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ทิศทางการจัดการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศที่ยั่งยืน
ของโรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

นโยบายของโรงเรียน ปี การศึกษา 2562-2565
1) พัฒนาคุณภาพนักเรี ยนด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศและ
วิจยั และเพิ่มทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
2) จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และอาชีพที่คาดหวัง
3) เร่ งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6
4) ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรี ยนตามเกณฑ์โรงเรี ยนมาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common
European Framework of Reference (CEFR) / Cambridge Standard ,YCT Standard , HSK Standard ,
JLPT Standard
6) พัฒนาครู เป็ นครู มืออาชีพที่ยงั่ ยืน โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอน ทักษะการคิด
ทักษะการสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี และเกิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
(PLC ) ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและกาลังใจ
7) เสริ มสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริ หารโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน และวัฒนธรรมองค์กรโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒
8) เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนาเทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนรู ้ และการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่อง
9) จัดตั้ง ระดมทุน และบริ หารกองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
10) เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมและขยายเครื อข่ายความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
11) พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
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หลักสู ตร (Product Offerings)
โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่มีอตั ราการแข่งขันสู ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ถึ งระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 เป็ นนักเรี ยนไป–กลับ และเป็ นโรงเรี ยนสหศึ กษา มี ห้ องเรี ยนจ านวนทั้งสิ้ น 45 ห้ อง
โดยเปิ ดรับนักเรี ยนทั้งในเขตพื้ นที่ บริ การและนักเรี ยนทัว่ ไป โดยในระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น ใช้หลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ส่ วนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย ใช้หลักสู ตรมัธยมศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) จัดกลุ่มวิชาเลือกเรี ยน (แผนการเรี ยน) ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงสร้ าง 1 ห้องเรี ยนปกติ
โครงสร้ าง 2 ห้องเรี ยนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงสร้ าง 1 วิทย์ - คณิต
โครงสร้ าง 2 ศิลป์ - คณิต
โครงสร้ าง 3 ศิลป์ -ภาษา ( เน้นภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส )
โครงสร้ าง 4 ห้องเรี ยนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
โครงสร้ าง 5 ห้องเรี ยนพิเศษ ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - ภาษาจีน
โรงเรี ยนมีสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นอย่างหลากหลาย เช่นสุราษฎร์ธานีของเรา บุคคลสาคัญ
นิ ทานพื้นบ้าน พฤกษศาสตร์ เบื้องต้น ระบบนิ เวศในท้องถิ่น การเพาะเห็ด การผลิตวัสดุเหลือใช้ การผลิต
กรงนก มาลัยดอกไม้สด นาฏศิลป์ พื้นเมืองภาคใต้ การทาผ้าบาติก อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study : IS) กิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้ เปิ ดทุกกลุ่มสาระ เป็ นต้น
กลไกที่โรงเรียนใช้ จัดการเรียนการสอนให้ นักเรียนจบการศึกษาอย่ างมีคุณภาพตามหลักสู ตร ได้แก่
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ที่ชดั เจน มีการกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
โดยก าหนดวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายตัวชี้ วดั ที่ สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึ กษาของโรงเรี ยน จัดหลักสู ตรที่ หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการและศักยภาพของนักเรี ยน มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีระบบบริ หารคุณภาพการศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ( S.T.2Model ) และนาการบริ หารเชิงบูรณาการศาสตร์ สากลและ
ศาสตร์ของพระราชา มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ (STSE Model ) มีการกระจายอานาจ
และดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เน้นการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยฝ่ ายบริ หาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ
ผูเ้ กี่ยวข้องเป็ นผูส้ ่ งมอบผลิตภัณฑ์หลักแก่ลูกค้าหรื อนักเรี ยนจัดบริ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และบริ การอื่นๆเพื่อให้การจัดการ
เรี ยนการสอนตามหลักสู ตรโรงเรี ยน มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลตามสาระมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตวั ชี้วดั และศักยภาพของ
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นักเรี ยน ได้แก่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ ICT งานแนะแนวระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัย โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ กิจกรรมรักการอ่าน จัดศูนย์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้บริ การ
ทางการศึกษาที่สาคัญดังนี้ ห้องเรี ยนคุณภาพห้องไร้พรมแดน ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา แหล่งและฐานการเรี ยนรู ้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรี ยนรู ้การเพาะเห็ด แหล่งเรี ยนรู ้ท่านพุทธทาส ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ ห้องดนตรี ไทย ห้องดนตรี สากล ห้องประวัติศาสตร์ไทย ธนาคารโรงเรี ยน มีห้องปฏิบตั ิการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่
ทันสมัย และเพียงพอต่อการเรี ยนรู ้ เช่น ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
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วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

พันธกิจ
พัฒนาและส่ งเสริ มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานและมาตรฐานสากล เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ยนมี ค วามรู ้ มี
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะ และสามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรี ยน
บริ หารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม และยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการระดับดี
2. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสื่ อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึง
การสื่ อสารภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทลั (Digital Literacy) อย่างมีประสิ ทธิผล
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ ตรองวิเคราะห์ สังเคราะห์ ริ เริ่ ม สร้างสรรค์
แก้ปัญหาและกล้าตัดสิ นใจ
4. ผูเ้ รี ยนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่ องมือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีทกั ษะ การวางแผน จัดการ ทางานเป็ นทีม และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)
5. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะตามสมรรถนะ สามารถปฏิบตั ิงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมืออาชีพ และเกิดชุมชนทางวิชาชีพ ( PLC )
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7. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีกระบวนการบริ หารและการจัดการที่มีคุณภาพ
8. โรงเรี ยนพัฒนาและจัดบริ การแหล่งเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ ทัว่ ถึง
และคุม้ ค่า
9. โรงเรี ยนใช้ชุมชนแหล่งเรี ยนรู ้ สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็ นเครื อข่ายส่งเสริ มพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
10. โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
11. โรงเรี ยนส่งเสริ มสนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนเต็มตาม
ศักยภาพ
12. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็ นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คติพจน์ / ปรัชญา / พระพุทธรูปประจาโรงเรียน
คติพจน์ ประจาโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

“ นิมิตฺต สาธุรูปาน กตญฺญู กตเวทิตา ”
ความกตัญญู กตเวที เป็ นเครื่ องหมายของคนดี
“ คิดเป็ นธรรม ทาเป็ นธรรม แก้ปัญหาเป็ นธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ ”
▪ คิดเป็ นธรรม
คือ คิดการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของตน และการประพฤติ
ปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นกรอบของความถูกต้อง ทั้งการปรับปรุ ง
พฤติกรรมของตนให้ถูกต้องตามระเบียบ
▪ ทาเป็ นธรรม
คือ การทาหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของตนที่ชอบด้วยเหตุผล
▪ แก้ปัญหาเป็ นธรรม
คือ การแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้มีความเที่ยง
ธรรม ไม่ลาเอียง

แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ กษา ประจาปี การศึ กษา 25 62–2565

พระพุทธรู ปประจาโรงเรียน

44

พระพุทธบารมีสุราษฎร์ ธานีพพิ ฒ
ั น์
เป็ นนามที่สมเด็จพระสังฆราชฯประทานให้ มีความหมายว่า
พระซึ่งนาความเจริ ญก้าวหน้ามาสู่ โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา / เอกลักษณ์ของสถานศึกษา / ค่านิยมหลัก / คุณลักษณะอันพึงประสงค์

อัตลักษณ์

“ กตัญญู รู้หน้ าที่ มีจิตอาสา แก้ปัญหาเป็ นระบบ”

เอกลักษณ์
ระบบดูแลนักเรียนดี มีบรรยากาศเอื้อต่ อการเรียนรู้ อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง

ค่านิยมหลัก
ค่านิยมหลักของโรงเรียน กาหนดตามอักษรชื่อโรงเรี ยนเป็ น SURATTHANI TWO ดังนี้
S Sufficiency Economy
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
U Unity
รักใคร่ กลมเกลียว
R Rationality
ความมีเหตุผล
A Are immune
มีภูมิคมุ้ กัน
T ToLerable
พอประมาณ
T Take care of
การดูแลช่วยเหลือ
H Habitual
ทาจนเป็ นนิสัย
A Achievement
มุ่งความสาเร็จ
N Nobility
ยึดมัน่ คุณธรรม
I Innovation
สร้างนวัตกรรม
T Technology
ใช้เทคโนโลยี
W Wisdom
สื บสานภูมิปัญญา
O Organization
ยึดองค์กรเป็ นสาคัญ
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คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ (Desirable feature)
1.
3.
5.
7.
9.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
มีวินยั
อยูอ่ ย่างพอเพียง
รักความเป็ นไทย
กตัญญูกตเวที

2.
4.
6.
8.

ซื่อสัตย์ สุจริ ต
ใฝ่ เรี ยนรู ้
มุ่งมัน่ ในการทางาน
มีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์ โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
1 : การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
2 : พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
3 : พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
4 : พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม แหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
และมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ ที่ 5 : เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็ นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็ นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ที่
กลยุทธ์ ที่
กลยุทธ์ ที่
กลยุทธ์ ที่
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การกาหนดกลยุทธ์
เป้าประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการระดับดี
2. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสื่ อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่ อสารภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทลั
(Digital Literacy) อย่างมีประสิ ทธิผล
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ ตรองวิเคราะห์ สังเคราะห์
ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและกล้าตัดสิ นใจ
4. ผูเ้ รี ยนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดย
ใช้เครื่ องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทกั ษะการวางแผนจัดการทางานเป็ นทีม
และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)
5. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะตาม
สมรรถนะ สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมืออาชีพ
และเกิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC )
7. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีกระบวนการบริ หารและการจัดการที่มีคุณภาพ
8. โรงเรี ยนพัฒนาและจัดบริ การแหล่งเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ การเรี ยนรู ้
ที่มีประสิ ทธิภาพ ทัว่ ถึงและคุม้ ค่า
9. โรงเรี ยนใช้ชุมชนแหล่งเรี ยนรู ้ สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็ น
เครื อข่ายส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
11. โรงเรี ยนส่งเสริ มสนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนเต็มตามศักยภาพ
12. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็ นไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5
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การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
กลยุทธ์ ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ )
เป้าประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการระดับดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป็ นเลิศวิชาการ
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามค่าเป้าหมาย ดังนี้
▪ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.00 ขึน้ ไป ในรายวิชาพื้นฐาน
ทั้งกลุ่มสาระ ระดับ ม.ต้น
▪ คณิตศาสตร์
▪ วิทยาศาสตร์
▪ ภาษาไทย
▪ ภาษาอังกฤษ
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
▪ ศิลปะ
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา
▪ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.00 ขึน้ ไป ในรายวิชาพื้นฐาน
ทั้งกลุ่มสาระ ระดับ ม.ปลาย
▪ คณิตศาสตร์
▪ วิทยาศาสตร์
▪ ภาษาไทย
▪ ภาษาอังกฤษ
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
▪ ศิลปะ
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา

