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คํานํา 

  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชัยเกษมวิทยา พ .ศ. 2563 – 2565  ฉบับนี้                     
เปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา โดยใชแนวการ
บริหารแบบมุงเนนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ ( Results-Based Management ) ภายใตระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน (Performance-Based Budgeting) สาระสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ 
ประกอบดวยการศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพแวดลอม ท้ังปจจัยภายนอก และปจจัยภายในของ โรงเรียน 
นํามาประเมินสถานภาพของโรงเรียน  โดยใชเทคนิค SWOT เพื่อกําหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา 
ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  ยุทธศา สตร และโครงการ                   
แนวทางการกํากับ ติดตาม และประเมินผล  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ตลอดจนผูท่ีมี 
  สวนเกี่ยวของ ท่ีใหการสนับสนุนใหคําปรึกษาแนะนําสนับสนุน งบประมาณ และรวมในการจัดทํา  
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ไว ณ โอกาสนี้  
  

  

                                                  
                                                      (นายสุชาติ    หูทิพย) 

                                                          ผูอํานวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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 “การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติและคุณธรรมของ

บุคคล   สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน พอเหมาะกันทุกๆ  ดาน

สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซ่ึงสามารถธํารง รักษาความเจริญม่ันคงของ

ประเทศชาติไวและพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดตลอด”  

  
  พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีไดพระราชทานแกคณะครู 

    และนักเรียน   ณ  ศาลาดุสิดาลัย  เมื่อวันท่ี  26 กรกฎาคม  พ.ศ.2504  
  
  “...งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและ ความเสื่อมของ
ชาตินั้นขึ้นอยูกับการศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญจึงตองจัดการศึกษาให เขมแข็งยิ่งขึ้น...”  
 

        พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ณ  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  เมื่อวันท่ี  26  กรกฎาคม  พ.ศ.2504   
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สวนที่  1 

ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 
1.   ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบลชัยเกษม ต้ังอยูบนเนินเขา ท่ีหลัก
กิโลเมตร 378   ดานซายมือของถนนเพชรเกษมขาลองใต  

 สภาพชุมชนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน มีลักษณะเปนชุมชนชนบทขนาดกลาง ท่ีเกิดจากการรวมตัว
ของชุมชนชนบทเล็ก ๆ หลาย ๆ ชุมชน และกระจายตัวรายรอบโรงเรียนแบบหาง ๆ ไมหนาแนน มีชุมชนท่ี 
อยูใกลเคียงโรงเรียน ไดแก ชุมชนส่ีแยกบานหนองหอย ซึ่งอยูทางทิศเหนือของโรงเรียน ชุมชนบาน                    
หนองหญาปลอง อยูทางทิศใต สวนทางดานหนาของโรงเรียนเปนทิศตะวันตกและอยูติดกับถนนเพชรเกษม ซึ่ง
เปนถนนสายหลักในการคมนาคมของภาคใต  ดานหลังของโรงเรียนอยูติดกับภูเขาสูงทางทิศตะวันออก                     
มีประชากรประมาณ 350 - 420 คน 

 อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรกรรม เชน การทําสวนมะพราว ไรสับปะรด สวนยางพารา 
เล้ียงสัตว และรับจางทํางานท่ัวไป ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีทองถิ่นท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ 
ประเพณีแหเทียนพรรษาและประเพณีลอยกระทง สวนงานดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีเปนท่ีรูจักกันดี คือ 
พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ ซึ่งสรางเปนเจดียเกายอด ต้ังอยูบนยอดเขาธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ ภายในตัวพระมหาธาตุเจดีย ฯ  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนภาพวาดพุทธศิลปท่ีวิจิตรงดงาม
เกี่ยวกับพุทธประวัติ ประเพณีและการละเลนตาง ๆ ของไทย และวัดอางสุวรรณ (วัดหนองหอย)  ต้ังอยูท่ี 
ตําบลอางทอง  อําเภอ ทับสะแก  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ  ซึ่งโบสถของวัดสรางมาจากไมตาลท่ีมีอายุไมตํ่า
กวา  70 -100 ป เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และใชตนตาลไปกวา  10,000  ตน  รอบ ๆ โบสถรวมถึงดานหนา 
ใชไมตาลแกะสลักลวดลาย ตกแตงสวยงาม พื้นไมในอุโบสถก็เปนไมตาล ท่ีใหลายเสนสวยงามในตัว 
 ประชากรสวนใหญ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพหลักคือ อาชีพรับจาง สวนใหญ 
นับถือศาสนาพุทธ มีรายไดโดยเฉล่ีย 96,000 บาทตอครอบครัวตอป และมีจํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว 4 คน 

2.  ประวัติความเปนมา 
 โรง เรี ยน ชัยเกษมวิทย า เปน โร ง เรี ยนมัธยม ศึกษา  สังกัด สํานั กง านคณะกรรมการ              
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ( สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ) เริ่มกอต้ังในป 
พ.ศ. 2534  บนพื้นท่ีไหลเขาสลับท่ีลุม ประมาณ 38 ไร มีกํานันมนตชัย  ผอูนรัตน  และชาวบานในตําบล                
ชัยเกษม รวมกันบริจาคทรัพยและแรงงานเพื่อกอสรางโรงเรียนแหงนี้ โดยไดดําเนินการในลักษณะโรงเรียน
สาขาของโรงเรียนทับสะแกวิทยา มีคณะครูจากโรงเรียนทับสะแกวิทยา เปนผูบุกเบิกทําการสอนและ               
นายอนุ  ธีรานุวรรตน   ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการไดรับคําส่ังแตงต้ังจากกรมสามัญศึกษาใหปฏิบัติหนาท่ี
ครูใหญ 

ในโอกาสครบรอบ  100  ปของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตรงกับ วันท่ี  26 กุมภาพันธ 2535  
กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหจัดต้ังโรงเรียนแหงนี้เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา และขนานนามใหวา“โรงเรียน
ชัยเกษมวิทยา”  
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 ปจจุบันตั้งอยูเลขท่ี 33  หมู 7  ถนนเพชรเกษม   ตําบลชัยเกษม  อําเภอบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ    ( กิโลเมตรที่  378   กรุงเทพฯ - ชุมพร ) 

 ปจจุบันเปดทําการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 6  มีนักเรียนชาย จํานวน  221  คน  นักเรียนหญิง จํานวน  183  คน รวมท้ังส้ิน  404  คน  

 มีขาราชการครู ท้ังหมด  25  คน  เปนผูบริหาร จํานวน  1 คน คือ  นายสุชาติ  หูทิพย                   
ครูผูชาย จํานวน  7  คน   และครูสตรี จํานวน  17  คน   

 มีบุคลากร เปนครูอัตราจาง  1 คน  เพศหญิง 1 คน  ครูตางชาติ สตรี 1 คน และเจาหนาท่ีธุรการ
โรงเรียน เพศหญิง จํานวน 1 คน  

 มีลูกจางประจํา จํานวน  1  คน ตําแหนงพนักงานขับรถ  และลูกจางช่ัวคราวท่ีโรงเรียนจางเอง 
จํานวน  4  คน จําแนกเปนนักการภารโรง จํานวน 1 คน   ยาม จํานวน 1 คน แมบาน จํานวน 1 คน และ 
เจาหนาท่ีบรรณารักษ จํานวน  1  คน    

