการ มีจิตสาธารณะ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ภาครัฐสํงเสริมการมีสํวนรํวมพัฒนาคุณภาพ เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา 
๓.โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิวัด
ป่าศรีแสงธรรม  ผู๎มีจิตจิตศรัทธาในชุมชนและสังคม 
๔.ผู๎ปกครองและชุมชนให๎ความเชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาและพัฒนาผู๎เรียนตามแนวทางของโรงเรียน 
๕.ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนให๎ความรํวมมือใน
การดูแลและชํวยเหลือสอดสํองความประพฤติของ
นักเรียนในด๎านตํางๆเป็นไปด๎วยดี 
๖.ชุมชนมีแหลํงเรียนรู๎ให๎โรงเรียนได๎น าผู๎เรียนไป
แสวงหาความรู๎ที่เหมาะสมอยํางหลากหลาย 
๗.โรงเรียนตั้งอยูํในพื้นท่ีที่สถาบันทางศาสนาให๎การ
สนับสนุนชํวยเหลือและให๎การอบรมด๎านคุณธรรม
จริยธรรมแกํผู๎เรียน 
๕.โรงเรียนได๎รับโอกาสด๎านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็น
วิถีสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทยอยูํอยํางเรียบงํายบน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.ยุทธศาสตร์การปรับตัวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
กระทรวงศึกษาธิการ 
     - ศ.ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นที่ปรึกษา
และภาคีเครือขํายรํวมพัฒนา 
     - สัญญาเครือขํายความรํวมมือการพัฒนากับองค์กร
การศึกษาในประเทศและตํางประเทศ 
     - ผู๎ปกครอง ชุมชนให๎ความรํวมมือ สนับสนุน 
เชื่อมั่นตํอการจัดการศึกษา 
     - ระบบอินเตอร์เน็ทไร๎สายความเร็วสูงในโรงเรียน  
 

๑.การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนขนาดใหญํมีน๎อย 
๒.สภาพสังคมในครอบครัว ยังมีครอบครัวที่หยําร๎างเป็น
จ านวนมาก ปู่ยํา ตายาย จะเป็นคนดูแลลูกหลานอยูํกับ
บ๎านสํวนพํอแมํของนักเรียนจะไปท างานรับจ๎างใน
ตํางจังหวัด หรือเมืองอุตสาหกรรม ท าให๎เด็ก สํวนใหญํ
ขาดความอบอุํน ขาดการเลี้ยงดูที่ดี สํงผลให๎นักเรียน
บางคนมีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม 
๓.สังคมชนบทมีคํานิยมสํงบุตรหลานเข๎าเรียนต่ า 
๔.นักเรียนสํวนใหญํที่มาเข๎าเรียนจะเป็นนักเรียนที่มี
ปัญหาพื้นฐานด๎านการเรียน  มีผลการเรียนต่ า และมี
ปัญหาการอําน เขียน  คิดค านวณ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

ส่วนที่ ๓ 
มาตรฐานการจัดการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนและแนวทางการพัฒนาการศึกษาจากหลักการตําง ๆ ในบทที่ 
๑ ได๎แกํ   

๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่  ๑๑ (พุทธศักราช ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๒.แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒  
๓.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑   
๔.แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูํมาตรฐานสากลและอาเซียนศึกษา 
๕.พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
๖.พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช๒๕๔๒แก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
๗.กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓  
๘.ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
๙.จุดเน๎นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
๑๐.และแนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

โรงเรียนศรีแสงธรรม  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ดังนี ้
อัตลักษณ์  
          ลูกศรีแสงธรรม  เป็นลูกที่ดีของพํอแมํ  เป็นศิษย์ที่ดีของครู  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
ปรัชญา 

คุณธรรมน าความรู๎   สูํความเป็นเลิศ 
วิสัยทัศน์   (Vision) 

                   พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาแบบบูรณาการวิถีพุทธภายใต๎ปรัชญา
เศรษบกิจพอเพียง เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในสังคม  
พันธกิจ (Mission) 

๑.สํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม-จริยธรรมแบบบูรณาการวิถีพุทธ  มีคํานิยมที่พึงประสงค์ ด ารง 
   ความเป็นไทย  หํางไกลยาเสพติด มีสุขนิสัยที่ดี  ขยันหมั่นเพียร  รับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม 
  โลก ภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎  ความสามารถตามหลักสูตร เพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํสากล คิดวิเคราะห์  
    แก๎ปัญหาและใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีคุณภาพ 
๓.สํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นต๎นแบบที่ดีด๎าน  
   คุณธรรมจริยธรรม 
๔.สํงเสริมการบริหารจัดการ โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล อยํางเป็นระบบ  โปรํงใส  และ 
    มีประสิทธิภาพ 
๕.เสริมสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับโรงเรียนในประชาคมอาเซียนและทุกภาคสํวนในสังคม  

เป้าประสงค์ (School  Goals) 
 ๑.ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์  ด ารงความเป็นไทย  มีสุขนิสัยที่ดี  ขยันหมั่นเพียร 
    รับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคมโลก 
 ๒.ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถตามหลักสูตร  คิดวิเคราะห์แก๎ปัญหา ใช๎ภาษาสื่อสารได๎อยํางน๎อย ๒  
                ภาษา  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายใน 
                โรงเรียนและชุมชน 
 ๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียน  



~ ๑๕ ~ 
 

                เป็นส าคัญ 
 ๔.โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ มีแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๕.ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาผู๎เรียน  บุคลากร และ องค์กร สูํประชาคมอาเชียน 
 
จุดเน้น (Priorities) 
 ๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๔ 
 ๒.นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ มีทักษะการอําน การเขียนเชิงวิเคราะห์และสร๎างสรรค์ 
 ๓.เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด๎านวิชาการและความสามารถพิเศษ เพื่อพัฒนาสูํความเป็นเลิศในระดับชุมชน   
                 เขตพ้ืนที่การศึกษา  จังหวัด  ภาค และประเทศ เพื่อมีความพร๎อมสูํสากล 
 ๔.นักเรียนทุกคนมีส านึกในความเป็นประชาธิปไตย  ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบบ 
               ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
               พอเพียง 
 ๕.สร๎างทางเลือกการเรียนรู๎  ให๎นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตร  สามารถศึกษาตํอและประกอบ  
               อาชีพได๎โดยการมีสํวนรํวนรํวมของชุมชนและสังคม 
 ๖.สํงเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิถีพุทธ ภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางเป็นรูปธรรมโดย  
               เชื่อมโยงสูํชุมชน 
 ๗.มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง  และได๎รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ . 
 ๘.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได๎รับการพัฒนาตนไมํน๎อยกวําปีละ ๒ ครั้ง รวมถึงพัฒนา 
                กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎งานวิจัยและนวัตกรรม  อีกทั้งน าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ 
                ทางการศึกษาสูํความเป็นสากล 
 ๙.พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํหลักสูตรมาตรฐานสากลและอาเซียนศึกษา 
 