หมายเหตุ
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เป้าประสงค์
ข้อ 1 ( ต่อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET)
▪ นักเรี ยนที่มีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติข้นั
พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึน้ ไป ชั้น ม. 3
▪ คณิตศาสตร์
▪ วิทยาศาสตร์
▪ ภาษาไทย
▪ ภาษาอังกฤษ
▪ นักเรี ยนที่มีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติข้นั
พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึน้ ไป ชั้น ม. 6
▪ คณิตศาสตร์
▪ วิทยาศาสตร์
▪ ภาษาไทย
▪ ภาษาอังกฤษ
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
7) นักเรี ยนเรี ยนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
8) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความรู ้ความสามารถ ตามสมรรถนะของ
นักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
▪ ความสามารถในการสื่ อสาร
▪ ความสามารถในการคิด
▪ ความสามารถในการแก้ปัญหา
▪ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
▪ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
9) ผูเ้ รี ยนมี ค วามรู ้ ทักษะพื้ นฐาน และเจตคติ ที่ ดีพ ร้ อมที่ จะศึ ก ษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทางานหรื องานอาชีพ
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เป้าประสงค์
2. ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถ
ในการสื่ อสาร
ทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
และ
ภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ รวมถึงการ
สื่ อสารภาษา
สัญลักษณ์และ
ภาษาดิจิทลั
(Digital Literacy)
อย่างมี
ประสิ ทธิผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สื่ อสารสองภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถ
ด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ รู ปแบบต่างๆ อยูใ่ นระดับดี
2) ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับการฟัง/ พูด/อ่าน/การเขียน
ภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ
3) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ
เป็ นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อออนไลน์ทางวิชาการที่
จัดทาโดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
4) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถด้านการฟัง/พูด/เขียน
ภาษาไทย รู ปแบบต่างๆ อยูใ่ นระดับดี
5) ร้อยละของนักเรี ยนชั้นที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาไทยรู ปแบบต่างๆ
6) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ
เป็ นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อออนไลน์ทางวิชาการที่
จัดทาโดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
7) ร้อยละของนักเรี ยนที่สมัครสอบวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR
8) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.3 ที่เรี ยนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มี
ทักษะการสื่ อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้นๆร้อยละ80ขึ้นไป
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กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
ข้อ 2 ( ต่อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สื่ อสารสองภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถ
ด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ รู ปแบบต่างๆ อยูใ่ นระดับดี
2) ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับการฟัง/ พูด/อ่าน/การเขียน
ภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ
3) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ
เป็ นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อออนไลน์ทางวิชาการที่
จัดทาโดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
4) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถด้านการฟัง/พูด/เขียน
ภาษาไทย รู ปแบบต่างๆ อยูใ่ นระดับดี
5) ร้อยละของนักเรี ยนชั้นที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาไทยรู ปแบบต่างๆ
6) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ
เป็ นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อออนไลน์ทางวิชาการที่
จัดทาโดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
7) ร้อยละของนักเรี ยน ม.6 ที่สมัครสอบวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PE ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
8) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.6 ที่เรี ยนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มี
ทักษะการสื่ อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้นๆร้อยละ80ขึ้นไป
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ลา้ หน้ าทางความคิด
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
คิด มีวิจารณญาณ
1) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1- ม.3 ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
สามารถไตร่ ตรอง
ตนเอง (Independent Study) ทางด้าน ICT , IoT , M2M เช่น เกมส์/
วิเคราะห์
หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสื อ/ Animation ที่ได้รับการเชิญ/
สังเคราะห์ ริ เริ่ ม
คัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน /ได้รับรางวัลจากงานที่จดั
สร้างสรรค์
โดย หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นการศึกษา ส่ วนกลาง และหน่วยงาน
แก้ปัญหาและกล้า
ต่าง ๆ จัดให้มี การแสดง / ประกวด / แข่งขัน )
ตัดสิ นใจ
2) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียน
และการอ่านภาษาไทยจากเครื่ องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์จากเครื่ องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
4) ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA ที่มี
คะแนนการสอบด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย
ไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนระดับประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
PISA ในปี เดียวกัน
5) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 2 ที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS
มีคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนระดับประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ TIMSS
ในปี เดียวกัน
ลา้ หน้ าทางความคิด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนอง (Independent Study) ทางด้าน ICT , IoT , M2M เช่น เกมส์/
หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสื อ/ Animation เป็ นต้น ที่ได้รับ
การ เชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับ
รางวัลจากงานที่จดั โดย หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นการศึกษา
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ ประกวด/
แข่งขัน)
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4. ผูเ้ รี ยนสามารถ
ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์
คิดค้น ออกแบบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
พัฒนา ชิ้นงาน
1) ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ที่ได้รับการ
สิ่ งประดิษฐ์ นวัต
ประเมินจากครู และผูท้ รงคุณวุฒิวา่ เป็ นผลงานที่มีคุณภาพในระดับ
กรรม โดยใช้
ดี จากงานแสดงผลงานประจาปี ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น ด้าน...
เครื่ องมือเทคโน
▪ คณิ ตศาสตร์,
โลยีที่เหมาะสม
▪ วิทยาศาสตร์,
มีทกั ษะ การ
▪ ภาษาไทย,
วางแผน จัดการ
▪ ภาษาอังกฤษ,
ทางานเป็ นทีม และ
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
เห็นช่องทางสร้าง
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
งานอาชีพในระบบ
▪ ศิลปะ,
เศรษฐกิจยุคใหม่
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ
(New Economy

2) จานวนผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ที่ได้รับเชิญ
หรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัล จาก
งานที่จดั โดยหน่ วยงานภายนอก ด้าน...
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

คณิ ตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,
ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ,
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ศิลปะ, และ
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ

3) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง
(Independent Study) ที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ผ่านสื่ อดิจิตอล
อย่างน้อย 2 แห่ง
4) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่เป็ นนวัตกรรมทางวิชาการหรื อวิชาชีพ
ได้จากการออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์
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ข้อ 4 ( ต่อ )

ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ระดับชั้น ม. ปลาย
1) ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ที่ได้รับการ
ประเมินจากครู และผูท้ รงคุณวุฒิวา่ เป็ นผลงานที่มีคุณภาพในระดับ
ดี จากงานแสดงผลงานประจาปี ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น ด้าน..
▪ คณิตศาสตร์,
▪ วิทยาศาสตร์,
▪ ภาษาไทย,
▪ ภาษาอังกฤษ,
▪ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
▪ ศิลปะ,
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ
2) จานวนผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ที่ได้รับเชิญ
หรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัล จาก
งานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก
▪ คณิตศาสตร์,
▪ วิทยาศาสตร์,
▪ ภาษาไทย,
▪ ภาษาอังกฤษ,
▪ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
▪ ศิลปะ, และ
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา
3) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง
(Independent Study) ที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ผ่านสื่ อดิจิตอล
อย่างน้อย 2 แห่ง
4) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่เป็ นนวัตกรรมทางวิชาการหรื อวิชาชีพ
ได้จากการออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์
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ข้อ 4 ( ต่อ )

ร่ วมกันรับผิดชอบกับสังคมโลก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
1) ร้อยละของจานวนผลงาน ของนักเรียนชั้น ม. 1 – ม. 3 ที่นักเรี ยนทาขึ้นด้วยความ
ริ เริ่ มของตนเอง ที่ ได้รั บการประเมิ นว่ ามี ผลงานอยู่ ในระดับดี จากครู และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดง
และการประเมินผลงานประจาปี ) ด้าน..
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
2) ร้อยละของจานวนผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ของ
นักเรียนชั้น ม.1–ม.3 ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง ที่
ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับ
รางวัล จากงานที่จดั โดยหน่ วยงานภายนอก
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
3) ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent
Study) ที่เกีย่ วกับเรื่ องของกลุ่มประเทศอาเซียน หรื อประเทศอื่นที่
นักเรี ยนสนใจ ที่นกั เรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้า
ร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดย
หน่วยงานภายนอก
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ข้อ 4 ( ต่อ )

ร่ วมกันรับผิดชอบกับสังคมโลก (ต่อ) ม.ปลาย
1) ร้อยละของจานวนผลงาน ของนักเรียนชั้น ม. 4 – ม. 6 ที่นักเรี ยนทาขึ้นด้วยความ
ริ เริ่ มของตนเอง ที่ ได้ รั บการประเมิ นว่ ามี ผลงานอยู่ ในระดั บดี จากครู และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดง
และการประเมินผลงานประจาปี ) ด้าน..
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
2) ร้อยละของจานวนผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ของ
นักเรียนชั้น ม.4–ม.6 ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง ที่
ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับ
รางวัล จากงานที่จดั โดยหน่ วยงานภายนอก
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
3) ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent
Study) ที่เกีย่ วกับเรื่ องของกลุ่มประเทศอาเซียน หรื อประเทศอื่นที่
นักเรี ยนสนใจ ที่นกั เรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้า
ร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดย
หน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ
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กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ )
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5. ผูเ้ รี ยนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี
สามารถอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมี
ความสุข

1) นักเรี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
▪ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ ในระดับดี
▪ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินด้านค่านิยม 12
ประการ ในระดับดี
2) ร้อยละของนักเรี ยนประกอบ กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสังคม อย่างสม่าเสมอ ในระดับดีเลิศ
3) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ปฏิบตั ิตามระเบียบของสถานศึกษา ในระดับดีเลิศ

4) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการทางาน รักการทางานสามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ในระดับดีเลิศ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
6. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู ้
ความสามารถ มี
ทักษะตาม
สมรรถนะ
สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างมือ
อาชีพ และเกิด
ชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ (PLC )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละของจานวนครู ที่จดั การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3) ร้อยละของจานวนครู ที่มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
4) ร้อยละของครู ที่ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
5) ร้อยละของจานวนครู ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนรู ้
6) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)ในการจัดการเรี ยนการสอน การ
วัด และประเมิ นผล และการเผยแพร่ ผลงานทั้ งระบบออนไลน์ (online) และ
ออฟไลน์(offline)
7) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้การวิจยั สื่ อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
8) ร้อยละของจานวนครู ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการ
จัดการเรี ยนการสอนในระดับภาค / ชาติ / นานาชาติ
9) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้หนังสื อ ตาราเรี ยนและสื่ อภาษาต่างประเทศ
ในการจัดการเรี ยนการสอน
10) ร้อยละของจานวนครู ที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสาร
11) ร้อยละของจานวนครู ผสู ้ อนที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิชาการ / อาชีพ และผ่านการประเมินระดับชาติ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

7. ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามี
กระบวนการ
บริ หารและการ
จัดการที่มี
คุณภาพ

1) ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริ หารจัดการโรงเรี ยนบรรลุวิสัยทัศน์
ของโรงเรี ยน
2) ผูบ้ ริ หารบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ.(OBECQA) และตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
3) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่ได้รับรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ
4) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
5) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร
6) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ / นานาชาติ
7) ร้อยละของจานวนผูบ้ ริ หารที่ได้นาวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลศ
(Best Practice) มาใช้ในการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน
8) โรงเรี ยนแสวงหา / ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็ นเลิศ
ในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริ หารจัดการได้อย่างคล่องตัวตาม
สภาพความต้องการและจาเป็ น
9) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้
ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์ ที่ 4 : พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่ งเรียนรู้ ให้ เอื้อต่ อการจัดการเรียนการสอน
และมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