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน 

ผูอํานวยการ 

 1. นายอนุ     ธีรานุวรรตน      เริ่มกอตั้งโรงเรียน   -  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544 

            2. นายวีระ   วงศประดิษฐ      พฤศจิกายน พ.ศ. 2544   -  มกราคม   พ.ศ. 2546 

            3. นางนวลใย    นิลบรรพ      กุมภาพันธ    พ.ศ. 2546   -   ธันวาคม  พ.ศ. 2551 

 4. นายบุญชัย     อังสวัสด์ิ       ธันวาคม   พ.ศ. 2551  -   ธันวาคม  พ.ศ. 2557 

 5. นางโสภา     ชวนวัน         ธันวาคม  พ.ศ. 2557  -  ตุลาคม 2559 

 6. นายสุชาติ  หูทิพย  พฤษภาคม 2559  -  ปจจุบัน 

        หมายเหตุ  ต้ังแต เดือนตุลาคม  2559 – เดือนพฤษภาคม  2559  นางวิมลพรรณ  รักทอง  
ตําแหนงครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ 

         1. นางจารี   เช้ือชาติ                 มิถุนายน  พ.ศ. 2535   -  พ.ศ. 2546 

            2. นางสาวอารีย   วรวงษ         22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  -  30 กันยายน พ.ศ. 2558 

            หมายเหตุ  มีการแตงต้ังครู ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียน ดังนี้   
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 1.   นางวิมลพรรณ  รักทอง ตําแหนง ครู ค.ศ.3   
   ปฏิบัติหนาท่ี วันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 –  28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 2.  นายวิสุทธิ์  ใจยินดี      ตําแหนง ครู ค.ศ.2   
   ปฏิบัติหนาท่ี วันท่ี 1 มีนาคม  พ.ศ. 2560 –  ปจจุบัน    

คําขวัญของโรงเรียน  รูหนาที่  มีน้ําใจ  ใฝศึกษา  จรรยางาม 
ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิปฺญา  สมา  อาภา   แสงสวางใดเสมอปญญาไมมี 

ปณิธานของโรงเรียน วิชาการเปนเลิศ ประเสริฐดวยคุณธรรมน้ําใจ ปลอดภัยจากสารเสพติด 
สีประจําโรงเรียน ชมพู – มวง 
ชมพู หมายถึง  ความสุภาพ ออนโยน ความราเริง ความคิดสรางสรรคและมีความสุข 
มวง หมายถึง  ความมีเกียรติ  มีศักด์ิศรี  สงางาม  และยึดมั่นในคุณธรรม 
อักษรยอ ช.ษ. 
สัญลักษณโรงเรียน 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยาไดกําหนดตราสัญลักษณของโรงเรียน   ดังนี้ 
 
อารมรูปชัยชนะ   หมายถึง  ช่ือตําบลชัยเกษม  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
พ.ศ. 2535    หมายถึง  ปท่ีกอต้ังโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
โคมไฟพรอมรัศมี  หมายถึง  ความเจริญรุงเรืองทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
ชอมะพราว  หมายถึง  อาชีพหลักของชาวตําบลชัยเกษม คือการทําสวนมะพราว ซึ่งม ี
     จํานวน 12 หมูบาน ดังสัญลักษณชอมะพราว  12  ชอ 

 ปจจุบันเปดทําการสอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 -6 และในปการศึกษา 2562                       
มีนักเรียนชาย จํานวน 221  คน นักเรียนหญิง จํานวน 183 คน รวมท้ังส้ิน 404 คน  มีขาราชการครูท้ังหมด              
25 คน  จําแนกเปนผูบริหาร 1 คน คือ ผูอํานวยการ 1 คน  ขาราชการครู ผูชาย   7  คน  และขาราชการครู
สตรี จํานวน 17  คน มีลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คน มีลูกจางช่ัวคราวท่ีจางดวยเงิน
งบประมาณของรัฐท้ังหมด 1 คน เปนพนักงานธุรการสตรี 1 คน และลูกจางช่ัวคราวท่ีโรงเรียนจางเอง จํานวน  
6 คน จําแนกเปนครูอัตราจางสตรี  จํานวน  1  คน  ครูชาวตางชาติ จํานวน 1 คน นักการภารโรง จํานวน 1 
คน   ยาม จํานวน 1 คน  แมบาน จํานวน 1 คน และเจาหนาท่ีบรรณารักษ จํานวน  1 คน    
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3.  ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 3.1  ขอมูลนักเรียน  ( ขอมูล ณ วันท่ี 10  ธันวาคม  2562 ) 
ปจจุบันโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอนดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ขอมูลครูและบุคลากร  
ตารางแสดงจํานวนขาราชการครู ครูประจําการ  

ตําแหนง  

เพศ  

รวม  

ปริญญาโท  ปริญญาตรี  ตํ่ากวา

ปริญญาตรี รวม  

ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  

ผูอํานวยการ   1 - 1 1 - - - - - 1 

รองผูอํานวยการ   - - - - - - - - - - 

ครู  (ค.ศ.3)  - 2 2 - 2 - - - - 2 

ครู  (ค.ศ.2)  2 4 6 1 2 1 2 - - 6 

ครู  (ค.ศ.1)  4 9 13 1 1 3 8 - - 13 

ครูผูชวย  1 2 3 - - 1 2 - - 3 

ลูกจางประจํา 1 - 1 - - - - 1 - 1 

ลูกจางชั่วคราว 2 5 7 - - - 4 2 1 7 

รวม  11 22 33 3 5 5 16 3 1 33 

      ระดับช้ัน 
จํานวน
หองเรียน 

เพศ 
รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

ม.1 3 51 38 89  

ม.2 3 46 43 89  
ม.3 3 51 36 87  

           รวม 9 148 117 265  
ม.4 2 32 24 56  

ม.5 2 20 21 41  

ม.6 2 21 21 42  
           รวม 6 73 66 139  

รวม ทั้งหมด 15 221 183 404  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  พ.ศ. 2563-2565 

 

-6- 
3.3  ขอมูลอาคารสถานที่ และแหลงเรียนรู 
 3.3.1  อาคารสถานท่ี 

      3.3.1.1 อาคารเรียนถาวร  จํานวน  5  หลัง  คือ   
- อาคารแบบเบ็ดเสร็จ  ก   จํานวน  1 หลัง     
- อาคารแบบเบ็ดเสร็จ  ข             จํานวน  1 หลัง     
- อาคารแบบเบ็ดเสร็จ  ค             จํานวน  1 หลัง                                                                    
- อาคารแบบ 318 ล (พิเศษ)         จํานวน  1 หลัง     
- อาคารเรียนแบบสรางเอง    จํานวน  1 หลัง     

        3.3.1.2 โรงอาหารแบบสรางเอง    จํานวน  1 หลัง     
 3.3.1.3  ศาลาพักผอน       จํานวน  3 หลัง      
        3.3.1.4  สนามฟุตบอล    จํานวน  1 หลัง     
 3.3.1.5  สนามบาสเกตบอล   จํานวน  1 สนาม    
3.3.1.6  สนามตะกรอ       จํานวน  1 สนาม     

              3.3.1.7  หองน้ําหองสวมนักเรียน      จํานวน  3 หลัง      
  3.3.1.8  อาคารหอพักนักเรียนแบบ 35 ท่ี   จํานวน  1 หลัง     
 3.3.1.9  หองคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน  จํานวน  2 หอง     

