คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
………………………………………………………..
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบนฐาน
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบ
และกลไกพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
บนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 แสวงหา สร้าง และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

การดำเนินงานของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ( พ.ศ.2552 – 2561 ) ซึ่งมี
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาคือ การพัฒนาศักยภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุ คใหม่
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ซึ่งระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ ถือเป็นหัวใจที่สำคัญของระบบการพัฒนาประเทศที่ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบ
อื่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุขการจ้างงานเป็นต้นเพื่อรองรับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาที่มีเป้าหมายสูงสุด
คือแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไทยเพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามกรอบนโยบาย
ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้น ฐาน โรงเรี ย นภู เ ก็ต วิท ยาลั ย จึ ง ได้ ก ำหนดกรอบแนวคิด
ในการบริหารโรงเรียน ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแสดงถึงภาพ
อนาคตของโรงเรียนและบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) โดยการสำรวจข้อมูล
ปัญหาและความต้องการจำเป็นเพื่อเป็นฐานข้อมูล ( Database) สำหรับการบริหางานบนข้อเท็จจริง
2. บริหารงานอย่างเป็นระบบ (System Approach) โดยมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์โดย
ใช้วงจรคุณภาพ PDCA ( Plan – Do – Check – Adjust ) อาศัยการวางแผนอย่างมีเป้าหมาย มีความสัมพันธ์
ในกระบวนการทำงานตลอดจนมีการประเมินผลในภาพรวม และมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้เกิดคุณภาพขึ้น
พร้อมกันในทุกๆ ด้าน (Total Quality)
3. บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (POR-WOR MODEL) พิจารณาทบทวนปรับปรุง โครงสร้าง
การบริหารโรงเรียนให้ครอบคลุมภารกิจ ทันสมัย คล่องตัว รองรับการกระจายอำนาจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรั บผิดชอบ
ที่สามารถตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ภายในปี 2566 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มุ่งบริหารจัดการศึกษา สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนตาม
ทฤษฎีพหุปัญญาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความ
เป็นไทย”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
4. พัฒนาผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้บทบาท สิทธิและหน้าที่ ยอมรับกติกา
ของสังคม

5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
สู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
7. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก รด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพโดยใช้ ร ู ป แบบการบริห าร POR-WOR
MODEL
8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
10. ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์ (Corporate Objective)
1. ผู้เรียนมีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจตามทฤษฎีพหุปัญญา
2. ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
5. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต รู้บทบาท สิทธิและหน้าที่ ยอมรับกฎกติกา อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
6. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี
7. ครูและบุคลากร มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. ครูและบุคลากร มีความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพโดยใช้รู ปแบบการบริหาร POR-WOR
MODEL
10. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
11. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
12. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
เต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategies)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
จุดเน้นสถานศึกษา
1. จุดเน้นด้านสถานศึกษา (ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์)
1) อาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ทั่วไป เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
2) ห้องปฏิบัติการต่างๆมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ
3) บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย
4) ห้องสมุด มีอุปกรณ์ครบถ้วนได้มาตรฐาน จัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
5) การสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนได้มาตรฐาน สามารถอำนวยความสะดวกในด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารได้เป็นอย่างดี
2. จุดเน้นด้านบุคลากร
1) บุคลากรมีใจศรัทธาในอาชีพ มีจิตมุ่งมั่นในการทำงาน และเสียสละ
2) บุคลากรสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาการเรียนการสอนได้
3) บุคลากรศึกษารูปแบบการทำงาน เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
3. จุดเน้นด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง
3) จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย และกีฬา เพื่อหลีกไกลยาเสพติดและสิ่งเสพติดทุกชนิด
4) จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และวินัย
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
8) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างเสริมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
9) จัดให้มีการประเมินผลได้มาตรฐาน
10) จัดให้มีการผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
11) จัดให้มีการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน

4. จุดเน้นด้านระบบบริหารและการจัดการ
1) โรงเรียนมีองค์กรการบริหาร ขอบข่ายงาน มีคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ
2) ปรับปรุงระบบการวางแผน การเก็บข้อมูล การนิเทศ การกำกับติดตามและประเมินผล
3) กรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและตรวจสอบ
คุณภาพของโรงเรียน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key performance Indicator)
ด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ผู้เรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
3. ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 60
4. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง (IS) / โครงงาน
5. ผู้เรีย นผ่านการทดสอบทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของแต่ละภาษาอย่างน้อยร้อยละ 60
6. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 5
กิจกรรม
7. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 80
8. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข รู้บทบาท สิทธิและหน้าที่ ยอมรับกฎกติกาของสังคม อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
10. ครูมีนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ
11. ครูทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างยั่งยืน
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
12. ครูทุกคนมีการอบรมและพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
13. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
14. ครูและบุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
15. ครูและบุคลากรผ่านการทดสอบทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับ A2
ตามกรอบ CEFR อย่างน้อยร้อยละ 60
16. ครูและบุคลากรทุกคนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
17. ครูและบุคลากรเป็นผู้นำและให้บริการทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 20

ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
18. สถานศึกษามีการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพโดยใช้รูปแบบการบริหาร
POR-WOR MODEL ทุกกลุ่มงาน
19. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบได้
20. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรม ตามจุ ด เน้ น ของหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย
ปีละ 10 รายการ
21. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
22. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพครบทุกห้องเรียน
23. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ส ะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
อย่างน้อยร้อยละ 80
24. สถานศึกษามีห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน
25. ผู ้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในภู ม ิ ท ั ศ น์ แ ละสภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษาที ่ เ อื้ อ
ต่อการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 80
26. ภาคีเครือ ข่ ายทุ กภาคส่ว นในประเทศมีส ่ว นร่ว มในการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา
อย่างเต็มศักยภาพ อย่างน้อยปีละ 20 ครั้ง
27. ภาคีเครือข่ายต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดของสถานศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ทำการวิเคราะห์วิสัยทัษน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
ตารางแสดงการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2566 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มุ่งบริหาร
จัดการศึกษา สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียน
ตามทฤษฎีพหุปัญญาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมดำรงตนอย่ า งมี ค วามสุ ข
บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
4. พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ด ำรงชี ว ิ ต อยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
รู้บทบาท สิทธิและหน้าที่ ยอมรับกติกาของสังคม
5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ
มี ค ุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชี พ สู ่ ค วามเป็ น ครู ม ื อ อาชี พ
ในศตวรรษที่ 21
7. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก รด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพโดยใช้
รูปแบบการบริหาร POR-WOR MODEL
8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในและ
ต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
10. ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

ตารางแสดงการเชื่อมโยงพันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
พันธกิจ
1. ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของผู ้ เ รี ย นตามทฤษฎี
พหุปัญญา
2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ท ั ก ษะ
ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒ นาผู้เรีย นให้มีคุณธรรม จริย ธรรม ตาม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
4. พัฒนาผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข รู้บทบาท สิทธิและหน้าที่ ยอมรับ
กติกาของสังคม
5. พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ส ามารถดำรงชี ว ิ ต อยู ่ บ น
พื้นฐานของความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร ให้ มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่
21
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
คุณภาพโดยใช้รูปแบบการบริหาร POR-WOR
MODEL
8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี
พหุปัญญา
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน ทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
10. ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
และสิ ่ ง แวดล้ อ มให้ ม ี ค วามสะอาด ร่ ม รื่ น
ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ
ตามทฤษฎีพหุปัญญา
2. ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
4. ผู ้ เ รี ย นมี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตามอั ต ลั ก ษณ์
ของโรงเรียน
5. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต รู้บทบาท สิทธิ
และหน้าที่ ยอมรับกฎกติกา อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
6. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็ น ไทยโดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
7. ครู แ ละบุ ค ลากร มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. ครู แ ละบุ ค ลากร มี ค วามเป็ น ครู ม ื อ อาชี พ
ในศตวรรษที่ 21
9. สถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
ด้ ว ยระบบคุณ ภาพโดยใช้ร ูป แบบการบริห าร
POR-WOR MODEL
10. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญา
11. สถานศึ ก ษามี อ าคารสถานที ่ ภู ม ิ ท ั ศ น์ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
12. ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น ทั ้ ง ในและ
ต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