8. โรงเรี ยนพัฒนา
และจัดบริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้
อย่างมีคุณภาพ
เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ทัว่ ถึงและคุม้ ค่า

1) ร้อยละของโรงเรี ยนที่มีขนาดชั้นเรี ยนเหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนด
ทุกระดับ และมีอตั ราครู 1 คน ต่อนักเรี ยนไม่เกิน 20 คน
2) ร้อยละของโรงเรี ยนที่จดั ให้มีหนังสื อ ตาราเรี ยน สื่ อเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ
3) ร้อยละของโรงเรี ยนที่มีเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็ วสูง
เชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรี ยน
4) โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนอีเล็กทรอนิกส์มลั ติมีเดีย (Electronics MultiMedia Classroom ) ห้องทดลอง ห้องปฏิบตั ิการ และมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เน้นความเป็ นเลิศของนักเรี ยนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง
▪ ห้องทดลอง
▪ ห้องปฏิบตั ิการ
▪ ห้องเรี ยนคุณภาพ
▪ ห้องคอมพิวเตอร์
5) โรงเรี ยนมีหอ้ งสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ ศูนย์วิทยบริ การ (Resource Center)
ที่มีสภาพแวดล้อม / บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริ การ มีสื่อที่เพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอ่านการเรี ยนรู ้ และการ
ค้นคว้าอย่างหลากหลาย
▪ ห้องสมุด
▪ แหล่งเรี ยนรู ้
▪ ศูนย์วิทยบริ การ
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9. โรงเรี ยนใช้ชุมชน 1) โรงเรี ยนได้ศึกษาและจัดทาฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน สถาบัน
แหล่งเรี ยนรู ้
และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถาบัน และ
2) โรงเรี ยนมีชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้รอบด้าน ครอบคลุมการเรี ยนรู ้
องค์กรต่างๆ
ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา
ทุกภาคส่วนเป็ น
ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
เครื อข่ายส่งเสริ ม
พัฒนาคุณภาพ
3) โรงเรี ยนมีเครื อข่ายแหล่งเรี ยนรู ้สนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและ
การจัดการศึกษา
องค์กรอื่นๆ ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
▪ ระดับภูมิภาค
▪ ระดับประเทศ
▪ ระดับต่างประเทศ

10. โรงเรี ยนมีภาคี 1) โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาหรื อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาใน
ร่ วมพัฒนา
ระดับเดียวกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่าง
คุณภาพการศึกษา
ประเทศ
หรื อแลกเปลี่ยน
▪ ระดับจังหวัด
เรี ยนรู ้ ทั้งใน
▪ ระดับภูมิภาค
ระดับท้องถิ่น
▪ ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
2) ร้อยละของโรงเรี ยนที่จดั กิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์
และระหว่าง
และทรัพยากรระหว่างเครื อข่ายโรงเรี ยนร่ วมพัฒนา
ประเทศ
▪ ระดับจังหวัด
▪ ระดับภูมิภาค
▪ ระดับประเทศ
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3) โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาหรื อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษา และองค์ กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
▪ ระดับประเทศ
▪ ระดับต่างประเทศ
4) ร้อยละของครู / นักเรี ยนที่มีเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั บุคคลอื่น
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
▪ ในประเทศ
▪ ต่างประเทศ
กลยุทธ์ ที่ 5 : เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ ผ้ เู รียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเป็ นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ ความเป็ นพลเมืองแห่ งศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

11. โรงเรี ยนส่งเสริ ม 1) มี ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น การบริ ห ารจัด การระบบการดู แ ล
สนับสนุน แนะ
ช่ วยเหลื อนั กเรี ยนโดยผู ้ปกครองและเครื อข่ ายผู ้ปกครองเข้ามามี ส่ วนร่ วม
แนว ช่วยเหลือ
ในการด าเนิ น งาน และจัด ระบบสารสนเทศเพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานต่ อ การ
ผูเ้ รี ยนเป็ น
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
รายบุคคล
2) มีการบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้อยูใ่ นกิจกรรมปกติ
สามารถพัฒนา
ของการดารงชีวิตประจาวันของนักเรี ยน
ผูเ้ รี ยนเต็มตาม
3) ทาความรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลด้วยการศึกษาข้อมูลนักเรี ยนเป็ น
ศักยภาพ
รายบุคคล การเยีย่ มบ้าน การสังเกต การสอบถาม และการสัมภาษณ์
4) จัดให้มีบริ การแนะแนว ครอบคลุมการแนะแนวการศึกษาอาชีพ
รวมทั้งการแนะแนวทักษะชีวิต
5) มีการติดตามผลนักเรี ยนทั้งด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการดาเนินชีวิต

หมายเหตุ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

12. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ 1. มีระบบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แหล่งเรี ยนรู ้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร
ชีวิตบนพื้นฐาน
และการจัดการเรี ยนรู ้ที่เอื้ออานวยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ความเป็ นไทย
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญา 2. จัดการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี
ของเศรษฐกิจ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ มีศกั ยภาพ สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
พอเพียง
ในสังคมโลกไร้พรมแดนในศตวรรษที่ 21
3. จัดกิจกรรม ส่งเสริ มด้านค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นไทย
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และ
รู ้จกั พึ่งตนเองเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู ้จกั การปรับตัวให้ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม มีทกั ษะชีวิตพื้นฐานและการมี
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
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หมายเหตุ
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ระบบงาน
ระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบการเรียนรู้ ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
มีกระบวนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
(1) ระบบการจั ดการเรี ยนรู้ ให้ มี คณะกรรมการบริ หารคุ ณภาพระบบการจัดการเรี ยนรู ้ คณะหนึ่ ง โดยให้
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ให้รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หาร
วิชาการ เป็ นรองประธาน ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่ม เป็ นกรรมการ และหัวหน้างานสานักงานกลุ่มบริ หารวิชาการ
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และให้ขา้ ราชการครู ผูส้ อนทุกคนเป็ นที มทา โดยดาเนิ นงานตามคู่ มือบริ หารคุณภาพระบบการ
จัดการเรียนรู้ ที่คณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการจัดการเรี ยนรู ้กาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
คุณภาพสถานศึกษา ตาม FLOW CHART ที่ 1

ระบบเรียนรู้โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
ศึกษาหลักสู ตร

นิเทศภายใน และสนับสนุนปัจจัยเอื้อ

วิเคราะห์ คาอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์ คาอธิบายรายวิชา
จัดทาหน่ วยการเรียนรู้
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
วิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้
จัดกระบวนการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้
วัดผลประเมินผลอย่างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง
ผ่ าน/ไม่ ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
รายงานผลการสอน/ประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้มู ีส่วน
เกี่ยวข้ อง

FLOW CHART ที่ 1 ระบบการจัดการเรียนรู้

ปรับปรุงโดยใช้
กระบวนการ
วิจัยในการเรียนรู้
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(2) ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนคณะหนึ่งประกอบด้วย
ประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ ทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ให้หัวหน้างานในกลุ่มงานกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกงานเป็ นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ น
กรรมการและเลขานุ การ และให้ ข ้าราชการครู ทุ กคนที่ เป็ นที่ ปรึ กษาชมรม ชุ มนุ ม ผู ้ก ากับลู กเสื อเนตรนารี เป็ นที มท า
โดยดาเนินงานตาม คู่มือบริหารคุณภาพระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่คณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กาหนดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารคุณภาพสถานศึกษา ตาม FLOW CHART ที่ 2
ระบบกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
ศึกษาแนวทางกิจกรรมนักเรียน
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

วิเคราะห์
กิจกรรมนักเรียน
(กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน)
กิจกรรมในหลักสู ตร
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมในเครื่ องแบบ
- กิจกรรมแนะแนว

ไม่ ผ่าน/
ผ่าน
จบหลักสู ตร/พัฒนาสู่ สังคม

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
(กิจกรรมสร้ างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
- ส่ งเสริมการทางานเป็ นทีม
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- กิจกรรมส่ งเสริมการอ่าน
- เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
- กิจกรรมเข้าค่ายบูรณาการหลักสู ตรแบบ
สหวิทยาการ/โครงงาน ฯ
- โครงการส่ งเสริมความสามารถพิเศษ
- ฯลฯ

ไม่ ผ่าน/ผ่าน

ปรับปรุง/ใช้ กระบวนการ
วิจัยและพัฒนา

รายงาน/ประชาสัมพันธ์
ให้ ผ้มู ีส่วนเกี่ยวข้ องทราบ

FLOW CHART ที่ 2 ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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(3) ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน ให้มีคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนคณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน ทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการดูแล
ช่ วยเหลื อนักเรี ยน ให้ หั วหน้ างานในกลุ่ มบริ หารกิ จการนั กเรี ยนทุ กงานและหั วหน้ าระดับทุ กระดับชั้น เป็ นกรรมการ
และหัวหน้ากลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน เป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้ขา้ ราชการครู ทุกคนที่เป็ นที่อาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ น
ทีมทา โดยดาเนิ นงานตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน ที่คณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนกาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารคุณภาพสถานศึกษาตาม FLOW CHART ที่ 3
ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
ศึกษานักเรียนเป็ นรายบุคคล

คัดกรองนักเรียน
- แนะแนว
- ครู ที่ปรึกษา

กลุ่มเสี่ ยง/ปัญหา
ป้องกัน/แก้ไข/ช่ วยเหลือ/ติดตาม
- แนะแนว
- ครูประจาวัน
- อาจารย์ที่ปรึกษา - หัวหน้ าระดับชั้น
- อาจารย์ที่ปรึกษา - ผู้ใหญ่ บ้าน
- ผู้ปกครอง

กลุ่มปกติ
พัฒนา/ส่ งเสริม
ประเมิน/สรุปผล/รายงาน
ประชาสัมพันธ์ /เผยแพร่
ผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง

ส่ งต่ อ
ภายใน/ภายนอก

Y
แก้ไขสาเร็จ

FLOW CHART ที่ 3 ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน

แก้ไข
N
ไม่สาเร็จ
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กระบวนการทางานเชิงระบบ
กระบวนการทางานเชิงระบบ ให้มีกระบวนการทางานเชิงระบบ โดยมีกระบวนการทางานระบบย่อย
9 ระบบ ดังนี้
(1) ระบบการน าองค์ ก ร ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารคุ ณ ภาพระบบการน าองค์ ก รคณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการแต่ละกลุ่ม ทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการนา
องค์กร และหัวหน้างานในแต่ละกลุ่มบริ หารทาหน้าที่เป็ นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มบริ หารแต่ละกลุ่มเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ขา้ ราชการครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ทุกคนในกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็ นทีมทาในแต่ละกลุ่ม โดยดา เนินงาน
ตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบนาองค์ กร ที่คณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการนาองค์กรกาหนด โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารคุณภาพสถานศึกษา ตาม FLOW CHART ที่ 4
กำหนดเป้ำหมำยและตัวชีว้ ดั ควำมสำเร็จ