3.3.1.10 หองปฏิบัติการทางภาษา    จํานวน  1 หอง     
3.3.1.11 หองวิทยาศาสตร                            จํานวน  4 หอง     
3.3.1.12 หองไรพรมแดน จํานวน  1 หอง     
3.3.1.13 หองอาเซียน                                     จํานวน  1 หอง     
3.3.1.14 อาคารหองสมุด                                  จํานวน  1 หลัง    
 3.3.1.15  บานพักครู จํานวน  2 หลัง     
3.3.1.16  บานพักภารโรง  จํานวน 1 หลัง     
3.3.1.17  โรงรถ                                           จํานวน  3 หลัง     
3.3.1.18  โรงอาหาร–หอประชุม (แบบ 100 / 27) จํานวน  1 หลัง      
3.3.1.19  ปอมยาม     จํานวน  2 หลัง     
3.3.1.20  โรงอาหาร 300  ท่ีนั่ง     จํานวน  1 หลัง    

 

3.4. แหลงเรียนรู 
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอก

โรงเรียน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

หอสมุดโรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย     นายคํา  สานแดง ใหความรูเรื่อง การตีกลองยาว 
หองคอมพิวเตอร สถานีอนามัย  ต.ชัยเกษม นายสมมาตร  ชวงชู ใหความรูเรื่อง การทําเหล็กดัด 
หองไรพรมแดน สถานีตํารวจ ร.ต.อ.สกล  มากศิริ ใหความรูเรื่อง ยาเสพติด 
มุมคนควาในหองเรียน สถานประกอบการในชุมชน ด.ต.อรุณเดช  ภูวรณ ใหความรูเรื่อง ยาเสพติด 
หองแนะแนว อุทยานวิทยาศาสตร                     

พระจอมเกลา ณ หวากอ 
นายฉัตรเดชา  เดชฉกรรจ ใหความรูเรื่อง การนวดแผนไทย 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร      นายอนันต  แสงจันทร ใหความรูเรื่อง กีฬาไทยและกีฬาพ้ืนบาน 
หอง Sound Lab ศาลากลางจังหวัด นางพิมพปวี  พัฒนทอง ใหความรูเรื่อง การกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 

และไขเลือดออก 
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แหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โรงอาหาร การทําขนมไทย  บานหวยนํ้าซับ นายพูลศักด์ิ  งามญาติใหความรูเรื่อง การใชคอมพิวเตอร 
หองศิลปะ เรือนจําจังหวัด นางมยุรฉัตร  บุญเสงี่ยม ใหความรูเรื่อง การทํานํ้ายา

เอนกประสงค 
หองโสตฯ ระบบนิเวศนชายฝงหาดบานกรูด นางพงศศิริ  อมรปาน ใหความรูเรื่อง กฎจราจรและการทํา

ใบขับข่ี 
หองดนตรี อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด Mrs.Joell  และคณะ ใหความรูเรื่อง ภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
หองพยาบาล  โรงงานในเครือ สหวิริยาฯ นางสาวนํ้าผึ้ง  ทัดแกวใหความรู เรื่อง คณิตศาสตร 
หองคหกรรม วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง นางสาววิยะดา  แกวกรูด ใหความรูเรื่อง วิทยาศาสตร 
หองลูกเสือ   การถนอมอาหาร  บานหวยนํ้าซับ พระอาจารยธรรมฤทธ์ิ ใหความรูเรื่อง ธรรมะในชีวิตประจําวัน 
โรงฝกงานชาง การทําขนมไทย  บานหนองหญาปลอง คณะกาชาดจังหวัดประจวบครีีขันธ ใหความรูเรื่องการบรจิาค

โลหิต 
หอประชุม ศาลจังหวัด กลุมการแปรรูปผลผลิต บานวังยาว 
สวนปาภูมิรักษ คุมประพฤติจังหวัด  
แปลงเกษตร พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ  
หองเกษตร กองรอย ต.ช.ด.147  (เกาะยายฉิม)  
หองพละ วัดเขาไมรวก  
 วัดประชาสนธิ (นํ้าตกหวยยาง)  
 ทองฟาจําลอง (จ.ปทุมธานี)  
 เมืองโบราณ (จ.สมุทรปราการ)  
 ตลาดนํ้าสี่ภาค (จ.ชลบุรี)  
 มหาวิทยาลัยรังสิต  

 
3.5 งบประมาณ  

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ  งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง  
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เงินอื่น ๆ (ระบุ) 
- เงินสนับสนุนคาสาธารณูปโภค 
- ผูปกครองบริจาค 
- รายไดสถานศึกษา 
- งบจากเขตพ้ืนที่ (ประชุมกรรมการ ฯ) 
 

 งบอื่น ๆ (ระบุ) 
-  จายคาไฟฟา+คาโทรศัพท 
- บริจาค (คาคอมฯ+สิ่งแวดลอม+วารสาร) 
- รายไดสถานศึกษา (วารสาร + แสตมป) 
- คาประชุมกรรมการสถานศึกษา 
 

 

รวมรายรับ  รวมรายจาย  

  
 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง     คิดเปนรอยละ       ______________     ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ        ______________     ของรายรับ  
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สวนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

 
1. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ 
  

วิสัยทัศน 
(Vision) 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มุงพัฒนาจัดการศึกษา ใหผู เรียนมีความรู คูคุณธรรม                      
สูมาตรฐานสากล ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
(Mission) 

1. จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาและ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล    

2. บริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพ 
โดยยึดหลัก                  
ธรรมาภิบาล 

3. สงเสริมให
ผูเรียนมีความรู 
และมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21 

4. สงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
นอมนําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในการ
ดําเนินชีวิต 
 

เปาประสงค 
(Purpose) 

1. ผูเรียนมีความรู
ความสามารถและ
มีคุณภาพ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

2. สถานศึกษามี
ระบบบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

3. ผูเรียนมีความรู 
และมีทักษะตาม
ศตวรรษที่ 21 
 

4. ผูเรียน ครูและ
บุคลากรเปน
บุคคลแหงความ
พอเพียง 

กลยุทธ 
(Strategy) 

1. พัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ท่ีมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3. ยกระดับผูเรียน
ใหมีความรูและ
ทักษะตาม
ศักยภาพบน
พื้นฐานในศตวรรษ
ท่ี 21 
 

4. เสริมสรางสังคม
แหงความพอเพียง 
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  2.   อัตลักษณของนักเรียน (character) 

          “รับผิดชอบ  มีน้ําใจ  ใฝเรียนรู” 
 
  3.   เอกลักษณของสถานศึกษา (identity) 

          “ สิ่งแวดลอมดี    มีคุณธรรม ”   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาจําแนกตามกลุมตัวบงชี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ําหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดบั 
คณุภาพ 

กลุมตัวบงชีพ้ืน้ฐาน 
   

ตัวบงช้ีท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.17 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.55 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 8.82 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 10.29 พอใช 

ตัวบงช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน
สังกัด 

5.00 
4.77 ดีมาก 

กลุมตัวบงชีอ้ัตลกัษณ  
    

ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ 
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ  
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
 

    

ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน  
และพัฒนาสูความเปนเลิศ ท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.73 ด ี
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ําหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดบั 
คณุภาพ 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

x ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ต้ังแต 80 คะแนนขึ้นไป              ; ใช� ไมใช 

x มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้        ; ใช� ไมใช 

x ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน ; ใช� ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศกึษาข้ันพื้นฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 

; สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา� ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา 

 
 
ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 

1. ดานผลการจัดการศึกษา 
1)  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหเกิดองคความรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูท่ีเรียน ดวยการเพิ่ม

กิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดสรุปความคิดรวบยอดของสาระสําคัญหรือแกนของเรื่องท่ีเรียน โดยหากลวิธีในการพัฒนา
ผูเรียน เชน การใชคําถามท่ีทําใหผูเรียนเกิดการคิดท้ังดานการคิดคลอง คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห สังเคราะห 
ดวยเทคนิค 5 W 1 H หรือหมวก 6 ใบ และประเมินคุณคาของเรื่องท่ีเรียน เนนฝกปฏิบัติในในกลุมสาระการเรียนรู 
การใหทําแบบฝก การปฏิบัติจริงและการทดลอง รวมท้ังคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากหนังสือและแหลงเรียนรูอื่น 
ๆ โดยเฉพาะในอินเทอรเน็ต ซึ่งถือเปนความโดดเดนของสถานศึกษาใหเปนประโยชน แลวจดบันทึกสรุปความคิด
รวบยอดในองคความรูที่ไดทุกครั้ง ดวยวิธีการหรือรูปแบบท่ีใหผูเรียนเขาใจและจดจํารายละเอียดและองครวมได 
โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2)  ผูเรียนควรไดรับการเสริมเปนพิเศษในกรณีท่ีไมเขาใจในบทเรียน หรือไมบรรลุตามจุดประสงคท่ี
กําหนด โดยการสอนซอมเสริมใหตรงกับปญหาท่ีพบท้ังระหวางเรียน หลังเรียนทันทีโดยจัดตารางเวลาในการสอน
ซอมเสริม ในชวงพักกลางวันหรือชวงวาง เนนการฝกทําซ้ํา ๆ ตรวจสอบความเขาใจในแตละเรื่องในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เนนฝกทักษะในการส่ือสารและ
เพิ่มการใหความรูดานเนื้อหาสาระควบคูไปกับการปฏิบัติ เช่ือมโยงใหเกิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู
ศิลปะ 

 
2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรกําหนดบทบาทและชวงเวลาใหคณะกรรมสถานศึกษาไดมีโอกาสติดตามการ 

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา  ในลักษณะเสวนาผลการดําเนินตามแผนงานหรือการ
นําเสนอในรูปแบบของรายงายผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

 
3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1) สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมครูเสริมความรูในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบการ
วิจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง 

-10- 
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2) ครูควรพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขและมีความสนใจใฝ
รูในการเรียนปรับรูปแบบการใหผูเรียนออกมานําเสนอหนาช้ันแบบเดิมๆ โดยการศึกษารูปแบบ เทคนิควิธีการ
ตางๆ ท่ีมีนักวิชาการไดเสนอแนะไว เชน การนําเสนอแบบเปนคู แบบมาหมุน ในการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
กลุม  

 
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรใชเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนเครื่องมือในการประเมนิมาตรฐานและตัวบงช้ี และนําผลการ
ประเมินมานําเสนอในรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
 
จุดเดนจุดที่ควรพัฒนาโอกาสขอจํากัดของโรงเรียน 
จุดเดนของโรงเรียน 
  1.  โรงเรียนสงเสริม ปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคของผูเรียนอยาง
จริงจังและตอเนื่องจนเปนอัตลักษณของโรงเรียน 
  2.   ครูสวนใหญอยูในวัยทํางาน มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทํางานเพื่อสวนรวม 
  3. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องสงเสริมใหเขารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
เพื่อใหเกิดจิตสํานึกท่ีดี มีความกระตือรือรนในการทํางานยอมรับการเปล่ียนแปลง เขาใจปญหาท้ังในและนอก
โรงเรียนตระหนักในการมีสวนรวมในการคิดวางแผนและประเมินผล 

  4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการการเรียนรู มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมและมีภูมิทัศน
สวยงามมีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางหลากหลาย 

  5. โรงเรียนมีการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM.) และดึงชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และใชการกระจายอํานาจในการบริหารงาน ทําใหผูรวมงานมี
ความรูสึกรัก ผูกพันและเปนสวนหนึ่งขององคกร  
  6. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพทางศิลปะดนตรีนาฏศิลปและนันทนาการ  
เขารวมกิจกรรมดวยความสนใจและมีความสุข  รูจักดูแลตนเองใหหางไกลยาเสพติดและอบายมุข ปฏิบัติตนอยูใน
หลักธรรมคําส่ังสอนตามหลักพุทธศาสนา และคานิยมท่ีพึงประสงคเปนลูกท่ีดีของพอแมและสถานศึกษา  

จุดที่ควรพัฒนา 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูใหมีการพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  
  2.  ดานผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่องการสืบคนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา การสรุปองคความรูจากการอาน 
  3.  ครูควรพัฒนาพฤติกรรมการสอนและการออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความสุขและมีความสนใจ ใฝรูในการเรียน 
  4.  การเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไมเปนระบบท่ีสมบูรณ ทําใหยุงยากในการนําไปใช
งาน และทําใหงานลาชา ควรมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ อยางเปนระบบและครอบคลุมทุกงานทุกกลุม 
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 อาจจะพัฒนาโดยการใชเทคโนโลยีช้ันสูงเช่ือมตออยางเปนระบบ หรือจัดทําสารสนเทศในรูปเอกสารท่ีถูกตอง
โดยมีผูบริหารรับรองขอมูล และมีการจัดเก็บท่ีเปนระบบ 

โอกาสของโรงเรียน 
  โรงเรียนต้ังอยูหางจากชุมชนและแหลงอบายมุข  ทําใหมีสภาพแวดลอมภายนอกท่ีดีและชวยสงเสริม
โอกาสในการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการปกครองของโรงเรียน  ทําใหปญหาเกี่ยวกับการมั่วสุมใน       รานเกม  
และปญหาการหนีเรียนมีนอยมาก  นอกจากนี้ผูปกครอง  ผูนําชุมชน  วัด (โดยเฉพาะวัดทางสาย) ใหการ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนอยางดี  อีกท้ังการคมนาคมติดตอส่ือสารกับโรงเรียนสะดวก              
ทําใหเปนโอกาสท่ีดีของโรงเรียนในการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกสวนหนึ่งดวย 
 

ขอจํากัดของโรงเรียน 
 สถานศึกษาต้ังอยูในชุมชนชนบทเล็ก ๆ  ท่ีมีภูเขาเปนแนวรั้วดานหลัง และมีบานเรือนต้ังอยู

ทางดานเหนือและใตของโรงเรียน  ในลักษณะกระจายตัวอยูหาง ๆ ตลอดสองขางทางของถนนเพชรเกษมซึ่ง
ทอดตัวเปนแนวยาวผานดานหนาของโรงเรียน และอยูหางจากท่ีต้ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามากกวา 200  
ก.ม. ทําใหมีขอจํากัดในการติดตอประสานงานและยังขาดแคลนงบประมาณในการเดินทางเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีเขตพื้นท่ีหรือหนวยงานอื่น ๆ จัดขึ้น  ดานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูปกครองสวนใหญยากจนมี
รายไดนอย  ไมสามารถสนับสนุนทรัพยากรท่ีเปนเงินไดมาก  นอกจากแรงงาน  อีกท้ังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมสามารถใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษาไดเต็มท่ี เนื่องจากตองดูแล
โรงเรียนอื่น ๆ  ในทองถิ่นใหเสมอเหมือนกัน  ประกอบกับยังติดขัดปญหาในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ท่ีไมเอื้อ
ตอการเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาจึงสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
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สวนท่ี 3 
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. กลยุทธระดับองคกร 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
กลยุทธที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธที่ 3  ยกระดับผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามศักยภาพบนพื้นฐานในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธที่ 4  เสริมสรางสังคมแหงความพอเพียง 
 