กลยุทธ์โรงเรียน (Strategy) 
 ๑.สํงเสริมกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์  ด ารงความเป็นไทย มีสุขนิสัย 

   ที่ดีและบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสํวนรวมสูํการรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
 ๒.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํหลักสูตรมาตรฐานสากลและอาเซียนศึกษา โดยจัด  
              กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎จากประสบการณ์ตรงจาก 
              แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการเรียนรู๎ 
 ๓.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีศักยภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษา  และบริหาร  
              จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.สํงเสริมให๎โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  
 ๕.เสริมสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับโรงเรียนในประชาคมอาเซียนและทุกภาคสํวนในสังคม  
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 ๑.แผนงานสํงเสริมกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ ด ารงความเป็นไทย  มี
สุขนิสัยที่ดี และบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอชุมชนรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
 ๒.แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํหลักสูตรมาตรฐานสากลและอาเซียนศึกษา 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช๎ในการบริหารจัดการเรียนรู๎เพ่ือประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียนภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



~ ๑๖ ~ 
 

 ๓.แผนงานพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีศักยภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษา และบริหารจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.แผนงานสํงเสริมโรงเรียนให๎มีระบบการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๕.แผนงานสํงเสริมการระดมทรัพยากรจากชุมชนและสังคมทุกภาคสํวนเพื่อให๎ชุมชนและสังคมมีสํวน-รํวม
ในการพัฒนาองค์กรสูํคุณภาพ 
 
การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 ๑.แผนงานสํงเสริมกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ ด ารงความเป็นไทย  มี
สุขนิสัยที่ดี และบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอชุมชนรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 ๑.๑โครงการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 ๒.แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํหลักสูตรมาตรฐานสากลและอาเซียนศึกษา 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช๎ในการบริหารจัดการเรียนรู๎เพ่ือประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียนภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 ๒.๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นสูํมาตรฐานสากลภายใต๎หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒โครงการสํงเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน 
 ๒.๓โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน 
 ๒.๔โครงการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
 ๒.๕ โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียน 
 ๒.๖ โครงการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 ๓.แผนงานพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีศักยภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษา และบริหารจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 ๓.๑ โครงการพัฒนาครูให๎เป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 ๔.แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 ๔.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให๎เป็นองค์กรแหํงคุณภาพ 
 ๔.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให๎เหมาะสมตํอการบริหารและเอ้ือตํอการเรียนรู๎  
 ๔.๓ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล๎อม และแหลํงเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็ม
ศักยภาพ 
 ๔.๔ โครงการกํอสร๎างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี 
 
 

 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 ๕.แผนงานสํงเสริมการระดมทรัพยากรจากชุมชนและสังคมทุกภาคสํวนเพื่อให๎ชุมชนและสังคมมีสํวน-รํวม
ในการพัฒนาองค์กรสูํคุณภาพ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 ๕.๑ โครงการสํงเสริมความสัมพันธ์และรํวมมือกับชุมชน/สังคมในรูปแบบภาคีเครือขํายในการพัฒนา
การศึกษา 
 
กรอบแผนกลยุทธ์โรงเรียนศรีแสงธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีคุณธรรม  จริยธรรมแบบบูรณาการวิถีพุทธ มีคํานิยมที่พึงประสงค์ 
ด ารงความเป็นไทย หํางไกลยาเสพติด มีสุขนิสัยที่ดี  ขยันหมั่นเพียร  รับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคมโลก ภายใต๎
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานระดับองค์กร 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

ฝ่าย/งาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

พัฒนาและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ ด ารง
ความเป็นไทย มีสุขนิสัยที่ดี และ
บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอชุมชน
รับผิดชอบตํอสังคมโลก 

๑.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๑ กิจกรรมตักบาตรประจ า
สัปดาห์ 
    ๑.๒ กิจกรรมนั่งสมาธิกํอนเรียน 
    ๑.๓ กิจกรรมน๎องเคารพพี่ศิษย์
เคารพครู 
     ๑.๔ กิจกรรมสํงเสริมการออม
ทรัพย์(ธนาคารโรงเรียน) 
     ๑.๕ กิจกรรมธรรมสุขใจ
หํางไกลสิ่งเสพติดและอบายมุข(เข๎า
คํายธรรมะและสวดมนต์ประจ า
สัปดาห)์ 
      ๑.๖ กิจกรรมวันมาฆบูชา 
      ๑.๗ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
      ๑.๘ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
      ๑.๙ กิจกรรมวันเข๎าพรรษา 
      ๑.๑๐ กิจกรรมวันออกพรรษา 
     ๑.๑๑ กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ี
โลก 
     ๑.๑๒ กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 
     ๑.๑๓ กิจกรรมวันไหว๎ครู 
     ๑.๑๔ กิจกรรมเทิดพระคุณแมํ  
              (แมํจูงลูกปลูกธรรมะ) 
     ๑.๑๕ กิจกรรมเทิดพระคุณพํอ  
               (พํอจูงลูกปลูกธรรมะ) 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

   -งานพัฒนา
วินัย 
   -งานกิจกรรม 

๑.ร๎อยละของผู๎เรียนที่
เป็นลูกที่ดีของพํอแมํ 
๒.ร๎อยละของผู๎เรียนที่
เป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน 
๓.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มี
การบ าเพ็ญประโยชน์
ตํอสังคม 

 



~ ๑๘ ~ 
 

แผนงานระดับองค์กร 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

ฝ่าย/งาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

      ๑.๑๖ กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
     ๑.๑๗ กิจกรรมโครงงานจิตอาสา 
              พัฒนาชุมชน 
     ๑.๑๘ กิจกรรมมอบความสุขวันขึ้น 
               ปีใหมํ  
     ๑.๑๙ กิจกรรมวิถีพอเพียงสูํชุมชน 
               (สํงเสริมอาชีพตามหลัก 
               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
     ๑.๒๐ กิจกรรมคนดีศรีแสงธรรม 
                (คัดเลือกนักเรียนที่ท าความ
ดเีพื่อรับรางวัล) 
       ๑.๒๑ กิจกรรมเตรียมความพร๎อม 
                 นักเรียนใหมํระดับชั้นม.๑ 
       ๑.๒๒ กิจกรรมเตรียมความพร๎อม 
                  นักเรียนใหมํระดับชั้น ม.๔ 
       ๑.๒๓ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
                  นักเรียนระดับชั้นม.๓,ม.๖ 
        ๑.๒๔ งานระบบดูแลชํวยเหลือ 
                   นักเรียน 
๒.โครงการพํอแมํอุปถัมภ์(เด็กเรียนดี 
ความประพฤติดี)  