วิเครำะห์มำตรฐำน สพฐ. , สพม.
กำหนดแนวทำงกำรนำองค์กร
ประชำพิจำรณ์
เห็นด้วยหรือไม่

ไม่เห็นด้วย

ปรับปรุง/ พัฒนำ

เห็นด้วย
ปฏิบตั ิกำรนำองค์กร
ประเมินผลกำรนำองค์กร
บรรลุหรือไม่

ไม่บรรลุ

บรรลุ
รำยงำนผลกำรนำองค์กร

FLOW CHART ที่ 4 ระบบการนาองค์กร

ปรับปรุง/ พัฒนำ
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(2) ระบบยุทธศาสตร์ การพัฒนา ให้มีคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะหนึ่งประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบยุทธศาสตร์ การพัฒนา และรองผูอ้ านวยการ
ทาหน้าที่เป็ นรองประธาน มีหัวหน้ากลุ่มงานทุกงานในแต่ละกลุ่มเป็ นกรรมการ และรองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงบประมาณฯ
ท าหน้ าที่ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และให้ ข้าราชการครู ที่ ปฏิ บัติ หน้ าที่ หั วหน้ างานทุ กงานเป็ นกรรมการทุ กคน
ในกลุ่มบริ หารแต่ ละกลุ่มเป็ นที มท าในแต่ละกลุ่ม โดยดาเนิ นงานตามคู่ มื อบริ หารคุ ณภาพระบบยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา
ที่ คณะกรรมการบริ หารคุ ณภาพกลุ่มบริ หารงบประมาณก าหนด โดยผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารคุณภาพ
สถานศึกษา ตาม FLOW CHART ที่ 5
กำหนดเป้ำหมำยและตัวชีว้ ดั ควำมสำเร็จ
วิเครำะห์มำตรฐำน สพฐ., สพม
ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน
ประชำพิจำรณ์

เห็นด้วยหรือไม่

ไม่เห็นด้วย

ปรับปรุง/ พัฒนำ

เห็นด้วย
จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 4 ปี
จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
ประเมินผลแผนงาน โครงการ
ไม่บรรลุ
บรรลุหรือไม่
บรรลุ
รายงานผลการดาเนินงาน

FLOW CHART ที่ 5 ระบบยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ปรับปรุง/ พัฒนำ
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(3) ระบบการมุ่งเน้ นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ เสี ย ให้มีคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย คณะหนึ่งประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน ทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพ
ระบบการมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีหวั หน้างานทุกงานในกลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน และหัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ
เป็ นกรรมการ โดยมีหัวหน้างานกิจการนักเรี ยน เป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้ขา้ ราชการครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ครู ที่ปรึ กษา
ทุกคนเป็ นทีมทา โดยดาเนิ นงานตามคู่มือบริ หารคุณภาพระบบการมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ที่คณะกรรมการบริ หาร
คุ ณภาพกลุ่ มบริ หารกิ จการนั กเรี ยนก าหนด โดยผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารคุ ณภาพสถานศึ กษา
ตาม FLOW CHART ที่ 6
ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผูเ้ รียนและผูม้ ีส่วนได้เสีย
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน/ ควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย

เห็นด้วยหรือไม่

ไม่เห็นด้วย

นิเทศภำยใน

เห็นด้วย
กำหนดแนวปฏิบตั ิ/ แผนงำน/ โครงกำร
ดำเนินงำนตำมแนวปฏิบตั ิ/ แผนงำน/ โครงกำร
ประเมินทบทวน ตรวจสอบคุณภำพ
บรรลุหรือไม่

ไม่บรรลุ

บรรลุ
ประเมินทบทวน ตรวจสอบคุณภำพ

รำยงำนกำรประเมินควำมพึงพอใจ

FLOW CHART ที่ 6 ระบบการมุ่งเน้ นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ เสี ย

ปรับปรุง/ พัฒนำ
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(4) ระบบการวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ให้มีคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการวัดวิเคราะห์และการ
จัดการความรู ้ คณะหนึ่ งประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ ทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพ
ระบบการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ รองผูอ้ านวยการทาหน้าที่เป็ นรองประธาน มีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้เป็ นกรรมการ และหัวหน้างานวัดผลการศึกษา เป็ นกรรมการและเลขานุการ โดยดาเนินงานตามมือบริ หารคุณภาพ
ระบบการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ที่คณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบกลุ่มบริ หารวิชาการกาหนด โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารคุณภาพสถานศึกษา ตาม FLOW CHART ที่ 7

ศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชีว้ ดั
กำหนดแผนกำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู ้
ดำเนินกำรวัดวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู ้
นิเทศภำยในแลกเปลี่ยนควำมรู ้
ประเมินผลวัดวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู ้

บรรลุหรือไม่

ไม่บรรลุ

บรรลุ
ค้นหำวิธีกำรปฏิบตั ิท่เี ป็ นเลิศโดยใช้ KM

รำยงำนผลกำรพัฒนำ
FLOW CHART ที่ 7 ระบบวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ปรับปรุง/ พัฒนำ
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(5) ระบบการพัฒนาบุคลากร ให้มีคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการพัฒนาบุคลากร คณะหนึ่ งประกอบด้วย
รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานงบประมาณและงานบุคคล ทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการพัฒนา
บุคลากร และรองผูอ้ านวยการเป็ นรองประธาน หัวหน้ากลุ่มบริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ เป็ นกรรมการ
และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร เป็ นกรรมการและเลขานุการ โดยดาเนินงานตามมือบริ หารคุณภาพระบบการพัฒนาบุคลากร
ที่คณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบกลุ่มบริ หารงานบุคคลกาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารคุณภาพ
สถานศึกษา ตาม FLOW CHART ที่ 8
สำรวจควำมต้องกำรของครูและบุคลำกร
วิเครำะห์ควำมต้องกำรพัฒนำ
เขียนแผน/ โครงกำร

เห็นด้วยหรือไม่

ไม่เห็นด้วย

ทบทวน/ แก้ไข

เห็นด้วย
ขออนุมตั ิแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ดำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ประเมินผลกำรพัฒนำ
บรรลุหรือไม่

ไม่บรรลุ

บรรลุ
รำยงำนผลกำรพัฒนำ

FLOW CHART ที่ 8 ระบบพัฒนาบุคลากร

ปรับปรุง/ พัฒนำ
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(6 ) ระบบการจัดการกระบวนการ ให้มีคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการจัดการกระบวนการ คณะหนึ่งประกอบ
ด้วยผูอ้ านวยการทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการจัดการกระบวนการ รองผูอ้ านวยการ ทาหน้าที่เป็ น
รองประธาน ให้หวั หน้ากลุ่มบริ หารทุกกลุ่ม ทาหน้าที่เป็ นกรรมการ และหัวหน้างานประกันคุณภาพทาหน้าที่เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ขา้ ราชการครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้างาน กรรมการทุกคนในกลุ่มบริ หารแต่ละกลุ่มเป็ น ทีมทาในแต่ละกลุม่
โดยดาเนินงานตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบการจัดการกระบวนการ ที่คณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการจัดการกระบวน
การ กาหนดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารคุณภาพสถานศึกษา ตาม FLOW CHART ที่ 9
1. To = thinking Over
(กำรคิดวิเครำะห์สภำพบริบท ตำมมำตรฐำน
2. P = Plan (กำรวำงระบบ)
3. S = System
(จัดทำคู่มอื บริหำรคุณภำพระบบ)
เห็นด้วยหรือไม่

ไม่เห็นด้วย

ปรับปรุงแก้ไข/ พัฒนำ

เห็นด้วย
4. T = Team
(สร้ำงทีมนำ ทีมบริหำรคุณภำพและทีมทำทุกระบบ)

5. A = Assessment
(กำรประเมินกำรดำเนินงำนตำมระบบทุกระบบ)
บรรลุหรือไม่

ไม่บรรลุ

ปรับปรุง/ พัฒนำ

บรรลุ
พัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
6. Reflexive
(รำยงำนกำรประเมินตนเอง: SAR)

FLOW CHART ที่ 9 ระบบการจัดการกระบวนการ
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(7) ระบบการบริ หารและการจัดการ ให้มีคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการบริ หารและการจัดการคณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการทุกกลุ่มทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการบริ หารและการจัดการ และ
หัวหน้ากลุ่มบริ หารทุกกลุ่มทาหน้าที่เป็ นรองประธาน ซึ่ งมีหัวหน้างานทุกงานในแต่ละกลุ่มเป็ นกรรมการ และหัวหน้างาน
สานักงานกลุ่มบริ หารแต่ละกลุ่ม เป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้ขา้ ราชการครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน /
กรรมการทุกคนในกลุ่มบริ หารแต่ละกลุ่มเป็ นทีมทาในแต่ละกลุ่ม โดยดาเนินงานตามคู่มือบริ หารคุณภาพระบบการบริ หารและ
การจัดการ ที่คณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบการบริ หารและการจัดการ กาหนดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริ หารคุณภาพสถานศึกษาตาม FLOW CHART ที่ 10
สำรวจควำมรูค้ วำมสำมำรถ
คัดเลือก สรรหำและแต่งตัง้
ไม่ยอมรับ

ยอมรับหรือไม่

นิเทศให้คำปรึกษำ

ยอมรับ
มอบหมำยงำน/หน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร

กาหนดภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดาเนินการภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

บรรลุหรือไม่
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ปรับปรุง/ พัฒนำ

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SSR)

FLOW CHART ที่ 10 ระบบการบริหารและการจัดการ
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(8) ระบบภาคีเครื อข่าย ให้มีคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบภาคีเครื อข่ายคณะหนึ่งประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการ
กลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน ทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบภาคีเครื อข่าย และหัวหน้างานกิจการ
นักเรี ยนทาหน้าที่เป็ นรองประธาน มีหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยนเป็ นกรรมการ หัวหน้างานภาคีเครื อข่าย
เป็ นกรรมการและเลขานุการ โดยดาเนิ นงานตามคู่มือบริ หารคุณภาพระบบภาคีเครื อข่าย ที่คณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบ
ภาคีเครื อข่ายกาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารคุณภาพสถานศึกษาตาม FLOW CHART ที่ 11
ชีแ้ จงแนวทำงและระเบียบกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย
คัดเลือกตัวแทนเครือข่ำยผูป้ กครองระดับห้องเรียน/ ชัน้ เรียน/ โรงเรียน
ประกำศแต่งตัง้ มอบหมำยงำน
มีส่วนร่วมในกำรกำหนดแผนงำน/ โครงกำร
ร่วมกันปฏิบตั ิตำมแผนงำน/ โครงกำร
ประเมินผลกำรดำเนินกำร

บรรลุหรือไม่

ไม่บรรลุ

บรรลุ
สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

FLOW CHART ที่ 11 ระบบภาคีเครื อข่าย

ปรับปรุง/ พัฒนำ
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(9) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะหนึ่งประกอบด้วย
รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงบประมาณฯ ทาหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รองผูอ้ านวยการกลุ่มอื่นๆ ทาหน้าที่เป็ นรองประธาน มีหัวหน้างานสารสนเทศทุกกลุ่มบริ หาร และสารสนเทศกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ทุกกลุ่มเป็ นกรรมการ และหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นกรรมการและเลขานุการ โดยดาเนินงานตามคู่มือบริหาร
คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณะกรรมการบริ หารคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดโดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารคุณภาพสถานศึกษา ตาม FLOW CHART ที่ 12
ศึกษำวิเครำะห์สำรสนเทศที่ตอ้ งกำรใช้
ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล

บรรลุหรือไม่

ไม่บรรลุ

บรรลุ
วิเครำะห์ขอ้ มูล
นำเสนอข้อมูล

สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

FLOW CHAT ที่ 12 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุง/ พัฒนำ

แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ กษา ประจาปี การศึ กษา 25 62–2565
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สมรรถนะหลักของโรงเรียน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ มีเป้าหมายการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานคุณภาพ สมรรถนะหลักของ
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ที่สาคัญและสามารถกาหนดเป็ นทรัพยากรสาคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ประกอบด้วย สมรรถนะทางด้านการบริ หารจัดการ สมรรถนะด้านงบประมาณ สมรรถนะด้านคุณภาพของ
บุคลากร สมรรถนะด้านการจัดบรรยากาศการศึกษา สมรรถนะด้านการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการที่ เหมาะสม ซึ่ งโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธ านี ๒
มีความพร้อมและมีศกั ยภาพในสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
1. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ผูบ้ ริ หารมีแนวคิดในการบริ หารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้
โรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนที่มีคุณภาพ ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและบริ หารจัดการโดยประยุกต์ใช้ กระบวนการบริ หาร
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM) วงจรการบริ หารงานคุณภาพ (PDCA) การวิเคราะห์สภาพสภาพแวดล้อมและ
ศัก ยภาพ (SWOT) การบริ หารมุ่ งผลสัม ฤทธิ์ (RBM) หลัก ธรรมาภิ บาล (Good Governance) และการทางาน
เป็ นทีม (Team Work) จัดการวางแผนการจัดระบบการทางานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรี ยนไปสู่ องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ นาวิธีการเทคนิ คใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน เป็ นผูน้ าทางวิชาการโดยการกระตุน้ ให้บุคลากร
ทางการศึ ก ษาจัดการเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพนัก เรี ยนให้เป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ มี ก ารเผยแพร่ ผลงาน
นักเรี ยนต่อสาธารณชน
2. สมรรถนะด้ านการจัด หางบประมาณ โรงเรี ย นมี ก ารน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บัติ โดยการจัดสรร
งบประมาณประจาปี ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การดูแลตรวจสอบการเงินบัญชีการบริ หารจัดการ
พัส ดุ และสิ นทรัพย์ ระดมทรัพ ยากรเพื่อการพัฒนาการศึ กษาของโรงเรี ยน โดยมีคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ ให้การสนับสนุน
3. สมรรถนะด้ านคุณภาพของบุคลากร โรงเรี ยนมีครู และบุคลากรที่มีศกั ยภาพและความสามารถ
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีประสบการณ์และมีทกั ษะการสอนและ
การผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
มีสานึก และพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. สมรรถนะด้านการจัดบรรยากาศการศึกษา พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี ให้มีปริ มาณ
และคุณภาพเพียงพอสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้นักเรี ยนมีความทันสมัย ซึ่ งโรงเรี ยนได้จดั ให้มี
ห้องเรี ยนคุณภาพ มีหอ้ งปฏิบตั ิการประจากลุ่มสาระ และแหล่งเรี ยนรู ้อื่น ๆในโรงเรี ยน จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์ คิด ประดิษฐ์
มีความรู ้เทียบเคียงมาตรฐานสากล นาความรู ้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
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5. สมรรถนะด้านการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนและการบริ หารจัดการที่เหมาะสม รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
เนื่องจากโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา จึงมุ่งเน้นที่การบู รณาการสู่ การปฏิบตั ิ โดยในแต่ละรายวิชามีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในส่ วนของกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ต่อยอดจากการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนมุ่งเน้น
การจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1. พอประมาณกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรี ยนและชุมชนที่ต้ งั
ฝึ กให้ ผูเ้ รี ย นคิ ด เป็ นท าเป็ นอย่างมี เหตุ ผ ลและมี ภู มิ ค้ ุ ม กัน ในด้านต่าง ๆ โดยการดาเนิ น กิ จการต้องน าไปสู่
ความยัง่ ยืน
2. ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึ กการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินยั มีสัมมาคารวะรู ้จกั ทา
ประโยชน์ให้กบั สังคม ร่ วมดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม และสื บสานวัฒนธรรมไทย

[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการระดับดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป็ นเลิศวิชาการ
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่ อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสู ตร
สถานศึกษา ตามค่าเป้าหมาย ดังนี้
➢ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.00
ขึน้ ไป ในรายวิชาพืน้ ฐาน / เพิม่ เติม
ทั้งกลุ่มสาระ ระดับ ม.ต้ น
▪ คณิ ตศาสตร์
▪ วิทยาศาสตร์
▪ ภาษาไทย
▪ ภาษาอังกฤษ
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ

เฉลี่ย
ปี ฐาน

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

88.00

90.00

92.00

94.00

81.10

81.50

82.00

82.50

➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ต้น
83.00 ➢ โครงการส่งเสริ มนักเรี ยนสู่ความเป็ นเลิศ

82.10
85.50

82.50
87.50

83.00
89.50

83.50
91.50

84.00
93.50

50.35
59.86
44.81
51.45
59.65

53.35
62.86
47.81
54.45
62.65

56.35
65.86
50.81
57.45
65.65

59.35
68.86
53.81
60.45
68.65

ปี 65

โครงการ / กิจกรรม
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62.35
71.86
56.81
63.45
71.65

ผู้รับผิดชอบ
▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุ่มสาระฯ

➢ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติ O-NET
ระดับ ม.ต้น
• คณิ ตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• ภาษาไทย
• ภาษาต่างประเทศ
• สังคมศึกษา ฯ
• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• ศิลปะ
• สุ ขศึกษาและพลศึกษา
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เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
▪ การงานอาชีพ
▪ ศิลปะ
▪ สุ ขศึกษาและพลศึกษา

➢ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.00
ขึน้ ไป ในรายวิชาพืน้ ฐาน / เพิม่ เติม
ทั้งกลุ่มสาระ ระดับ ม.ปลาย
▪ คณิ ตศาสตร์
▪ วิทยาศาสตร์
▪ ภาษาไทย
▪ ภาษาอังกฤษ
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
▪ การงานอาชีพ
▪ ศิลปะ
▪ สุ ขศึกษาและพลศึกษา

เฉลี่ย
ปี ฐาน
77.87
75.74
59.70

40.68
60.26
60.05
46.26
70.14
71.43
83.52
85.73

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

ปี 65

78.87
76.74
62.70

79.87
77.74
65.70

81.87
79.74
71.70

43.68
61.26
61.05
48.26
71.14
72.43
84.52
86.73

46.68
62.26
62.05
50.26
72.14
73.43
85.52
87.73

80.87
78.74
68.70

49.68
63.26
63.05
52.26
73.14
74.43
86.52
88.73

52.68
64.26
64.05
54.26
74.14
75.43
87.52
89.73

โครงการ / กิจกรรม

➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ปลาย
➢ โครงการส่งเสริ มนักเรี ยนสู่ความเป็ นเลิศ
➢ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติ O-NET
ระดับ ม.ปลาย
• คณิ ตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• ภาษาไทย
• ภาษาต่างประเทศ
• สังคมศึกษา ฯ
• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• ศิลปะ
• สุ ขศึกษาและพลศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ
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เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 1 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เฉลี่ย
ปี ฐาน

6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
➢ นักเรี ยนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่
ร้ อยละ 50 หรื อครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึน้ ไป ชั้น ม. 3
▪ คณิ ตศาสตร์
6.12
▪ วิทยาศาสตร์
9.28
▪ ภาษาไทย
51.50
▪ ภาษาอังกฤษ
1.05
➢ นักเรี ยนที่ มีค ะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่
ร้ อยละ 50 หรื อครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึน้ ไป ชั้น ม. 6
▪ คณิ ตศาสตร์
6.52
▪ วิทยาศาสตร์
3.50
▪ ภาษาไทย
45.05

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

ปี 65

โครงการ / กิจกรรม
➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ต้น
➢ โครงการส่งเสริ มนักเรี ยนสู่ความเป็ นเลิศ

7.12
10.28
52.50
1.55

7.52
4.50
47.05

8.12
11.28
53.50
2.05

8.52
5.50
49.05

ผู้รับผิดชอบ
▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ

➢ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติ O-NET
ชั้น ม. 3
▪ คณิ ตศาสตร์
▪ วิทยาศาสตร์
▪ ภาษาไทย
▪ ภาษาอังกฤษ

9.12
12.28
54.50
2.55

10.12
13.28
55.50
3.05

9.52
6.50
51.05

➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ปลาย
➢ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติ O-NET
ชั้น ม. 6
10.52
▪ คณิ ตศาสตร์
7.50
▪ วิทยาศาสตร์
52.05
▪ ภาษาไทย

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

ข้ อ 1 ( ต่ อ )

▪ ภาษาอังกฤษ
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ

4.05
5.05

4.55
705

5.05
9.05

5.55 6.05
11.05 13.05

7) นักเรี ยนเรี ยนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)
8) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความรู ้
ความสามารถตามสมรรถนะของนักเรี ยน
อยูใ่ นระดับดี
▪ ความสามารถในการสื่ อสาร
▪ ความสามารถในการคิด
▪ ความสามารถในการแก้ปัญหา
▪ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
▪ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
9) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทางานหรื องานอาชีพ

ไม่มี

70.00

72.00

80.09
78.02
79.12
82.15
90.25

82.09
79.02
80.12
84.15
92.25

84.09
80.02
81.12
86.15
94.25

73.00 75.00 ➢ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติ
O-NET
➢ โครงการส่งเสริ มนักเรี ยนสู่ความเป็ นเลิศ
➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
➢ โครงการส่งเสริ มสุ ขภาพและอนามัย
นักเรี ยน
86.09 88.09

94.03

96.03

98.03

81.02
81.12
88.15
96.25

82.02
83.12
90.15
98.25

100

100

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

▪ ภาษาอังกฤษ
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ

81

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
2. ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถใน
การสื่ อสาร ทั้ง
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ รวมถึงการ
สื่ อสารภาษา
สัญลักษณ์และ
ภาษาดิจิทลั
(Digital Literacy)
อย่างมี
ประสิ ทธิผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

40

40.23

41.23

10.68

11.68

42.23 43.23 ➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม สื่ อสารสองภาษา ม.ต้น
• Morning Eng-Jap
12.68 13.68

31.28

32.28

33.28 34.28

44.00

46.00

48.00 50.00

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สื่ อสารสองภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น

1) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถ

ด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ
รู ปแบบต่างๆ อยูใ่ นระดับดี
10
2) ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับเชิญหรื อ
คัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน
หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับการฟัง/ พูด/อ่าน/
การเขียนภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ
30
3) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลงานการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็ น
ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อ
ออนไลน์ทางวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน
หรื อเขตพื้นที่
42.00
4) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถ
ด้านการฟัง/พูด/เขียน ภาษาไทย รู ปแบบ
ต่างๆ อยูใ่ นระดับดี

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระ
ภาษาต่างประเทศ
▪ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 2 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี ฐาน
ปี 61