2. กรอบแผนกลยุทธ 
 

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 

 

วัตถุประสงคเชิง
จุดมุงหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

กลยุทธที่ 1 
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  

1.1 พัฒนาบริหารจัดการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษา
ดวยระบบคุณภาพ 

โรงเรียนนําระบบบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากล
ไปใชในการจัดการศึกษา
ดวยระบบคุณภาพ 

รอยละของเกณฑ
มาตรฐานท่ีผานการ
ประเมินในระดับสากล 
(TQA) 

1.2 สงเสริมบรรยากาศ 
และส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอ
การเรียนการสอน 
 

 

บรรยากาศและส่ิงแวด 
ลอมเอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

รอยละของระดับ           
ความพึงพอใจของผูเรียน
และบุคลากร เทียบเทา
มาตรฐานสากล 

กลยุทธที่ 2 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2.1 ระดมทรัพยากรทองถิ่น
และองคกรตางๆ มาชวย
ในการจัดการศึกษา 

โรงเรียนไดนําทรัพยากร
ทองถิ่นและองคกรตางๆ ท่ี
ไดรับมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

รอยละของการใช
ทรัพยากรทองถิ่นและ
องคกรตางๆ มาชวย ใน
การจัดการศึกษา 

2.2 สงเสริมการใชแหลง
เรียนรูภายใน ท้ังในและ
ตางประเทศเพื่อการจัด
การศึกษา 

ผูเรียนใชประโยชนจาก  
แหลงการเรียนรูทั้งในและ
ตางประเทศ 
 

รอยละของนักเรียนท่ีได
ศึกษาจากแหลงเรียนรู             
ท้ังในและตางประเทศ 
 

2.3 สงเสริมใหชุมชนและ
องคกรตางๆ มีสวนรวม
ในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

นักเรียนไดรับการดูแล
ชวยเหลือจากชุมชนและ
องคกร 
 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับ
การชวยเหลือจากชุมชน
และองคกรตางๆ 
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน 

 

วัตถุประสงคเชิง
จุดมุงหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

กลยุทธที่ 2 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2.4 สรางเครือขายการศึกษา
ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 

 

โรงเรียนทํา  MOU กับ
โรงเรียนเครือขายเพื่อ      
การพัฒนา 

รอยละของเครือขาย  
ความรวมมือท้ังในและ
ตางประเทศเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษา 

2.5 สงเสริมการปองกัน 
ควบคุม การตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในองคกร 

พัฒนาระบบและกลไกการ
ปองกัน ควบคุม การ
ตรวจสอบการทุจริต และ
การประพฤติมิชอบ 

โรงเรียนมีผลการประเมิน 
ITA ผานเกณฑ ไมตํ่ากวา
รอยละ 85  

กลยุทธที่ 3 
ยกระดับผูเรียนใหมี
ความรูและทักษะตาม
ศักยภาพบนพื้นฐานใน

ศตวรรษที่ 21 
      
 

3.1 สงเสริมบุคลากรดาน 
     การจัดการเรียนการสอน   
     ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

บุคลากรสามารถจัด                 
การเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

รอยละของครูที่ผาน            
การประเมินในระดับชาติ 
 

3.2 สงเสริมบุคลากรดาน 
     คุณธรรม และ   
     จริยธรรม 

บุคลากรสามารถเปน
ตัวอยางท่ีดีใหแกนักเรียน
และสังคม 
 

รอยละของระดับคุณภาพ
ของครูที่ผานเกณฑ
ประเมินตาม
มาตรฐานสากล 

3.3 สงเสริมใหบุคลากร            
มีวิจัยในช้ันเรียน     
พัฒนาส่ือ และนวัตกรรม
การเรียนการสอน 

ครูใชการวิจัยใน             
การแกปญหาการเรียน                
การสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

รอยละของครูที่ใชการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ               
การเรียนรูของนกัเรียน 

กลยุทธที่ 4 
เสริมสรางสังคมแหง
ความพอเพียง 
 

4.1  สงเสริมใหนักเรียน     
      เปนบุคคลแหง  
      การเรียนรู 
 

นักเรียนนําความรูไปใช
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละของนักเรียนท่ีผาน
เกณฑประเมินผลการเรียน
ในระดับชาติ 

4.2 สงเสริมใหนักเรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค 

นักเรียนอยูในสังคมได    
อยางมีความสุข 
 
 

รอยละของนักเรียนท่ีไมมี
ปญหาดานสังคมใน
โรงเรียน 
 

4.3 พัฒนานักเรียนให                
มีความเปน
มาตรฐานสากลสู            
ความเปนพลโลก 

นักเรียนมีความรูบน 
พื้นฐานของความเปนไทย
ภายใตบริบทของ               
สังคมโลก 

รอยละของนักเรียนท่ีมี
ศักยภาพระดับสากล
ภายใตความเปนไทย 
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กลยุทธท่ี 1  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
1. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   1.1 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

   1.2 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

   1.3 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

        1) นักขาววิทยาศาสตร 

        2) 1 กลุม 1 ผลิตภัณฑ (OGOP) 

        3) วิทยาศาสตรสัญจร 
   1.4 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   1.5 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

   1.6 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

   1.7 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

   1.8 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

   1.9 กิจกรรมสงเสริมการอานหองสมุดมีชีวิต และกิจกรรมสัปดาหรักการอาน 

   1.10 กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ 

   1.11 กิจกรรมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มัคคุเทศกนอย) 

   1.12 กิจกรรมสนับสนุนการแขงขันความสามารถทางวิชาการ 

   1.13 กิจกรรมคายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 

   1.14 กิจกรรมเตรียมความพรอมสูรั้วมหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพ 

   1.15 กิจกรรมการฝกทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ 

   1.16 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
 

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   2.1 กิจกรรมพัฒนาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 

   2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

   2.3 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุมงานวิชาการ 

     1) งานบริหารสํานักงาน  

     2) กิจกรรมจัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู 

     3) กิจกรรมกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
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  2.4 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุมงานบริหารทั่วไป 
     1) งานบริหารสํานักงาน  

     2) งานโสตทัศนูปกรณ 

     3) งานยานพาหนะ (คาน้ํามัน , คาซอมบํารุง) 

     4) งานชุมชนสัมพันธ 

   2.5 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุมงานอํานวยการ 

     1) บริหารสํานักงาน  

     2) จางครูศิลปะ  

     3) จางเจาหนาท่ีหองสมุด  

     4) จางยาม  

     5) จางนักการภารโรง  

     6) จางแมบาน  

     7) จางครูสอนภาษาจีน  

     8) จางครูชาวตางชาติ  

     9) เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

   2.6 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุมงานงบประมาณ 

     1) งานบริหารสํานักงาน 

     2) งานบริหารสินทรัพยและงานพัสดุ (จัดหาและซอมแซมครุภัณฑ) 