  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎  ความสามารถตามหลักสูตร เพ่ีอเตรียมความพร๎อมสูํสากล  คิดวิเคราะห์
แก๎ปัญหาและใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีคุณภาพ 
แผนงานระดับองค์กร 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

ฝ่าย/งาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

พัฒนาหลักสูตร
สถาน ศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร๎อมสูํหลักสูตร
มาตรฐานสากลและ
อาเซียนศึกษา  โดยจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
จากแหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ภายในและภายนอก น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช๎ในการบริหารจัดการ
เรียนรู๎เพื่อประโยชน์
สูงสุดแกํผู๎เรียนภายใต๎
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพิ
เพียง 

๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
              สถานศึกษา 
๒.โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนและ
นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
      ๒.๑ งานผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู๎ 
      ๒.๒ งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา   
               การเรียนรู ๎
๓.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 
      ๓.๑ กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศ 
              ทางวิชาการ (พัฒนาตํอยอด 
              เด็กเกํง) คํายวิชาการ ๘ กลุํมสาระ 

ฝ่ายวิชาการ 
   -งานหลักสูตร 
   -งานวัดผล 
   -งานกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

๑.จ านวนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ที่มีการพัฒนา
หลักสูตรโดยการมีสํวนรํวม
ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียใน
การจัดการศึกษา 
๒ .ร๎อยละของผู๎เรียนที่มี
การบันทึกการเรียนรู๎อยําง
สม่ าเสมอจากการอํานและ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓ .ร๎อยละของผู๎เรียนที่
เรียนรู๎ผํานประสบการณ์
ตรงรํวมกับผู๎อื่น ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาจากการดู 
การฟัง การลงมือปฏิบัติ  
การทัศนศึกษา จ านวนไมํ



~ ๑๙ ~ 
 

     ๓.๒ กิจกรรมเสือผงาด (ซํอมเด็กอํอน) 
     ๓.๓ กิจกรรมวัดและประเมินผล 
             ด๎วยกระบวนการที่หลากหลาย 
     ๓.๔ กิจกรรมการสอนเสริมเตรียมความ 
              พร๎อมเพื่อสอบ NT , LAS,GAT,      
              PAT, O-NET 
     ๓.๕ กิจกรรมสอนเสริมเพื่อให๎นักเรียน 
              ปลอด 0,ร,มส 
๔.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กาย  สุขภาพจิตที่ดี 
      ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
                 -รักษาดินแดน (รด.) ม.ปลาย 
                 -ลูกเสือ  เนตรนารี ม.ต๎น 
                 -วันส าคัญในกิจการลูกเสือ 
                 -คํายลูกเสือ เนตรนารี  
                                            

น๎อยกวํา ๕  คร้ังตํอปี
การศึกษา 
๔.ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผําน
การประเมินความสามารถ
ด๎านการคิดวิเคราะห์ 
ตามที่ก าหนดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
๕ .ร๎อยละของผู๎เรียนที่มี
ความสามารถในการใช๎
ทักษะชีวิต การแก๎ปัญหา
สามารถท างานและอยูํ
รํวมกันในสังคม 

        ๔.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
       ๔.๓ กิจกรรมโรงเรียน 5 ส. 
       ๔.๔ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
       ๔.๕ กิจกรรมอาหารปลอดภัยด๎วย อย. 
                 น๎อย (อาหารกลางวัน) 
       ๔.๖ กิจกรรมปลอดโรค สุขใจ ไร๎พุง 
       ๔.๗ กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย 
                      -จัดนิทรรศการป้ายนิเทศ 
                     - เลือกตั้งประธานนักเรียนและ 
                       คณะกรรมการนักเรียน 
                     - จัดกิจกรรมแขํงขันตอบปัญหา 
        ๔.๘  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
        ๔.๙  กิจกรรมสํงเสริมบันทึกการเรียนรู๎ 
                   จากการอํานและ  การใช๎แหลํง
เรียนรู ๎
๕ . โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน 
        ๕.๑ กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
                ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
        ๕.๒ กิจกรรมนิเทศการสอน 
        ๕.๓ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                ผู๎เรียน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
        ๕.๔ กิจกรรมประเทืองปัญญาสูํอาเซียน   
                (ชุมนุมตามความ สนใจของผู๎เรียน) 
        ๕.๕ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ “เพชรศรีแสง- 
                 ธรรม” และบุคลากรดีเดํน 
                     -คัดเลือกนักเรียนที่ได๎มีผลการ 
                       เรียนในระดับดีมากแตํละ 

 ๖ .ร๎อยละของผู๎เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎เฉลี่ย 
๒.๕ ขึ้นไป 
๗ .ร๎อยละของผู๎เรียนใน
ระดับชั้นม .๓และม .๖ที่มี
ผลการทดสอบระดับชาติ
อยูํในระดับดี 
๘ .ร๎อยละของผู๎เรียนที่มี
น้ าหนัก  สํวนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
๙ .ร๎อยละของผู๎เรียนที่
ปลอดปัญหาทางเพศ  ยา
เสพติด  และสิ่งมอมเมา 
๑๐ .ร๎อยละของผู๎เรียนที่
เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งในและ
นอกหลักสูตรด๎านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์วรรณศิลป์
และนันทนาการ 
๑๑ . จ านวนสาระการ
เรียนรู๎ ที่ได๎รับรางวัลจาก
การเข๎ารํวมการแขํงขัน
ภายนอกสถานศึกษาทั้งใน
ระดับอ าเภอ  เขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัด ภาค 
และระดับประเทศ ตํอปี
การศึกษา 



~ ๒๐ ~ 
 

                      ระดับชั้นเข๎ารับรางวัล 
                    -คัดเลือกครูและบุคลากรที่ 
                      สํงเสริมผู๎เรียนดีเดํนและมี 
                      ผลงานดีเดํนเข๎ารับรางวัล 
        ๕.๖ กิจกรรมวันภาษาไทย  
               แหํงชาต ิ
        ๕.๗ กิจกรรมร าลึกครูกลอนสุนทรภูํ 
        ๕.๘ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 
 