สื่ อสารสองภาษา (ต่ อ)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
5) ร้ อ ยละของนัก เรี ยนชั้น ที่ ได้รับ เชิ ญ หรื อ 2.00
คัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน
หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การฟัง/พูด/อ่าน/
เขียน ภาษาไทยรู ปแบบต่างๆ
6) ร้ อยละของนักเรี ยนที่ มี ผ ลงานการเขีย น ไม่มี
รายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็ นภาษาไทย
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อออนไลน์ทาง
วิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
7) ร้ อยละของนั กเรี ยนที่ สมั ครสอบวัดระดั บ
ไม่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ มี คะแนนผลการทดสอบ
ได้ตามมาตรฐานของCEFR
8) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.3 ที่เรี ยน
4.00
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทกั ษะการ
สื่ อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษา
นั้นๆร้อยละ80ขึ้นไป

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

2.50

3.00

3.50

4.00 ➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม สื่ อสารสองภาษา ม.ต้น
• Morning Eng-Jap

1.50

2.00

2.5

3.00

4.89

6.89

8.89

10.89

4.89

4.89

4.89

4.89

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับ
ผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระ
ภาษาต่างประเทศ
▪ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

83

[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 2 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี ฐาน
ปี 61 ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับ
ผิดชอบ

สื่ อสารสองภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถ 28.26 30.26 40.26 50.26 60.26 ➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ด้านการฟั ง /พู ด /อ่ าน/เขี ย นภาษาอั ง กฤษ
รู ปแบบต่างๆ อยูใ่ นระดับดี
2) ร้ อ ยละของนั ก เรี ยนที่ ได้ รั บ เชิ ญ หรื อ 5.36 10.36 13.36 16.36 20.36
คัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน
หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับการฟั ง/ พูด/อ่าน/
การเขียนภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ
3) ร้ อยละของนักเรี ยนที่ มี ผ ลงานการเขีย น ไม่มี 0.10 0.20 0.30 0.40
ร าย ง าน เชิ ง วิ ช าก าร /บ ท ค ว าม เป็ น
ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อ
ออนไลน์ทางวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยน
หรื อเขตพื้นที่
4) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถ 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00
ด้านการฟั ง/พู ด/เขี ยน ภาษาไทย รู ป แบบ
ต่างๆ อยูใ่ นระดับดี

• กิจกรรม สื่ อสารสองภาษา ม.ปลาย
• Morning Eng-Jap

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระ
ภาษาต่างประเทศ
▪ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 2 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี ฐาน
ปี 61

สื่ อสารสองภาษา (ต่ อ)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5) ร้ อ ยละของนัก เรี ยนชั้น ที่ ได้รับ เชิ ญ หรื อ 2.00
คัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน
หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การฟัง/พูด/อ่าน/
เขียน ภาษาไทยรู ปแบบต่างๆ
6) ร้ อยละของนักเรี ยนที่ มี ผ ลงานการเขีย น ไม่มี
รายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็ นภาษาไทย
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อออนไลน์ทาง
วิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
7) ร้อยละของนักเรี ยน ม.6 ที่ สมัครสอบวัดระดับ
5.95
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน เช่ น TOEFL PE ที่ มี คะแนนผลการ
ทดสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
8) ร้ อ ยล ะ ข อ งนั ก เรี ยน ชั้ น ม .6 ที่ เรี ย น
ไม่มี
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทกั ษะการ
สื่ อ สารได้ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานของภาษา
นั้นๆร้อยละ80ขึ้นไป

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

2.50

3.00

3.50

4.00 ➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม สื่ อสารสองภาษา ม.ปลาย
• Morning Eng-Jap

2.00

2.50

3.00

3.50

6.95

7.95

8.95

9. 95

3.75

4.75

5.75

6.75

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับ
ผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระ
ภาษาต่างประเทศ
▪ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

85

[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี ฐาน
ปี 61

ลา้ หน้ าทางความคิด
3. ผูเ้ รี ยนทีทกั ษะการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
คิด มีวจิ ารณญาณ
1) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1- ม.3 (ม.2) ที่มี 28.13
สามารถไตร่ ตรอง
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์
(Independent Study) ทางด้าน ICT , IoT ,
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ แก้
M2M เช่น เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรม
ปัญหาและกล้าตัดสิ นใจ
ประยุกต์/หนังสื อ/ Animation ที่ได้รับการ
ผูเ้ รี ยนทีทกั ษะการคิด
เชิญ/ คัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
มีวิจารณญาณ สามารถ
แข่งขัน /ได้รับรางวัลจากงานที่จดั โดย
ไตร่ ตรองวิเคราะห์
หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นการศึกษา
สังเคราะห์ ริ เริ่ ม
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆจัดให้มี การ
สร้างสรรค์ แก้ปัญหา
แสดง/ประกวด/แข่งขัน )
และกล้าตัดสินใจ
2) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการ ไม่
ท ด ส อ บ ด้ า น ก ารเขี ยน แ ละ ก ารอ่ าน สอบ
ภาษาไทยจากเครื่ องมือกลาง ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3) ร้ อ ยละของนัก เรี ย นชั้น ม.3 ที่ มี ค ะแนน 4.81
ก าร ท ด ส อ บ ด้ าน ค ณิ ต ศ าส ต ร์ แ ล ะ
วิ ท ยาศาสตร์ จ ากเครื่ อ งมื อ กลาง ตั้ ง แต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

ปี 65

29.13

30.13 31.13

32.13

61.87

64.87

67.87

70.87

5.81

6.81

7.81

8.81

โครงการ / กิจกรรม

➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ต้น
➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ต้น
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒
• กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)

ผู้รับผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระ
วิทยาศาสตร์
▪ กลุ่มสาระ
คณิ ตศาสตร์
▪ งานคอมพิวเตอร์
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 3 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ลา้ หน้ าทางความคิด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
4) ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับการสุ่ มเข้าสอบ
โครงการ PISA ที่ มีคะแนนการสอบด้าน
การอ่าน ด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เฉลี่ ยไม่ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ ยของนักเรี ย น
ระดับประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ PISA ใน
ปี เดียวกัน
5) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 2 ที่ ได้รับการ
สุ่ ม เข้าสอบโครงการ TIMSS มี ค ะแนน
การสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เฉลี่ ยไม่ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ ยของนักเรี ย น
ระดับประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ TIMSS
ในปี เดียวกัน

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

ไม่
สอบ

3.28

0.34

0.34

ไม่
สอบ

0.5

1.00

1.50

โครงการ / กิจกรรม

0.34 ➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ต้น
➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ต้น
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒
2.00
• กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)

ผู้รับ
ผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระ
วิทยาศาสตร์
▪ กลุ่มสาระ
คณิ ตศาสตร์
▪ งานคอมพิวเตอร์
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 3 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลา้ หน้ าทางความคิด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4–ม.6 (ม.4) ที่มี 20.63
ผ ลงาน การศึ กษ าค้ น ค ว้ า ด้ ว ยต น อ ง
(Independent Study) ทางด้าน ICT , IoT ,
M2M เช่ น เกมส์ /หุ่ น ยน ต์ / โป รแกรม
ประยุ ก ต์ /หนั ง สื อ / Animation เป็ นต้น ที่
ได้รั บ การ เชิ ญ หรื อ คัด เลื อ กให้ เข้าร่ ว ม
แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล
จากงานที่จดั โดย หน่วยงานภายนอก (เขต
พื้ น การศึ ก ษา ส่ ว นกลาง และหน่ ว ยงาน
ต่ า งๆ จัด ให้ มี เวที ก ารแสดง/ ประกวด/
แข่งขัน)

20.63

20.63 20.63 0.34 ➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ปลาย
➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ปลาย
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒
• กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระ
วิทยาศาสตร์
▪ กลุ่มสาระ
คณิ ตศาสตร์
▪ งานคอมพิวเตอร์
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์
4. ผูเ้ รี ยนสามารถ
คิดค้น ออกแบบ
พัฒนา ชิ้นงาน
สิ่ งประดิษฐ์
นวัตกรรม โดย
ใช้เครื่ องมือ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มี
ทักษะ การ
วางแผน จัดการ
ทางานเป็ นทีม
และเห็นช่องทาง
สร้างงานอาชีพ
ในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่
(New Economy)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ระดับชั้น ม.ต้ น
1) ร้ อ ยละของผลงานจากการศึ กษาค้น คว้า
ด้วยตนเอง (IS) ที่ได้รับการประเมินจากครู
และผูท้ รงคุณวุฒิว่าเป็ นผลงานที่มีคุณภาพ
ในระดับดี หรื อระดับ 3.00 ขึ้นไป จากงาน
แสดงผลงานประจ าปี ที่ โ รงเรี ย นจัด ขึ้ น
ด้ าน...
▪ คณิ ตศาสตร์,
▪ วิทยาศาสตร์,
▪ ภาษาไทย,
▪ ภาษาอังกฤษ,
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
▪ ศิลปะ,
▪ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ

ปี ฐาน
ปี 61 ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

โครงการ / กิจกรรม

➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ต้น

64.35
63.43
67.80
51.90
49.71
62.23
52.85
56.33

66.35
65.43
69.80
52.90
51.71
64.23
54.85
58.33

68.35
67.43
71.80
53.90
53.71
66.23
56.85
60.33

70.35
69.43
73.80
54.90
55.71
68.23
58.85
62.33

72.35
71.43
75.80
55.90
57.71
70.23
60.85
64.33

ผู้รับ
ผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ

➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ต้น
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 4 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ม. ต้ น (ต่ อ)
2) จานวนผลงานจากการศึ กษาค้น คว้าด้วย
ตนเอง(IS) ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้า
ร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน /ได้รับรางวัล
จากงานที่จดั โดยหน่ วยงานภายนอก ด้ าน...
▪ คณิ ตศาสตร์,
▪ วิทยาศาสตร์,
▪ ภาษาไทย,
▪ ภาษาอังกฤษ,
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
▪ ศิลปะ, และ
▪ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ไม่มี
ไม่มี
1
ไม่มี
ไม่มี
1
ไม่มี
ไม่มี

1
1
1
1
1
1
1
1

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

โครงการ / กิจกรรม

➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ต้น
➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ต้น
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒

ผู้รับ
ผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ข้ อ 4 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ม. ต้ น (ต่ อ)
3) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่มีผลงาน
การศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study)
ที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ผ่านสื่ อดิจิตอล
อย่างน้อย 2 แห่ง
4) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่เป็ น
นวัตกรรมทางวิชาการหรื อวิชาชีพได้จาก
การออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

ไม่มี

2.56

3.63

4.70

2.17

2.98

3.99

4.90

โครงการ / กิจกรรม

5.77 ➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ต้น
➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ต้น
5.81
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒

ผู้รับ
ผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 4 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ระดับชั้น ม. ปลาย
1) ร้อยละของผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ที่ได้รับการ
ประเมินจากครู และผูท้ รงคุณวุฒิวา่
เป็ นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดี
หรื อระดับ 3.00 ขึ้นไป จากงานแสดง
ผลงานประจาปี ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น
ด้ าน..
▪ คณิ ตศาสตร์,
▪ วิทยาศาสตร์,
▪ ภาษาไทย,
▪ ภาษาอังกฤษ,
▪ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม,
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
▪ ศิลปะ,
▪ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