     3) กิจกรรมคาสาธารณูปโภค  

         - คาไฟฟา 

         - คาโทรศัพท 

         - คาน้ํามันตัดหญา 

         - คาไปรษณียากร 

         - คาจดทะเบียนเว็บไซต 

   2.7 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุมงานแผนและประกันคุณภาพ 

        1) งานบริหารสํานักงาน 

        2) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 

        3) ควบคุมภายใน 

   2.8 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   2.9 กิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพครู 

   2.10 กิจกรรมการสรางสังคมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

   2.11 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาใหมีส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูและนาอยู 

   2.12 กิจกรรมสงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 
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   2.13 กิจกรรมประชาสัมพันธ 

   2.14 กิจกรรมการสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา 

       1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       2) คณะกรรมการชมรมครูผูปกครองโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

       3) คณะกรรมการมูลนิธินฤมล นภาลัย วิสุทธิชัยกิจ 

       4) คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย 

       5) ประชุมผูปกครองนักเรียน 

       6) ประชุมศิษยเกา 
       7) ประชุมโรงเรียนเครือขายกลุมชัยเกษม 
   2.15 กิจกรรมตอตานการทุจริตคอรัปช่ันในองคกร 

 
กลยุทธท่ี 3  ยกระดับผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามศักยภาพบนพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21  
3. โครงการยกระดับผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามศักยภาพบนพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

   3.1 กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สูยุคไทยแลนด 4.0 

    1) อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

    2) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

    3) กิจกรรมประกวดการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

    4) กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning 

    5) จัดทํา ID Plan 

    6) จัดทําวิจัยช้ันเรียน 

   3.2 กิจกรรมสงเสริมการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 

    1) การสรางส่ือดวย Google app , DLIT , หองเรียนประชารัฐ 

    2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   3.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

   3.4 กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

      1) สานสายใยครูศิษย 

      2) เย่ียมบานนักเรียน 

   3.5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี อาสากาชาด นศท.) 

   3.6 กิจกรรมเปดบานวิชาการ  
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กลยุทธท่ี 4  เสริมสรางสังคมแหงความพอเพียง 
4. โครงการเสริมสรางสังคมแหงความพอเพียง 

   4.1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา  

   4.2 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   4.3 กิจกรรมคายรอยดวงจิต ศิษย ช.ษ. 

   4.4 กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย 

   4.5 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

   4.6 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว  

   4.7 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

   4.8 กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   4.9 กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม  

     1) กิจกรรม 5ส 

     2) กิจกรรมธนาคารขยะ 

     3) กิจกรรมปุยมูลไสเดือน 

     4) กิจกรรมปุยหมัก 

     5) กิจกรรมโรงเรียนไรถงัขยะ 

   4.10 กิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพทางดานดนตรี ศิลปะ การแสดง 
   4.11 กิจกรรมคายเยาวชน“คนดีของแผนดิน” โรงเรียนสุจริต 
   4.12 โครงการเตนเปล่ียนชีวิต 
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สวนที่  4 

โครงสรางแผนงานและโครงการ 
กลยุทธที่ 1  พัฒ

นาผูเรียนใหมีคุณ
ภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

แผนงาน 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2563 
2564 

2565 
1. พัฒ

นาบริหารจัดการ
โรงเรียนตามมาตรฐานสากล 
ที่เอื้อตอการจัดการศึกษาดวย
ระบบคุณ

ภาพ 
       

1. โครงการพัฒ
นาผูเรียนใหมีคุณ

ภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

1.1 รอยละของนักเรียนที่มีความความสามารถใน
การอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ

 เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 

83  
86  

89  

1.2  รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณ

ญ
าณ

  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญ

หาไดใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

83  
86  

89  

1.3 รอยละของนักเรียนที่มีความรู และทักษะ
พื้นฐานในการสรางนวัตกรรมในระดับ ดี ขึ้นไป 

83  
86  

89  

1.4 รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อ
พัฒ

นาตนเองไดอยางเหมาะสมปลอดภัย ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

83  
86  

89  
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แผนงาน 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2563 
2564 

2565 
 

 
1.5 รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและเปนไปตาม
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

83  
86  

89  

1.6 รอยละของนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น และการทํางาน 

83  
86  

89  

1.7 รอยละของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียน และตัวชี้วัด 
 

83  
86  

89  

1.8 รอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจระดับ ดี ขึ้นไป 
 

83  
86  

89  

     



แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  พ.ศ. 2563-2565 

 

-21- 
 

กลยุทธที่ 2  พัฒ
นาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณ

ภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2563 
2564 

2565 
2. พัฒ

นาระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณ

ภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2. โครงการพ
ัฒ
นาระบบการบริหาร

จัดการที่มีคุณ
ภาพ

ตามหลัก                  
ธรรมาภิบาล 

2.1 สถานศึกษามีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ
ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

- 
- 

- 

2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณ
ภาพ

ของสถานศึกษา 
 

- 
- 

- 

2.3 สถานศึกษาดําเนินงานพัฒ
นาวิชาการที่เนน

คุณ
ภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 
 

- 
- 

- 

2.4 รอยละของครูที่ไดรับการพัฒ
นาใหมีความ

เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 

83 
86 

89 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณ

ภาพ 
 

- 
- 

- 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 

- 
- 

- 
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กลยุทธที่ 3  ยกระดับผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามศักยภาพบนพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

แผนงาน 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2563 
2564 

2565 
3. ยกระดับผูเรียนใหมีความรู
และทักษะตามศักยภาพบน
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

3. โครงการยกระดับผูเรียนใหมีความรู
และทักษะตามศักยภาพบนพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21  
 

3.1 รอยละของครูที่จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในระดับดีเลิศ
ขึ้นไป 
 

83 
86 

89 

3.2 รอยละของครูที่ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

83 
86 

89 

3.3 รอยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

83 
86 

89 

3.4 รอยละของครูที่มีการตรวจสอบและการ
ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา
พัฒ

นาผูเรียน 
 

83 
86 

89 

3.5 รอยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒ

นาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 
 

83 
86 

89 
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กลยุทธที่ 4   เสริมสรางสังคมแหงความพอเพียง 

แผนงาน 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2563 
2563 

2563 
4. เสริมสรางสังคมแหงความ
พอเพียง 

4. โครงการเสริมสรางสังคมแหง
ความพ

อเพ
ียง 

4.1 รอยละของผูเรียนที่มีคุณ
ลักษณ

ะ และคานิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
 

83 
86 

89 

4.2 รอยละของผูเรียนที่มีความภาคภูมิใจใน
ทองถิ่นและความเปนไทย ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
 

83 
86 

89 

4.3 รอยละของผูเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ใน
ระดับดีเลิศขึ้นไป 
 

83 
86 

89 

4.4 รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย 
และลักษณ

ะจิตสังคม ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
 

83 
86 

89 
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สวนที่ 5 

การกํากับ ตดิตาม ประเมินและรายงาน 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียน 
 ชัยเกษมวิทยา ฉบับนี้ (พ.ศ. 2563– 2565) ไดจัดระบบการกํากับติดตาม การตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1.  การกํากับ ติดตาม 
 1.1 โรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการกํากับและติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโดย

ติดตามในเรื่องขั้นตอนการดําเนินงานวิธีการดําเนินงานบุคลากรผูรับผิดชอบระยะเวลาในการดําเนินงาน
และการใชงบประมาณ 

1.2 โรงเรียนกําหนดรูปแบบการกํากับติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2.  การตรวจสอบ 

2.1 แตงต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติ บันทึกผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนา 

2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหา อุปสรรค และหาแนวทางชวยเหลือสนับสนุน 

3.  การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม (มีคณะกรรมการประเมินผล ระยะเวลา วิธีการ และอื่น ๆ) 
3.1 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สรางเครื่องมือประเมินผล 
3.3 ดําเนินการประเมินผลท้ังกอนดําเนินโครงการ เพื่อดูแลความเปนไปได ระหวางดําเนินการ เพื่อ

ประเมินความกาวหนาและปรับปรุง แก ไขการดําเนิน และเมื่อส้ินสุดโครงการเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการ 

4.  การรายงานผลและจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 4.1 รายงานผลการดําเนินงาน เมื่อส้ินสุดแตละกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
 4.2 เมื่อส้ินสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปงบประมาณ แตงต้ังคณะทํางานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อการปรับปรุง แกไข กําหนดทิศทางจัดการศึกษา 
4.3 เมื่อส้ินปการศึกษาโรงเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจัดการศึกษาตอหนวยงานบังคับบัญชา 
 และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น 
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คณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 
 1.  นายสุชาติ  หูทิพย                   ผูอํานวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

คณะทํางาน 
 1.  นายวิสุทธิ์  ใจยินดี            ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการโรงเรียน      ประธาน 
           2.  นางสาววิลาวัลย  ตังคณากุล       ครู          รองประธาน 
 3.  นางสุพรรณี  เณรตากอง                            ครู     กรรมการ  
 4.  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์      ครู                         กรรมการ 
 5.  นางเปรมรัศมี  อางหิน       ครู     กรรมการ 
 6.  นางสาวนรินทรา  เดชครอบ                   ครู     กรรมการ 
 7.  นายเกรียงศักดิ์  วงษสุวรรณ        ครู                          กรรมการ 
 8.  นายเฉลิมศักด์ิ  ลาภสงผล   ครู   กรรมการ 
  9.  นางสาวปฐมาวดี  อินแพง        ครู     กรรมการ 
 10.  นายพนม  เกิดฤทธิ์    ครู                    กรรมการ 
 11.  นางณัฐนรี  แขวงโสภา       ครู            กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก 
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การใหความเห็นชอบ 
  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  พ.ศ. 2563 – 2565 
 

    ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ครั้งท่ี 1 / 2559 
เมื่อวันท่ี  9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  พ.ศ. 
2560 – 2562  แลว   เห็นชอบและใหดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชัยเกษมวิทยา   
พ.ศ. 2563 – 2565   
   

           (ลงช่ือ)                     
    (นายมนตชัย  ผอูนรัตน) 

                               ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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คําสั่งโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

ท่ี  84/2562 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ป (2563 – 2566) 

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

    กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา ลง
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561  ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ดังนั้น โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระยะ 4 ป (2563 – 2566) ดังนี้ 
 
1. คณะท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
2.  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

1.  นายสุชาติ  หูทิพย     ผูอํานวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา           ประธานกรรมการ   
2.  นายวิสุทธ  ใจยินดี      ครู ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียน         รองประธาน 
3.  นางสาววิลาวัลย    ตังคณากุล         ครู    กรรมการ 
4.  นางสุพรรณี  เณรตากอง                 ครู                         กรรมการ 
5.  นางสาวพรสรวง   สังขฤทธิ์         ครู      กรรมการ 
6.  นางเปรมรัศมี  อางหิน          ครู      กรรมการ 
7.  นางสาวนรินทรา  เดชครอบ                 ครู                        กรรมการ 
8.  นายเกรียงศักดิ์  วงษสุวรรณ       ครู      กรรมการ 
9.  นายเฉลิมศักดิ์  ลาภสงผล        ครู      กรรมการ 
10.  นางสาวปฐมาวดี  อินแพง   ครู                           กรรมการ 
11. นายพนม  เกิดฤทธิ์    ครู      กรรมการ 
12. สภานักเรียน        กรรมการ 
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13. นางณัฐนรี  แขวงโสภา      ครู         กรรมการและเลขานุการ 
  

  ใหคณะกรรมการดังกลาว หารือกับคณะที่ปรึกษา รวมกันวิเคราะหบริบทของ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการ
ดําเนินงานที่ผาน และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระยะ 4 ป (2563 – 2566) เพื่อนําไปใชในการบริหารงานและจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ ไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

  ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป และใหแลวเสร็จภายในวันที่  15  กันยายน พ.ศ.2562  
เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาตอไป 

   ส่ัง ณ วันที่  20   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
  
           

            
(นายสุชาติ  หูทิพย) 

                                       ผูอํานวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  (Internal  Environment)  
  
1. ดานโครงสรางและนโยบาย  (Structure)  (S)  
  

จุดแข็ง  จุดออน  

1. มีการกําหนดโครงสรางสายงานการบังคับบัญชา 

ของหนวยงานทางการศึกษาชัดเจนอยางเปน 

ระบบ  
2. มี คณะ ก ร ร มกา ร สถ าน ศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ าน  

คณะกรรมการสมาคมศิษย เก า มูลนิธิ  และ

คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู   เขามา

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
3. มีการส ง เสริมให ผูบริหาร ครู  เปนผูนํ าการ

เปล่ียนแปลง  
4. มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  
5. นโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สอดคลองตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา  

สงเสริมใหสถานศึกษาจัดระบบ  การประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

1. การบริหารงานในสถานศึกษาขาด  การ

นิเทศติดตามการบริหารงานอยาง มีระบบ  

ทําใหการพัฒนาการศึกษา บางสวนขาด

ความเขมแข็ง  
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2. ดานการบริการและผลผลิต  (Service)  (S2)  

  

จุดแข็ง  จุดออน  

1. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  และ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล   มีการพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเนื่อง  
2. สถานศึกษามีผลการจัดการศึกษาจากการประเมิน 

ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2557) ของสํานักงานรับรอง 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยูในระดับคุณภาพดีมาก  

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

และคานิยมท่ีดีงามอยางสม่ําเสมอ สงผลใหนักเรียนมี 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
4. นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา 

ตอในระดับท่ีสูงขึ้น  และสามารถประกอบอาชีพท่ี 

เหมาะสม   

1. ระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

เขามาศึกษาในสถานศึกษาสวนมาก 

อยูในระดับปานกลางถึงตํ่า  สงผลให 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ     

O-NET ในบางกลุมสาระการเรียนรู   
อยูในระดับคุณภาพพอใชหรือต่ํา 

  

 
 
3.  ดานครูและบุคลากร  (Man)  (M1)  

  

จุดแข็ง  จุดออน  

1. ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   

ทุกคนและสอนตรงตามวิชาเอก  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมี 

คุณธรรม  จริยธรรม  เปนแบบอยางท่ีดีตอ 

นักเรียนและชุมชนได  
3. ครู และบุคลากรทางการ ศึกษามีความ 

กระตือรือรนในการพัฒนาตนเองอยาง 

ตอเนื่อง  สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

 