  
๖.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
         ๖.๑ กิจกรรมกีฬาภายใน 
               -กิจกรรมสํงเสริมความสามารถ 
                  พิเศษทางด๎านศิลปะ 
         ๖.๒ กิจกรรมสํงเสริมความสามารถ 
                 พิเศษทางด๎านดนตรี 
         ๖.๓ กิจกรรมสํงเสริมความสามารถ 
                 พิเศษทางด๎านกีฬา 

  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นต๎นแบบที่ดี
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
แผนงานระดับองค์กร 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

ฝ่าย/งาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให๎
มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีศักยภาพในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การบริหารจัดการเรียนรู๎ที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  

๑.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 
       ๑. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
           จริยธรรมตามจรรยาบรรณ 
           วิชาชีพครู 
       ๒.กิจกรรมสํงเสริมให๎ครูและ 
           บุคลากรทางการศึกษาอบรม   
           สัมมนา ศึกษาดูงานและศึกษา 
           ตํอ 
      ๓.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูด๎าน 
           งานวิจัยในชั้นเรียน 
      ๔.งานนิเทศครูผู๎สอน 
      ๕.งานนิเทศบุคลากรทางการศึกษา 
      ๖.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูด๎าน 
           หลักสูตรและกระบวนการ 
           จัดการเรียนรู๎สูํอาเซียนภายใต๎ 
           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๗.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูด๎าน 
            การวัดและประเมินผลด๎วย 
            วิธีการที่หลากหลาย 

ฝ่ายวิชาการ 
-งานบุคลากร 

๑.ร๎อยละของครูที่ได๎รับการ
อบรม  ศึกษาดูงาน อยําง
น๎อย  ๒ คร้ังตํอปีการศึกษา 
๒ . ร๎อยละของแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่ครูจัดท าขึ้น
และมีคุณภาพในระดับดี 
๓ . ร๎อยละของครูที่จัด
กระบวนการเรีย นการสอน
อยํางมีประสิทธิภาพโดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ร๎อยละของแบบทดสอบ
ของครูผู๎สอน จัดท าขึ้นอยําง
มีคุณภาพ 
๕.ร๎อยละของงานวิจัยในชั้น
เรียนทั้งหมดที่ครูจัดท าขึ้น
และได๎น าไปใช๎พัฒนาผู๎เรียน
จนเกิดคุณภาพ 
๖.ร๎อยละของครูที่ประเมิน
ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน



~ ๒๑ ~ 
 

      ๘.งานเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจ 
          ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ๙.กิจกรรมการอบรมพัฒนาครู 
           ด๎านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๑๐.กิจกรรมครูดีศรีแสงธรรม 
      ๑๑.งานหัวหน๎าระดับและครูที่ 
            ปรึกษา 
     ๑๒ .กิจกรรมพัฒนาทักษ ะด๎าน
ภาษาตํางประเทศ 

ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมา ะสมกับธร รมชาติ ของ
วิชาและระดับพัฒนาการ
ของผู๎เรียน 
๗ . ร๎อยละของครูที่วาง
เงื่อนไขให๎ผู๎เรียนประเมิน
ความก๎าวหน๎าของตนเอง
และน ามาใช๎ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
๘.ร๎อยละของครูที่ น าผลการ
ประเมินการจัดการเรียนรู๎มา
ใช๎ตํอยอดในการซํอมเสริม
และพัฒนาผู๎เรียน 
๙.ร๎อยละของครูที่สร๎างสรรค์
นวัตกร รมเพื่อการจัดการ
เรียนรู๎ในรายวิชาที่
รับผิดชอบและน าไปใช๎
พัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็น
รูปธรรม 
๑๐ .ร๎อยละของครูที่มีผล
การประเมินการสอนจาก
ผู๎เรียนในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สํงเสริมการบริหารจัดการ  โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล อยํางเป็นระบบ  โปรํงใส  
และมีประสิทธิภาพ 
แผนงานระดับองค์กร 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

ฝ่าย/งาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

พัฒนา ระบบ การบริหาร
จัดการอยํางเป็นระบบ  
และ บรรยากาศที่เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ 

๑ . โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพ 
       ๑.๑ งานจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 
       ๑.๒ งานจัดท าแผนปฏิบัติการ 
               ประจ าปี 
       ๑.๓ งานประกันคุณภาพภายใน 
               เพื่อรองรับการประเมิน 
               ภายนอก 
       ๑.๔ งานบริหารงบประมาณด๎าน 
               ตํางๆ 
                   -นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป ี
                     อยํางมีคุณภาพ 
                   -เงินอุดหนุนรายบุคคลจาก 
                    รัฐบาล 
                  -เงินรายได๎อื่น ๆ ของ 
                   โรงเรียน 
        ๑.๕ งานจัดท าระบบบัญชี 
        ๑.๖ งานสารบรรณ 
๒.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อการบริหารและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        ๒.๑ งานวางแผนและพัฒนาระบบ  
                 Lan เครือขําย Computer
และInternet ภายในโรงเรียนเพื่อ 
                 การบริหารและการเรียนรู๎ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
-งานวางแผนและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
ฝ่าย 
บริหาร
งบประมาณ 
-งานการเงิน/บัญช ี
-งานสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
-งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ร๎อยละของผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีความพึงพอใจใน
บรรยากาศแลสภาพแวดล๎อม
ในระดับดี    โดยพิจารณาจาก 
    ๑.๑ ความสะอาด ถูก 
          สุขลักษณะ 
    ๑.๒มีความปลอดภัย 
    ๑.๓มีความสวยงาม 
๒.ร๎อยละของผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการตามบทบาทหน๎าที่ของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในระดับดี 
โดยพิจารณาจาก 
     ๒.๑  ด๎านวิชาการ 
     ๒.๒ ด๎านงบประมาณ 
     ๒.๓ ด๎านกิจการนักเรียน 
     ๒.๔ ด๎านบุคลากร 
๓.ผลการประกันคุณภาพ
ภายในที่โรงเรียนด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาที่
เกิดขึ้นจากความรํวมมือของ
ทุกภาคสํวน 
๔.ร๎อยละของผู๎เก่ียวข๎องที่มี
ความพึงพอใจตํอระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารและจัดการเรียนรู๎ที่
โรงเรียนพัฒนาขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

 
แผนงานระดับองค์กร 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

ฝ่าย/งาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ๓.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
              ๓ .๑ งานพัฒนา /ซํอมแซม
อาคาร 
              ๓.๒ งานจัดหาครุภัณฑ์ทางการ 
                       ศึกษา 