66.35
65.43
72.43
50.88
43.82

68.35
67.43
74.43
52.40
43.82

70.35
69.43
76.43
53.92
43.82

63.91
55.42
57.88

63.91
55.42
57.88

63.91 63.91
55.42 55.42
57.88 57.88

72.35
71.43
78.43
55.44
43.82

ปี 65

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับ
ผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
74.35 ➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
▪ กลุม่ สาระฯ
73.43
โครงการพิเศษ ม. ปลาย
80.43 ➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
56.96
• กิจกรรม IS 1- IS 3
43.82
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ปลาย
63.91
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒
55.42
57.88
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 4 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ม.ปลาย (ต่ อ)
2) จานวนผลงานจากการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง(IS) ที่ได้รับเชิญหรื อ
คัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/
แข่งขัน/ได้รับรางวัล จากงานที่จดั
โดยหน่วยงานภายนอก
▪ คณิ ตศาสตร์,
▪ วิทยาศาสตร์,
▪ ภาษาไทย,
▪ ภาษาอังกฤษ,
▪ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม,
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
▪ ศิลปะ, และ
▪ สุ ขศึกษาและพลศึกษา

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

1
2
1
1
ไม่มี

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

2
ไม่มี
ไม่มี

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

โครงการ / กิจกรรม
➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ปลาย
➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ปลาย
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒

ผู้รับผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ
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กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 4 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ม.ปลาย (ต่ อ)
3) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่มีผลงาน
การศึกษาด้วยตนเอง (Independent
Study) ที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ผ่าน
สื่ อดิจิตอล อย่างน้อย 2 แห่ง
4) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่เป็ น
นวัตกรรมทางวิชาการหรื อวิชาชีพได้จาก
การออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

-

1.57

1.60

1.63

-

1.57

1.60

1.63

โครงการ / กิจกรรม

1.66 ➢ โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยน
โครงการพิเศษ ม. ปลาย
➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ปลาย
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒
1.66

ผู้รับผิดชอบ

▪ ลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 4 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร่ วมกันรับผิดชอบกับสังคมโลก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
1) ร้อยละของจานวนผลงานของนักเรียนชั้น ม.1–ม.3
ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่มของตนเองที่ได้รับ
การประเมินว่ามีผลงานอยูใ่ นระดับดี จากครู และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรี ยนจัด
ขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผล
งานประจาปี ) ด้ าน..
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและสังคม
2) ร้อยละของจานวนผลงานของนักเรียนชั้น ม.1–ม.3
ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง
ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขันหรื อได้รับรางวัล จากงานที่
จัดโดยหน่วยงานภายนอก ด้ าน..

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

67.79

70.79

73.79 76.79

1.87

1.96

2.05

2.14

ปี 65

โครงการ / กิจกรรม

➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
79.79
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ต้น
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒
• จัดนิทรรศการเวทีศกั ยภาพโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบ

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ

2.23
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ข้ อ 4 ( ต่ อ )

ร่ วมกันรับผิดชอบกับสังคมโลก (ต่ อ) ม. ต้ น

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

1

1

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ด้ าน..
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและสังคม
1) ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study) ที่
เกี่ยวกับเรื่ องของกลุ่มประเทศอาเซียน
หรื อประเทศอื่นที่นกั เรี ยนสนใจ ที่
นักเรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ได้รับเชิญหรื อ
คัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน
หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดย
หน่วยงานภายนอก

1

1

2

➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ต้น
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒
• จัดนิทรรศการเวทีศกั ยภาพโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 4 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64 ปี 65

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ร่ วมกันรับผิดชอบกับสังคมโลก ชั้น ม.ปลาย
1) ร้อยละของจานวนผลงาน ของนักเรียนชั้น ม. 4–ม. 6 68.17
ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่มของตนเอง ที่ได้รับ
การประเมินว่ามีผลงานอยูใ่ นระดับดี จากครู และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรี ยนจัด
ขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผล
งานประจาปี ) ด้ าน..
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและสังคม

70.21

72.25 74.29 76.33 ➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ปลาย
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒
• จัดนิทรรศการเวทีศกั ยภาพโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล

▪ กลุ่มฯวิชาการ
▪ กลุม่ สาระฯ

2) ร้อยละของจานวนผลงานที่เกี่ยวกับการทา
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนชั้น
ม. 4 – ม. 6 ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของ
ตนเอง ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วม
แสดง/ ประกวด/แข่งขัน
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 4 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

40.59

50.59

60.59

70.59

1

1

1

2

ปี 65

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ร่ วมกันรับผิดชอบกับสังคมโลก (ต่ อ) ม.ปลาย
หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่ วยงาน
ภายนอก
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและสังคม
3) ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study) ที่
เกี่ยวกับเรื่ องของกลุ่มประเทศอาเซียน
หรื อประเทศอื่นที่นกั เรี ยนสนใจ ที่
นักเรี ยนชั้น ม.4–ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อ
คัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน
หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดย
หน่วยงานภายนอก

▪ กลุ่มฯวิชาการ
80.59 ➢ โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
▪ กลุ่มสาระฯ
• กิจกรรม IS 1- IS 3
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
( Research and Presentation) ม.ปลาย
• วันเปิ ดบ้านวิชาการสุ ราษฎร์ธานี ๒
• จัดนิทรรศการเวทีศกั ยภาพโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
2
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ )
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5. ผูเ้ รี ยนมี
1) นักเรี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
คุณลักษณะ
สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขดั กับกฎหมาย
และค่านิยมที่ดี
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
และอยูใ่ น
▪ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
สังคมได้อย่างมี
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่
ความสุ ข
พึงประสงค์ 9 ประการ ในระดับดี
▪ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินด้านค่านิยม 12 ประการ
ในระดับดี
2) ร้อยละของนักเรี ยนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ นื่ และสังคม
อย่างสม่าเสมอ ในระดับดีเลิศ
3) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ปฏิบตั ิตามระเบียบของ
สถานศึกษา ในระดับดีเลิศ
4) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการทางาน
รักการทางานสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ในระดับดีเลิศ

ปี ฐาน
ปี 61

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

ปี 63

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ปี 64 ปี 65

➢ โครงการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน
94.09 96.09 98.09
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
o กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของ น.ร.
94.29 96.29 98.29
o กิจกรรมอบรมระดับชั้น
o กิจกรรมวินยั ดี ชีวีมีสุข
o กิจกรรมขับขีป่ ลอดภัยมีวินยั จราจร
94.03 96.03 98.03
o ส่งเสริ มประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
➢ โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพและอนามัย
นักเรียน
94.15 96.15 99.15

90.09

92.09

90.29

92.29

90.03

92.03

90.15

92.15

91.17

93.17 95.17 97.17 99.17

▪ กลุ่มฯกิจการนักเรี ยน
▪ กลุม่ สาระฯ
▪ ครู ผสู ้ อน
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[ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ]

กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
6. ครู ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีความรู ้ ความ
สามารถ
มีทกั ษะตาม
สมรรถนะ
สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่าง
มืออาชีพ และ

เกิดชุมชน
แห่ง
การเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ
(PLC )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละของจานวนครู ที่จดั การเรี ยนรู ้ผา่ น
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้
3) ร้อยละของจานวนครู ที่มีการบริ หารจัดการ
ชั้นเรี ยนเชิงบวก
4) ร้อยละของครู ที่ตรวจสอบและประเมิน
ผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
5) ร้อยละของจานวนครู ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนรู ้
6) ร้ อยละของจ านวนครู ที่ ใช้สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์
(ICT) ในการจั ดการเรี ยนการสอน การวัด และ
ประเมิ นผล และการเผยแพร่ ผลงานทั้ งระบบ
ออนไลน์ (online) และออฟไลน์(offline)

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

87.15

89.15

91.15

86.03

88.03

90.03

86.20

88.20

90.20

85.25

87.25

89.25

86.50

88.50

90.50

93.15 95.15 ➢ โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ▪ งานบุคคล
▪ กลุ่มสาระฯ
ศึกษา
o กิจกรรมการประชุม สัมมนา อบรม ▪ ครู ผสู ้ อน
92.03 94.03
ภายในโรงเรี ยน
o กิจกรรมการประชุม สัมมนา อบรม
กับหน่วยงานภายนอก
92.20 94.20
o กิจกรรมศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา)
o วิจยั ในชั้นเรี ยน
91.25 93.25
o อบรมผลิตและใช้ สื่ อและเทคโนโลยี
o จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิธีปฏิบตั ิที่
เป็ นเลิศ(Best Practices)ของกลุ่มฯ
92.50 94.50

87.27

89.27

91.27

93.27 95.27

ปี 65

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

100

[ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ]

กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 6 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้การวิจยั สื่ อ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
8) ร้อยละของจานวนครู ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการ
จัดการเรี ยนการสอนในระดับภาค / ชาติ /
นานาชาติ
9) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้หนังสือ ตารา
เรี ยนและสื่ อภาษาต่างประเทศในการ
จัดการเรี ยนการสอน
10) ร้อยละของจานวนครู ที่สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสาร
11) ร้อยละของจานวนครู ผสู ้ อนที่มี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิชาการ / อาชีพ และผ่านการ
ประเมินระดับชาติ

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

86.10

88.10

90.10

92.10

12.50

13.50

14.50

15.50

22.50

23.00

23.50

24.00

82.50

84.50

86.50

88.50

4.50

5.50

6.50

7.50

ปี 65

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

94.10 ➢ โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ▪ งานบุคคล
▪ กลุ่มสาระฯ
ศึกษา
16.50
o กิจกรรมการประชุม สัมมนา อบรม ▪ ครู ผสู ้ อน
ภายในโรงเรี ยน
o กิจกรรมการประชุม สัมมนา อบรม
กับหน่วยงานภายนอก
24.50
o กิจกรรมศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา)
o วิจยั ในชั้นเรี ยน
o อบรมผลิตและใช้ สื่ อและเทคโนโลยี
90.50
o จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิธีปฏิบตั ิที่
เป็ นเลิศ(Best Practices)ของกลุ่มฯ
8.50
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กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

7. ผูบ้ ริ หาร
1) ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริ หาร
สถานศึกษามี
จัดการโรงเรี ยนบรรลุวิสัยทัศน์ของ
กระบวนการ
โรงเรี ยน
บริ หารและการ
จัดการที่มี
2) ผูบ้ ริ หารบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
คุณภาพ
ที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ.
(OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA)

[ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ]
ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ปี 65
ดีมาก ➢ โครงการพัฒนาหลักสู ตร และกระบวนการ
เรี ยนรู ้
➢ โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัด
การศึกษา ให้เป็ นองค์กรคุณภาพ
ดีมาก

▪
▪
▪
▪

ฝ่ ายบริ หาร
กลุ่มบริ หารงานฯ
หัวหน้างาน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

➢ โครงการส่งเสริ มศักยภาพสถานศึกษา
▪ โรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน

3) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ / นานาชาติ

50

50

50

50

50

4) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่สามารถใช้
เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ

100

100

100

100

100

5) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร

100

100

100

100

100

102

กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ต่อ)
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ข้ อ 7 ( ต่ อ )

[ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ]
ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

ปี 65

6) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์การ
อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ใน
การจัดการศึกษาในระดับชาติ / นานาชาติ

100

100

100

100

100

7) ร้อยละของจานวนผูบ้ ริ หารที่ได้นาวิธี
ปฏิบตั ิที่เป็ นเลศ (Best Practice) มาใช้ใน
การบริ หารจัดการของโรงเรี ยน