3. การวิเคราะห์กลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ตารางแสดงการวิเคราะห์กลยุทธ์กับเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับองค์กร
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่ศตวรรษที่ 21

ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรสู่มืออาชีพ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจตามทฤษฎีพหุปัญญา
2. ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
5. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต รู้บทบาท สิทธิและหน้าที่ ยอมรับกฎ
กติกา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ครูและบุคลากร มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. ครูและบุคลากร มีความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
9. สถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก รด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพโดยใช้
รูปแบบการบริหาร POR-WOR MODEL
10. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
11. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น
ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
12. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

ตารางแสดงการวิเคราะห์เป้าประสงค์กับตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีศักยภาพตามความถนัด
และความสนใจตามทฤษฎีพหุ
ปัญญา

2. ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

3. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
5. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต
รู้บทบาท สิทธิและหน้าที่ ยอมรับ
กฎกติกา อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
6. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นไทยโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ครูและบุคลากร มีความรู้
ความสามารถ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

8. ครูและบุคลากร มีความเป็นครูมือ
อาชีพในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ผู้เรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง
3. ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ ้น ไป
อย่างน้อยร้อยละ 60
4. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง
(IS) / โครงงาน
5. ผู้เรียนผ่านการทดสอบทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละภาษา อย่างน้อยร้อยละ 60
6. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 5 กิจกรรม
7. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
อย่างน้อยร้อยละ 80
8. ผู ้ เ รี ย นที ่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นมี ท ั ก ษะในการ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้บทบาท สิทธิและ
หน้าที่ ยอมรับกฎกติกาของสังคม อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
10. ครูมีนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เกิดจากกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
11. ครูทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC อย่างยั่งยืน อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
12. ครูทุกคนมีการอบรมและพัฒ นาตนเอง ไม่น้อยกว่า 20
ชั่วโมงต่อปี
13. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
14. ครูและบุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

เป้าประสงค์
9. ผู้เรียนมีศักยภาพตามความถนัด
และความสนใจตามทฤษฎี
พหุปัญญา

9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
องค์กรด้วยระบบคุณภาพโดยใช้
รูปแบบการบริหาร POR-WOR
MODEL
10. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา

11. สถานศึกษามีอาคารสถานที่
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
15. ครู แ ละบุ ค ลากรผ่ า นการทดสอบทั ก ษะในการสื ่ อ สาร
ภาษา ต่างประเทศในระดับ A2 ตามกรอบ CEFR อย่างน้อย
ร้อยละ 60
16. ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนมี ท ั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
การจัดการเรียนรู้
17. ครู แ ละบุ ค ลากรเป็ น ผู ้ น ำและให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ
อย่างน้อยร้อยละ 20ผู้เรียนทุกคนได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
18. ผู้เรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง
19. ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
อย่างน้อยร้อยละ 60
20. สถานศึกษามีการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบการบริหาร POR-WOR MODEL ทุกกลุ่มงาน

21. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึก ษาขั ้น พื้ นฐานเป็ นที ่ย อมรับ และ
สามารถตรวจสอบได้
22. สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามจุดเน้นของ
หลักสูตรอย่างน้อยปีละ 10 รายการ
23. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
24. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพครบทุกห้องเรียน
25. สถานศึ ก ษามี อ าคารเรี ย น อาคารประกอบ ที ่ ส ะอาด
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่างน้อยร้อยละ 80
26. สถานศึกษามีห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด ถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน
27. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 80

เป้าประสงค์
12. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งใน
และต่างประเทศมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
28. ภาคี เ ครื อ ข่า ยทุ ก ภาคส่ว นในประเทศมี ส ่ ว นร่ว มในการ
พัฒ นาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศั กยภาพ อย่างน้อย
ปีละ 20 ครั้ง
29. ภาคีเครือข่ายต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ อย่างน้อยปีละ
3 ครั้ง

ตัวอย่างแบบเสนองาน/โครงการ (ระบบ Budget Planning System PKW)

ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
(ระบบ Budget Planning System PKW)