    ๓.๓ งานพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎

 ๕.ร๎อยละของผู๎เก่ียวข๎องที่มี
ความพึงพอใจตํอ ผลการ
พัฒนาโรงเรียนให๎บร รลุตาม
ปรัชญา  เป้าหมาย  พันธกิจ 
๖.ร๎อยละของผู๎เก่ียวข๎องที่มี
ความพึงพอใจตํอ ผลการ
พัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนที่สะท๎อนความเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีและความรํวมมือกับชุมชน ตลอดจนหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน  บุคลากร และ องค์กร 
แผนงานระดับองค์กร 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

ฝ่าย/งาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สํงเสริมการระดม
ทรัพยากรจากชุมชน
และสังคมทุกภาคสํวน
เพ่ือให๎ชุมชนและสังคมมี
สํวนรํวมในการพัฒนา
องค์กรสูํคุณภาพ 

๑.โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ร่วมมือกับชุมชน /สังคมในรูปแบบภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา 
       ๑.๑  กิจกรรมผู๎ปกครองชั้นเรียนและ
ผู๎ปกครองเครือขําย 
       ๑.๒ กิจกรรมเครือขํายผู๎ปกครอง
มอบความสุขในวันเด็ก 
       ๑.๓ กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
       ๑.๔ กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ๎าน 
              โรงเรียน(ประชุมผู๎ปกครอง) 
      ๑.๕ งานจัดท าสัญญาความรํวมมือ
ทางวิชาการกับหนํวยงาน 
ภาครัฐและเอกชนในการ พัฒนาผู๎เรียน 
 
๒.โครงการสร้างอาคาเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
          ๒.๑กิจกรรมทอดผ๎าป่า การศึกษา
เพื่อระดมทุนสร๎างอาคาร เรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 

ฝ่ายวิชาการ 
-งานสัมพันธ์ชุมชน 
-งานหลักสูตร 

๑.จ านวนโครงการพิเศษที่
จัดท าขึ้นเพื่อสํงเสริมบทบาท
ของโรงเรียนโดยความ
รํวมมือของชุมชนและสังคม
ตํอปีการศึกษา 
๒.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีสํวน
รํวมในโครงการพิเศษเพื่อ
สํงเสริมบทบาทของโรงเรียน 
๓.ร๎อยละของโครงการ/
กิจกรรม/งานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มีผลการประเมิน
ในระดับด ี
๔.ร๎อยละของโครงการ/
กิจกรรม/งานที่จัดท าขึ้นตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ได๎น าผลการ
ประเมินไปพัฒนาการจัด
โครงการ/งาน/กิจกรรมใน
คร้ังตํอไป 
๕.ร๎อยละของผู๎เก่ียวข๎องที่มี
ความพึงพอใจตํอการ
ด าเนินงานกิจกรรม
ผู๎ปกครองเครือขํายในระดับ
ดี 
 



~ ๒๔ ~ 
 

๖.ร๎อยละของผู๎เก่ียวข๎องที่มี
ความพึงพอใจตํอ
ความส าเร็จในการจัดท า
สัญญาความรํวมมือทาง
วิชาการกับหนํวยงานใน
ชุมชนที่โรงเรียนจัดท าขึ้น
เพื่อพัฒนาผู๎เรียน 



~ ๒๕ ~ 
 

จากการก าหนดแผนกลยุทธ์โรงเรียนศรีแสงธรรม  ได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑.สํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนให๎
เป็นผู๎มีคุณธรรม  จริยธรรม
แบบบูรณาการวิถีพุทธ มี
คํานิยมท่ีพึงประสงค์ ด ารง
ความเป็นไทย หํางไกลยา
เสพติด มีสุขนิสัยที่ดี  
ขยันหมั่นเพียร  รับผิดชอบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม
โลก ภายใต๎หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    ๑.๑ กิจกรรมตักบาตรประจ า 
           สัปดาห์ 
    ๑.๒ กิจกรรมนั่งสมาธิกํอนเรียน 
    ๑.๓ กิจกรรมน๎องเคารพพี่ศิษย์ 
           เคารพครู 
     ๑.๔ กิจกรรมสํงเสริมการออม 
             ทรัพย์(ธนาคารโรงเรียน) 
     ๑.๕ กิจกรรมธรรมสุขใจหํางไกล 
             สิ่งเสพติดและอบายมุข 
             (เข๎าคํายธรรมะและสวด
มนต์ ประจ าสัปดาห)์ 
      ๑.๖ กิจกรรมวันมาฆบูชา 
      ๑.๗ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
      ๑.๘ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
      ๑.๙ กิจกรรมวันเข๎าพรรษา 

๑.ร๎อยละของผู๎เรียนที่เป็นลูกที่ดี
ของพํอแมํ 
๒.ร๎อยละของผู๎เรียนที่เป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
๓.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีการ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม 

๘๐ 

๘๐ 

๘๐ 

 
 

๘๓ 

๘๓ 

๘๓ 

๘๕ 

๘๕ 

๘๕ 

๘๘ 

๘๘ 

๘๗ 

๙๐ 

๙๐ 

๙๐ 

 

 

 



~ ๒๖ ~ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน 2554 2555 2553 2557 2558 

       ๑.๑๐ กิจกรรมวันออกพรรษา 
     ๑.๑๑ กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
     ๑.๑๒ กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
     ๑.๑๓ กิจกรรมวันไหว๎ครู 
     ๑.๑๔ กิจกรรมเทิดพระคุณแมํ  
              (แมํจูงลูกปลูกธรรมะ) 
     ๑.๑๕ กิจกรรมเทิดพระคุณพํอ  
               (พํอจูงลูกปลูกธรรมะ) 
     ๑.๑๖ กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
     ๑.๑๗ กิจกรรมโครงงานจิตอาสา 
              พัฒนาชุมชน 
     ๑.๑๘ กิจกรรมมอบความสุขวันขึ้น 
               ปีใหมํ  
     ๑.๑๙ กิจกรรมวิถีพอเพียงสูํชุมชน 
               (สํงเสริมอาชีพตามหลัก 
               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



~ ๒๗ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน 2554 2555 2553 2557 2558 

      ๑.๒๐ กิจกรรมคนดีศรีแสงธรรม 
                (คัดเลือกนักเรียนที่ท าความดี 
                  เพื่อรับรางวัล) 
       ๑.๒๑ กิจกรรมเตรียมความพร๎อม 
                 นักเรียนใหมํระดับชั้นม.๑ 
       ๑.๒๒ กิจกรรมเตรียมความพร๎อม 
                  นักเรียนใหมํระดับชั้น ม.๔ 
       ๑.๒๓ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
                  นักเรียนระดับชั้นม.๓,ม.๖ 
        ๑.๒๔งานระบบดูแลชํวยเหลือ  
                  นักเรียน 