100

100

100

100

100

8) โรงเรี ยนแสวงหา / ระดมทรัพยากรด้าน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็ นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถบริ หารจัดการได้
อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและ
จาเป็ น

A4

A4

A4

A4

A4

9) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบ
เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

A3

A3

A3

A3

A3

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ / กิจกรรม

➢ โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัด
การศึกษา ให้เป็ นองค์กรคุณภาพ
➢ โครงการส่งเสริ มศักยภาพสถานศึกษา
▪ โรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน

ผู้รับผิดชอบ

▪ ฝ่ ายบริ หาร
▪ กลุม่ บริ หารงานฯ
▪ หัวหน้างาน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
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กลยุทธ์ ที่ 4 : พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่ งเรียนรู้ ให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
[ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ]
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

8. โรงเรี ยนพัฒนา 1) ร้อยละของโรงเรี ยนที่มีขนาดชั้นเรี ยน
และจัดบริ การ
เหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนดทุกระดับ
แหล่งเรี ยนรู ้อย่าง
และมีอตั ราครู 1 คน ต่อนักเรี ยน
มีคุณภาพ เอื้อต่อ
ไม่เกิน 20 คน
การเรี ยนรู ้ที่มี
2) ร้อยละของโรงเรี ยนที่จดั ให้มีหนังสื อ
ประสิ ทธิภาพ
ตาราเรี ยน สื่ อเทคโนโลยี ที่มีคณ
ุ ภาพ
ทัว่ ถึงและคุม้ ค่า
ระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ
3) ร้อยละของโรงเรี ยนที่มีเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็ วสู ง เชื่อมโยง
ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรี ยน
4) จานวนห้องเรี ยนอีเล็กทรอนิกส์มลั ติมีเดีย
(Electronics Multi-Media Classroom )
ห้องทดลอง ห้องปฏิบตั ิการ และมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เน้นความ
เป็ นเลิศของนักเรี ยนตามกลุ่มสาระอย่าง
พอเพียง

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

100

100

100

100

100 ➢ โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน

90

96

97

98

100 ➢ โครงการพัฒนาระบบ ICT เทคโนโลยี
เพื่อการเรี ยนรู ้

90

100

100

100

100

ปี 65

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ / กิจกรรม
▪
▪
▪
▪
▪

ฝ่ ายบริ หาร
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
วิชาการ
กลุ่มสาระฯ
ครู ผสู ้ อน
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จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ข้ อ 8 ( ต่ อ )

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

▪
▪
▪
▪

ห้องทดลอง
ห้องปฏิบตั ิการ
ห้องเรี ยนคุณภาพ
ห้องคอมพิวเตอร์

ปี ฐาน
ปี 61

5 ห้อง
12ห้อง
40ห้อง
4ห้อง

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

ปี 65

5 ห้อง
12ห้อง
40ห้อง
4ห้อง

5 ห้อง
12ห้อง
40ห้อง
4ห้อง

5 ห้อง ➢ โครงการพัฒนาสื่ อ- อุปกรณ์ –ครุ ภณั ฑ์ เพื่อ
12ห้อง การเรี ยนรู ้
45ห้อง
4ห้อง

5 ห้อง
12ห้อง
45ห้อง
4ห้อง

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ / กิจกรรม

5) โรงเรี ยนมีห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ ศูนย์วิทย
บริ การ (Resource Center) ที่มี
สภาพแวดล้อม / บรรยากาศเอื้อต่อการใช้
บริ การ มีสื่อที่เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย
มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอ่านการเรี ยนรู ้
และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย
▪ ห้องสมุด
1
1
1
1
1 ➢ โครงการส่งเสริ มนักเรี ยนให้เป็ นบุคคลแห่ง
37แห่ง 37แห่ง 37แห่ง 37แห่ง 37แห่ง การเรี ยนรู ้
▪ แหล่งเรี ยนรู ้
▪ ศูนย์วิทยบริ การ
2
2
2
2
2

▪
▪
▪
▪
▪

ฝ่ ายบริ หาร
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
วิชาการ
กลุ่มสาระฯ
ครู ผสู ้ อน

▪
▪
▪
▪
▪

ฝ่ ายบริ หาร
วิชาการ / ห้องสมุด
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
กลุ่มสาระฯ
ครู ผสู ้ อน
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จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

9. โรงเรี ยนใช้
1) โรงเรี ยนได้ศึกษาและจัดทาฐานข้อมูล
ชุมชนแหล่ง
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน สถาบันและองค์กร
เรี ยนรู ้ สถาบัน
ต่างๆ ทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริ มและพัฒนา
และองค์กรต่างๆ
คุณภาพการศึกษา
ทุกภาคส่วนเป็ น
เครื อข่ายส่งเสริ ม 2) โรงเรี ยนมีชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้รอบด้าน
พัฒนาคุณภาพ
ครอบคลุมการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์
การจัดการศึกษา
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง
3) โรงเรี ยนมีเครื อข่ายแหล่งเรี ยนรู ้สนับสนุน
จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
➢ ระดับภูมิภาค
➢ ระดับประเทศ
➢ ระดับต่างประเทศ

ปี ฐาน
ปี 61

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

ปี 62

ไม่มี

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

ปี 65

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ / กิจกรรม
➢ โครงการส่งเสริ มความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

▪
▪
▪
▪
▪

ฝ่ ายบริ หาร
วิชาการ
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
กลุ่มสาระฯ
ครู ผสู ้ อน

➢ โครงการภาคีเครื อข่ายพัฒนาการศึกษา

➢ โครงการภาคีเครื อข่ายพัฒนาการศึกษา
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จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี ฐาน
ปี 61

10. โรงเรี ยนมีภาคี
ร่ วมพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาหรื อ
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ
และระหว่าง
ประเทศ

1) โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน
ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
- ระดับจังหวัด
- ระดับภูมิภาค
- ระดับประเทศ

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2) ร้อยละของโรงเรี ยนที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ทรัพยากรระหว่างเครื อข่ายโรงเรี ยนร่ วม
พัฒนา
- ระดับจังหวัด
- ระดับภูมิภาค
- ระดับประเทศ

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

ปี 65

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ / กิจกรรม
➢ โครงการภาคีเครื อข่ายพัฒนาการศึกษา

▪
▪
▪
▪
▪

ฝ่ ายบริ หาร
วิชาการ
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
กลุ่มสาระฯ
ครู ผสู ้ อน
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จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(ต่อ) ข้อ 10

3) โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษา และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ
- ระดับประเทศ
- ระดับต่างประเทศ

4) ร้อยละของครู / นักเรี ยนที่มีเครื อข่าย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั บุคคลอืน่ ทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

ปี 65

➢ โครงการภาคีเครื อข่ายพัฒนาการศึกษา
1
1

1
1

1
1

1
1

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ / กิจกรรม

1
1

▪
▪
▪
▪
▪

ฝ่ ายบริ หาร
วิชาการ
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
กลุ่มสาระฯ
ครู ผสู ้ อน

➢ โครงการภาคีเครื อข่ายพัฒนาการศึกษา
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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กลยุทธ์ ที่ 5 : เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ ผ้ ูเรียนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็ นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ ความเป็ นพลเมืองแห่ งศตวรรษที่ 21
[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
จุดประสงค์
ปี ฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงกลยุทธ์
ปี 61
11. โรงเรี ยนส่งเสริ ม 1) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน การบริ หาร A4
สนับสนุน แนะ
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
แนว ช่วยเหลือ
ผูป้ กครองและเครื อข่ายผูป้ กครองเขา้ มามีส่วนร่ วม
ผูเ้ รี ยนเป็ น
ในการดาเนินงาน และจัดระบบสารสนเทศ
รายบุคคล
เพื่อเป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนาระบบการ
สามารถพัฒนา
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ผูเ้ รี ยนเต็มตาม 2) มีการบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือ
ศักยภาพ
A4
นักเรี ยนให้อยูใ่ นกิจกรรมปกติของการ
ดารงชีวิตประจาวันของนักเรี ยน
3) ทาความรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลด้วย
การศึกษาข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การ
เยี่ยมบ้าน การสังเกต การสอบถาม และ
การสัมภาษณ์
4) จัดให้มีบริ การแนะแนว ครอบคลุมการ
แนะแนวการศึกษาอาชีพ รวมทั้งการ
แนะแนวทักษะชีวิต
5) มีการติดตามผลนักเรี ยนทั้งด้านการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิต

ปี 62
A4

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64
A4
A4

โครงการ / กิจกรรม
ปี 65
A4 ➢ โครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
สร้างสานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
➢ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ยนรู ้
และทักษะชีวิต

A4

A4

A4

ผู้รับผิดชอบ
▪ ฝ่ ายบริ หาร
▪ กลุม่ บริ หารกิจการ
นักเรี ยน
▪ วิชาการ
▪ กลุ่มสาระฯ
▪ ครู ผสู ้ อน

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

➢ โครงการส่งเสริ มสุ ขภาพและอนามัย
นักเรี ยน
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[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]

กลยุทธ์ ที่ 5 : (ต่อ)
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

12. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ 1) มี ระบบกิ จกรรมพั ฒนาผู ้เรี ยน แหล่ งเรี ยนรู ้
ชีวิตบนพื้นฐาน
สภาพแวดล้อม หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้ที่
ความเป็ นไทย
เอื้ ออ านวยให้ ผู ้เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง
ตามหลักปรัชญา
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ
ของ เศรษฐกิจ
2) จัดการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศ
พอเพียง
สื่ อและเทคโนโลยี เพื่ อให้ ผู ้เรี ยนมี คุ ณภาพ
มี ศ ักยภาพ สามารถด าเนิ นชี วิตอย่างมี ความสุ ข
ในสังคมโลกไร้พรมแดนในศตวรรษที่ 21

หมายเหตุ

ปี ฐาน
ปี 61

ปี 62

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 ปี 64

ปี 65

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

โครงการ / กิจกรรม
➢ โครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
สร้างสานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
➢ โครงการโรงเรี ยนศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

▪ ฝ่ ายบริ หาร
▪ กลุม่ บริ หารกิจการ
นักเรี ยน
▪ วิชาการ
▪ กลุ่มสาระฯ
▪ ครู ผสู ้ อน

3) จั ดกิ จกรรม ส่ งเสริ มด้ านค่ านิ ยม คุ ณธรรม A 4
➢ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
A4
A4
A4 A4
จริ ยธรรม ความเป็ นไทย มี จิ ตส านึ กในการ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
➢ โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธชั้นนา
และรู ้ จักพึ่ งตนเองเพื่ อการด าเนิ นชี วิ ตอย่ างมี
ความสุ ข รู ้ จั กการปรั บตั วให้ ทั น กั บ การ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในสั งคม มี ทักษะชี วิ ต
พื้นฐานและการมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
A 1 = Awareness
ตระหนัก รับรู ้ เข้าใจ มุ่งมัน่ เห็นความสาคัญ (แต่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ)
A 2 = Attempt
ความมุ่งมัน่ พยายามลงมือปฏิบตั ิ PDCA (ดาเนินการแล้ว)
A 3 = Achievement
มีผลสัมฤทธิ์ปรากฏ ( Best Practice ) หรื อความสาเร็ จที่เกิดขึ้นเป็ นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
A 4 = Accreditation
ทาต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบยัง่ ยืนและเป็ นวัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ ของโรงเรี ยน
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