1. ครูสวนใหญมีประสบการณในการจัดการ

เรียนรูนอย 

2.   การกํากับ  นิเทศ  ติดตาม  ของฝายบริหาร 
ไมตอเนื่อง   
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 4.  ดานประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money)  (M2)  
  

จุดแข็ง  จุดออน  

1. มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย  

การพัสดุ  
2. มีแผนปฏิบัติการใชจายงบประมาณท่ีชัดเจน 

และมีระบบ  
3. ชุมชน  ผูปกครอง  สมาคมศิษยเกา  มูลนิธิ 

ตางๆ  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน   และ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุน 

การจัดการศึกษา  
4. สถานศึกษาใหการสนับสนุนงบประมาณใน 

การดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม  

  

1. งบประมาณไมเพียงพอตอการพฒันา 

สถานศึกษา  

 

  
   
   5.  ดานปจจัยการจัดการศึกษา  (วัสดุ  สื่อ  อุปกรณ)  (Material)  (M3)  
  

จุดแข็ง  จุดออน  

1. สถานศึกษามีส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพียงพอในการจัดการศึกษา  
2. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  

และพรอมใชงาน 

3. บุคลากรทางการศึกษามีความรูในการใช 

ประโยชนจากส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ   

1. วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และส่ือเทคโนโลยี 

บางรายการขาดการบํารุงรักษาอยาง 

ตอเนื่อง  

  

  
  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  พ.ศ. 2563-2565 

 

 6.  ดานบริหารจัดการ  (Management)  (M4)  
  

จุดแข็ง  จุดออน  

1. สถานศึกษาบริหารงานโดยใชรูปแบบการ

บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา (MAQ)   

  
  

1. ขาดการนิ เทศติดตามประเมินผล  การ

ดําเนินงานและการนําผลการประเมิน ไป

พัฒนางานอยางตอเนื่อง  
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  (External  Environment)  
  

1. ดานสังคมและวัฒนธรรม  (Social – Cultural  Factors)  (S)  
 

โอกาส  อุปสรรค  

1. ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม ยึ ด มั่ น ศ รั ท ธ า ใ น 

พระพุทธศาสนา  มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี 

เปนเอกลักษณของตนเอง  สงผลใหเยาวชนได  

ซึมซับคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม  
2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีเอกลักษณ  ศิลปะ  

วัฒนธรรมและ ประเพณี ท่ีดีงาม  มีผลให

เยาวชนไดซึมซับ คุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีงาม  

และมีแหลงเรียนรู ท่ีหลากหลาย  
3. ผูปกครองใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา 

พรอมสงบุตรหลานเขาเรียน  
4. โรงเรียนมีศิษยเกาท่ีจบการศึกษาทํางานใน 

องคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  เปนบุคคล

ท่ี มีช่ือเสียงในสังคม  มีความรับผิดชอบ  มี

สวนใน การพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาและ

เปน แบบอยางท่ีดีแกนักเรียน  

 

1. ผูปกครองนักเรียนบางสวนมีรายไดตํ่าไป 

ประกอบอาชีพตางถิ่น/หยาราง/เสียชีวิต  
เด็กตองอาศัยอยูกับญาติและหอพัก       
สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมบางอยางท่ีไม 

เหมาะสม  
2. ผูปกครองสวนใหญมุ งหวังใหการจัด       

การเรียนรู เปนภาระหนา ท่ีของทาง

โรงเรียน แตฝายเดียว  
3. การรับวัฒนธรรมตางชาติเขามาโดยไม 

กล่ันกรองและเลือกใช  มีผลกระทบตอ 

พฤติกรรมของนักเรียน  
4. ผูปกครองนักเรียนมีคานิยมท่ีผิดๆ  เชน  

ชอบเส่ียงโชค  ชอบด่ืมสุราในงานรื่นเริง 

ตางๆ ใชสารเสพติด (กระทอม)  
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2. ดานเทคโนโลยี  (Technological Factors)  (T)  
  

โอกาส  อุปสรรค  

1. ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการส่ือสารมี 

บทบาทตอการพัฒนาการศึกษาและมี ส่ือ 

มัลติมีเดียในการเรียนรูไดตลอดเวลา    
2. ส่ืออุปกรณเทคโนโลยีมีราคาถูกทันสมัย  

นักเรียนสามารถหาซื้อไดงายตามวัตถุประสงค  

  

1. ผูปกครองบางสวนขาดความรูความเขาใจ  

ในการใชส่ือ  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหไม 

สามารถติดตามพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน

ทัน  
2. ชุมชนท่ีมีสวนดานธุรกิจ  เทคโนโลยี  

คํานึงถึงผลประโยชนมากกวาการสงเสริม 

ดานการจัดการเรียนรู  
3. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ขาดวินัยในการใชส่ือเทคโนโลยี  

  

 
3. ดานเศรษฐกิจ  (Economic  Factors)  (E)  
  

โอกาส  อุปสรรค  

1. ชุมชนมีแหลงเงินทุนใหกูยืม  ทําใหประชาชน

เขาถึง แหลงเงินทุน  สงผลใหมีการสนับสนุนการ

จัดการศึกษา  และ ให ผู เ รี ยนไดพัฒนาทาง

การศึกษา อยางเต็มท่ี  
2. ผูปกครอง  ชุมชน  นําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต  

   

1. คาครองชีพในปจจุบันสูง  
2. ผูปกครองและนักเรียนมีคานิยมทางวัตถุ 

สูงทําใหเกิดปญหาภาวะทางเศรษฐกิจ

ในครอบครัว ทําใหเกิดภาระหนี้สินมาก 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา   
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4. ดานการเมืองและกฎหมาย  (Political  and  Legal  Factors)  (P)  
  

โอกาส   อุปสรรค   

1. ทุกภาคสวนมีรวนรวมในการจัดการศึกษา  มี 

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542   เปด

โอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษาสงผลใหการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.  นโยบายของรัฐบาล  (เรียนฟรี 15 ป  อยางมี 

    คุณภาพ )   เอื้อประโยชนใหนักเรียนท่ีมีฐานะ 
    ยากจนไดมีโอกาสไดศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 

 

1. นโยบายดานการศึกษาไมมีความตอเนื่อง  

เนื่องจากมีการเปล่ียนผูนําบอยครั้ง   
2. ความขัดแยงทางการเมืองสงผลกระทบ  

ตอการบริหารจัดการศึกษา  
3. การจัดต้ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาไมครบทุกจังหวัด  สงผล 

กระทบตอการบริหารงานลาชา  
4. การปรับลดอัตรากําลังของบุคลากรทาง 

การศึกษา  
5. พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

บางฉบับเปนอุปสรรคในการจัดการศึกษา 

เชน กฎกระทรวงและระเบียบวาดวย    

การลงโทษนักเรียน  เปนตน  
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนชัยเกษมวิทยา                                                 
บนแกนความสัมพันธของ SWOT  

  

 
  

  
  
 
  
  

 
 

STARS Question Marks 

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

CASH COWS DOGS  

O  

5 

4 

3  

2  

-4  

-5  

T 

1 

S W  

-1 

-2  

-3  

     

- 1.    

4.22  

- 1.    

     
     

เออืและแข็ง เออืแต่อ่อน  

ไม่เอือแต่แข็ง ไม่เอือและอ่อน  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