      

 
จากการก าหนดแผนกลยุทธ์โรงเรียนศรีแสงธรรม  ได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎  
ความสามารถตามหลักสูตร 
เพ่ีอเตรียมความพร๎อมสูํ
สากล  คิดวิเคราะห์
แก๎ปัญหาและใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศได๎อยํางมี
คุณภาพ 

 

๑ . โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
              สถานศึกษา 
๒.โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียนและนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
      ๒.๑ งานผลิตสื่อ นวัตกรรมการ 
               เรียนรู๎ 

๑.จ านวนกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มี
การพัฒนาหลักสูตรโดยการมีสํวน
รํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการ
จัดการศึกษา 
๒.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีการบันทึก
การเรียนรู๎อยํางสม่ าเสมอจากการ
อํานและใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.ร๎อยละของผู๎เรียนที่เรียนรู๎ผําน
ประสบการณ์ตรงรํวมกับผู๎อื่นทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาจากการดู 
การฟัง การลงมือปฏิบัติ หรือการ

๓ 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

      ๒.๒ งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ 
                พัฒนาการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 

ทัศนศึกษา จ านวนไมํน๎อยกวํา ๕ 
คร้ังตํอปีการศึกษา 
๔.ร๎อยละของผู๎เรี ยนที่ผํานการ
ประเมินความสามารถด๎านการคิด
วิเคราะห์ ตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 

 
 
 

๗๕ 
 
 
 

 
 
 

๘๐ 

 
 
 

๘๕ 
 

 
 
 

๙๐ 

 
 
 

๙๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
 ๓ .โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน 
      ๓.๑ กิจกรรมสํงเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ (พัฒนาตํอยอด              
เด็กเกํง) คํายวิชาการ ๘ กลุํม              
สาระ 
     ๓.๒ กิจกรรมเสือผงาด  
              (ซํอมเด็กอํอน) 
     ๓.๓ กิจกรรมวัดและประเมินผล 
             ด๎วยกระบวนการที่
หลากหลาย 
     ๓.๔ กิจกรรมการสอนเสริมเตรียม 
              ความพร๎อมเพื่อสอบ NT ,  
              LAS,GAT, PAT, O-NET 
     ๓.๕ กิจกรรมสอนเสริมเพื่อให๎ 
              นักเรียนปลอด 0,ร,ม 

๕ . ร๎อยละของผู๎เรียนที่มี
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
การแก๎ปัญหาสามารถท างานและ
อยูํรํวมกันในสังคม 
๖.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎เฉลี่ย ๒.๕ ขึ้นไป 
๗.ร๎อยละของผู๎เรียนในระดับชั้นม.
๓และม .๖ที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติอยูํในระดับดี 
๘.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีน้ าหนัก  
สํวนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
๙ .ร๎อยละของผู๎เรียนที่ปลอด
ปัญหาทางเพศ  ยาเสพติด  และ
สิ่งมอมเมา 
 
 

๗๕ 
 
 

 
๗๐ 

 
 
ยังไมํได๎ทดสอบ 

 
 

๘๐ 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 

 
๗๕ 

 
 

๔๐ 
 
 

๘๓ 
 
 

๘๘ 
 
 
 

 

๘๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๔๕ 
 
 

๘๕ 
 
 

๙๐ 

๘๘ 
 
 
 

๘๓ 
 
 

๔๘ 
 
 

๘๘ 
 
 

๙๓ 

๙๐ 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๕๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๕ 
 
 



~ ๒๙ ~ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
 ๔.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย

สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
      ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
                 -รักษาดินแดน (รด.) 
                   ม.ปลาย 
                 -ลูกเสือ  เนตรนารี ม.ต๎น 
                 -วันส าคัญในกิจการ
ลูกเสือ 
                 -คํายลูกเสือ เนตรนารี  
       ๔.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
       ๔.๓ กิจกรรมโรงเรียน 5 ส. 
       ๔.๔ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
       ๔.๕ กิจกรรมอาหารปลอดภัย
ด๎วย อย.น๎อย (อาหารกลางวัน) 
       ๔.๖ กิจกรรมปลอดโรค สุขใจ  
               ไร๎พุง 
 

๑๐ .ร๎อยละข องผู๎เรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
ด๎านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์
วรรณศิลป์และนันทนาการ 
๑๑ .จ านวนสาระการเรียนรู๎ที่
ได๎รับรางวัลจากการเข๎ารํวมการ
แขํงขันภายนอกสถานศึกษาทั้งใน
ระดับอ าเภอ  เขตพื้นที่การศึกษา 
จังหวัด ภาค และระดับประเทศ
ตํอปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

๗๕ 
 
 
 

๓ 

๘๐ 
 
 
 

๔ 

๘๕ 
 
 
 

๕ 

๙๐ 
 
 
 

๕ 

๙๕ 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
        ๔.๗ กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย 

               ในโรงเรียน 
                - จัดนิทรรศการป้ายนิเทศ 
                - เลือกตั้งประธานนักเรียน 
                   และคณะกรรมการ
นักเรียน 
                - จัดกิจกรรมแขํงขันตอบ                        
ปัญหา 
          ๔.๘   กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
           ๔.๙  กิจกรรมสํงเสริมบันทึกการ 
                 เรียนรู๎จากการอํานและ การ 
ใช๎แหลํงเรียนรู๎ 
๕.โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน 
        ๕.๑ กิจกรรมการจัดกระบวนการ 
               เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
        ๕.๒ กิจกรรมนิเทศการสอน 
        ๕.๓ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                ผู๎เรียน ๘ กลุํมสาระการ
เรียนรู ๎
 
 
 
 
 
 
 

      



~ ๓๑ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
         ๕.๔ กิจกรรมประเทืองปัญญาสูํ 

                 อาเซียน (ชุมนุมตามความ
สนใจของผู๎เรียน) 
        ๕ . ๕ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ       
“เพชรศรีแสงธรรม” และบุคลากรดีเดํน 
                    -คัดเลือกนักเรียนที่ได๎มีผล 
การเรียนในระดับดีมาก แตํละระดับชั้นเข๎า
รับรางวัล 
                    -คัดเลือกครูและบุคลากร
ที่สํงเสริมผู๎เรียนดีเดํนและมี             
ผลงานดีเดํนเข๎ารับรางวัล 
        ๕.๖ กิจกรรมวันภาษาไทย  
               แหํงชาต ิ
        ๕.๗ กิจกรรมร าลึกครูกลอนสุนทรภูํ           
        ๕.๘ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
 

      

 ๖ .โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
         ๖.๑ กิจกรรมกีฬาภายใน       
         ๖.๒ กิจกรรมสํงเสริมความสามารถ 
                  พิเศษทางด๎านศิลปะ 
         ๖.๒ กิจกรรมสํงเสริมความสามารถ 
                 พิเศษทางด๎านดนตรี 
         ๖.๓ กิจกรรมสํงเสริมความสามารถ  
                  พิเศษทางด๎านกีฬา 

      



~ ๓๒ ~ 
 

 

จากการก าหนดแผนกลยุทธ์โรงเรียนศรีแสงธรรม  ได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๓ สํงเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให๎
ได๎รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพและเป็นต๎นแบบที่
ดีด๎านคุณธรรมจริยธรรม 

 

๑.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 
       ๑. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
           จริยธรรมตามจรรยาบรรณ 
           วิชาชีพครู 
       ๒.กิจกรรมสํงเสริมให๎ครูและ 
           บุคลากรทางการศึกษาอบรม   
           สัมมนา ศึกษาดูงานและศึกษา 
           ตํอ 
      ๓.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูด๎าน 
           งานวิจัยในชั้นเรียน 
      ๔.งานนิเทศครูผู๎สอน 
      ๕ . งานนิเทศบุคลากรทาง
การศึกษา 
      ๖.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูด๎าน 
           หลักสูตรและกระบวนการ 
           จัดการเรียนรู๎สูํอาเซียนภายใต๎ 
           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๗.กิจกรรมอบรมพัฒนาครูด๎าน 
           การวัดและประเมินผลด๎วย 
          วิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 

๑.ร๎อยละของครูที่ได๎รับการอบรม  
ศึกษาดูงาน อยํางน๎อย  ๒ คร้ังตํอ
ปีการศึกษา 
๒ .ร๎อยละของแผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่ครูจัดท าขึ้นและมีคุณภาพ
ในระดับดี 
๓.ร๎อยละของครูที่จัดกระบวนการ
เรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพโดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 
๔.ร๎อยละของแบบทดสอบของ
ครูผู๎สอนจัดท าขึ้นอยํางมีคุณภาพ 
๕.ร๎อยละของงานวิจัยในชั้นเรียน
ทั้งหมดที่ครูจัดท าขึ้นและได๎
น าไปใช๎พัฒนาผู๎เรียนจนเกิด
คุณภาพ 
 
 
 

๗๕ 
 
 

 
๗๕ 

 
 

 
๗๕ 

 
 
 

 
 

๗๕ 
 

๗๐ 
 
 
 

๘๕ 
 
 

 
๘๐ 

 
 

 
๘๐ 

 
 
 
 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

๙๐ 
 

 
 

๘๕ 
 

 
 

๘๕ 
 
 
 

 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๙๕ 
 
 

 
๙๐ 

 
 
 

๙๐ 
 
 
 

 
 

๙๐ 
 

๙๐ 

๑๐๐ 
 

 
 

๙๕ 
 
 

 
๙๕ 

 
 
 

 
 

๙๕ 
 

๙๕ 
 
 



~ ๓๓ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
      ๘.งานเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจ 

          ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ๙.กิจกรรมการอบรมพัฒนาครู 
           ด๎านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๑๐.กิจกรรมครูดีศรีแสงธรรม 
      ๑๑.งานหัวหน๎าระดับและครูที่ปรึกษา 
 

๖ . ร๎อยละของครูที่ประเมิน
ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนด๎วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการของผู๎เรียน 
๗.ร๎อยละของครูที่วางเงื่อนไขให๎
ผู๎เรียนประเมินความก๎าวหน๎าของ
ตนเองและน ามาใช๎ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
๘ .ร๎อยละของครูที่น าผลการ
ประเมินการจัดการเรียนรู๎มาใช๎ตํอ
ยอดในการซํอมเสริมและพัฒนา
ผู๎เรียน 
๙ .ร๎อยละของครูที่สร๎างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ในรายวิชาที่รับผิดชอบและ
น าไปใช๎พัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็น
รูปธรรม 

 

 

๗๐ 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 

 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
  ๑๐ .ร๎อยละของครูที่มีผลการ

ประเมินการสอนจากผู๎เรียนใน
ระดับด ี

 

 

 

 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๕ ~ 
 

จากการก าหนดแผนกลยุทธ์โรงเรียนศรีแสงธรรม  ได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๔ สํงเสริมการบริหาร
จัดการ  โดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานยึดหลักธรร-
มาภิบาล อยํางเป็น
ระบบ  โปรํงใส  และมี
ประสิทธิภาพ 

 

๑ . โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพ 
       ๑.๑ งานจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 
       ๑.๒ งานจัดท าแผนปฏิบัติการ 
               ประจ าปี 
       ๑.๓ งานประกันคุณภาพภายใน 
               เพื่อรองรับการประเมิน 
               ภายนอก 
       ๑.๔ งานบริหารงบประมาณด๎าน 
               ตํางๆ 
                   -นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
                     อยํางมีคุณภาพ 
                   -เงินอุดหนุนรายบุคคลจาก 
                    รัฐบาล 
                  -เงินรายได๎อื่น ๆ ของ 
                   โรงเรียน 
       ๑.๕ งานจัดท าระบบบัญชี 
       ๑.๖ งานสารบรรณ 

๑.ร๎อยละของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียใน
การจัดการศึกษ าของโรงเรียนมี
ความพึงพอใจในบรรยากาศแล ะ
สภาพแวดล๎อมในระดับดี    โดย
พิจารณาจาก 
    ๑ . ๑ ความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
    ๑.๒มีความปลอดภัย 
    ๑.๓มีความสวยงาม 
๒.ร๎อยละของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการตามบทบาท
หน๎าที่ของผู๎บริหารสถานศึกษาใน
ระดับดี โดยพิจารณาจาก 
     ๒.๑  ด๎านวิชาการ 
     ๒.๒ ด๎านงบประมาณ 
     ๒.๓ ด๎านกิจการนักเรียน 
     ๒.๔ ด๎านบุคลากร 

๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๓ 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 

 
 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
 ๒.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อการบริหารและ
เอื้อต่อการเรียนรู ้
        ๒.๑ งานวางแผนและพัฒนาระบบ  
                 Lan เครือขําย  Computer 
และ  Internet ภายในโรงเรียนเพื่อ 
การบริหารและการเรียนรู๎ 
๓.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        ๓.๑ งานพัฒนา/ซํอมแซมอาคาร 
        ๓.๒ งานจัดหาครุภัณฑ์ทางกาศึกษา 
        ๓.๓ งานพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 

 

๓.ผลการประกันคุณภาพภายในที่
โรงเรียนด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาที่เกิดขึ้นจาก
ความรํวมมือของทุกภาคสํวน 
๔.ร๎อยละของผู๎เก่ียวข๎องที่มีความ
พึงพอใจตํอระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและ
จัดการเรียนรู๎ที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น 
๕.ร๎อยละของผู๎เก่ียวข๎องที่มีความ
พึงพอใจตํอผลการพัฒนาโรงเรียน
ให๎บรรลุตามปรัชญา  เป้าหมาย  
พันธกิจ 
๖.ร๎อยละของผู๎เก่ียวข๎องที่มีความ
พึงพอใจตํอผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนที่สะท๎อนความ
เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

๒ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

 
 
 

๓ 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 

๓ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 

๓ 
 
 
 

๘๓ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 
 

๔ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 

 

 

 

 



~ ๓๗ ~ 
 

จากการก าหนดแผนกลยุทธ์โรงเรียนศรีแสงธรรม  ได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๕  เสริมสร๎างความ-
สัมพันธ์อันดีและความ
รํวมมือกับชุมชน 
ตลอดจนหนํวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาผู๎เรียน  บุคลากร 
และ องค์กร 

 

๑.โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ร่วมมือกับชุมชน /สังคมในรูปแบบภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา 
       ๑.๑  กิจกรรมผู๎ปกครองชั้นเรียน 
               และผู๎ปกครองเครือขําย 
       ๑.๒ กิจกรรมเครือขํายผู๎ปกครอง 
               มอบความสุขในวันเด็ก 
       ๑.๓ กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
       ๑.๔ กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ๎าน 
              โรงเรียน(ประชุมผู๎ปกครอง) 
      ๑.๕ งานจัดท าสัญญาความรํวมมือ 
               ทางวิชาการกับหนํวยงาน 
               ภาครัฐและเอกชนในการ 
               พัฒนาผู๎เรียน 
๒.โครงการสร้างอาคาเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
          ๓.๑กิจกรรมทอดผ๎าป่าการศึกษา 
                 เพื่อระดมทุนสร๎างอาค าร
เรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 

๑.จ านวนโครงการพิเศษที่จัดท าขึ้น
เพื่อสํงเสริมบทบาทของโรงเรียน
โดยความรํวมมือของชุมชนและ
สังคมตํอปีการศึกษา 
๒.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีสํวนรํวมใน
โครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาท
ของโรงเรียน 
๓.ร๎อยละของโครงการ /กิจกรรม /
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มีผลการประเมินใน
ระดับดี 
๔.ร๎อยละของโครงการ /กิจกรรม /
งานที่จัดท าขึ้นตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ได๎น าผลการ
ประเมินไปพัฒนาการจัดโครงการ /
งาน/กิจกรรมในครั้งตํอไป 
๕.ร๎อยละของผู๎เก่ียวข๎องที่มีความ
พึงพอใจตํอการด าเนินงานกิจกรรม
ผู๎ปกครองเครือขํายในระดับดี 
 
 

๑ 
 

 
 

๘๐ 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 

๗๕ 

๒ 
 

 
 

๘๓ 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 

๘๐ 

๓ 
 

 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๕ 

๔ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๕ 
 

 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 



~ ๓๘ ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
  ๖.ร๎อยละของผู๎เก่ียวข๎องที่มีความ

พึงพอใจตํอความส าเร็จในการจัดท า
สัญญาความรํวมมือทางวิชาการกับ
หนํวยงานในชุมชนที่โรงเรียนจัดท า
ขึ้นเพื่อพัฒนาผู๎เรียน 

 

- ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๙ ~ 
 

ส่วนที่ ๔ 
การก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ 

  
 จากการน าวิสัยทัศน์    พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์   ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ลงสูํการปฏิบัติโดยการก าหนดโครงการ  กิจกรรม  งาน เพ่ือพัฒนาสูํคุณภาพนั้น   
โรงเรียนได๎มีการก าหนดกรอบแนวทางการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 

ล าดับ การด าเนินการ ระยะเวลาการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

๑. แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบคุณภาพตามยุทธศาสตร์ เมษายน ๒๕๕๕ งานวางแผนและพัฒนา 
๒. ประชุมชี้แจงกรอบการด าเนินงานยุทธศาสตร์ เมษายน  ๒๕๕๕ งานวางแผนและพัฒนา 
๓. แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งาน ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี งานวางแผนและพัฒนา 
๔. จัดท าโครงการ/กิจกรรม/งาน และก าหนดงบประมาณเพ่ือขออนุมัติจัดสรร

งบประมาณ 
ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี ฝ่ายงานที่เก่ียวข๎องกับ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม นั้น ๆ  
๕. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินฝ่าย/งาน ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี ฝ่ายงานที่เก่ียวข๎องกับ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม นั้น ๆ 
๖. น าแผนการปฏิบัติการฝ่าย/งานรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

โรงเรียน 
ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี งานวางแผนและพัฒนา 

๗. แตํงตั้งคณะกรรมการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน
ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

ภายในเดือน พฤษภาคมของทุกปี งานบุคลากร 

๘. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายงานที่เก่ียวข๎องกับ 
โครงการ/งาน/กิจกรรม นั้น ๆ 

๙. รายงานผลโครงการ/กิจกรรม/งานเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพตาม
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 

ภายใน ๗ วัน เมื่อเสร็จสิ้น 
โครงการ กิจกรรม/งาน นั้น ๆ 

ฝ่ายงานที่เก่ียวข๎องกับ 
โครงการ/งาน/กิจกรรม นั้น ๆ 

 
 
 
 



~ ๔๐ ~ 
 

ล าดับ การด าเนินการ ระยะเวลาการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

๑๐. น าผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งตํอไป 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

เมื่อมีการจัดโครงการ/กิจกรรม/งาน 
ครั้งตํอไป 

ฝ่ายงานที่เก่ียวข๎องกับ 
โครงการ/งาน/กิจกรรม นั้น ๆ 

๑๑. ผู๎รับผิดชอบคุณภาพแตํละยุทธศาสตร์สรุปรายงานการประเมินคุณภาพตาม
ยุทธศาสตร์ที่ตนเองรับผิดชอบ 

ทุกภาคเรียนและสรุปรวม 
เป็นปีการศึกษา 

คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
แตํละยุทธศาสตร์ 

๑๒. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาในแตํละปี
การศึกษาตํอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการที่ปรึกษา 

ภายในเดือนเมษายนของทุกปี งานวางแผนและพัฒนา 



~ 41 ~ 
 

 


