
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

  

  
 
 

 

 
 

โรงเรียนพร้าววิทยาคม   อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2565-2567) 

 



แผนการด าเนนิภารกิจของหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จนั้น อาศัยความรับรู้     

ความเข้าใจ การตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียนและเพ่ือให้       
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้ก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกกลุ่มงานของโรงเรียนได้รับทราบเพ่ือตระหนักถึงความส าคัญและ
ร่วมกันผลักดันให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาบรรลุผลส าเร็จ 

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ของ
โรงเรียนโดยให้กลุ่มงานของโรงเรียนจัดท าโครงการกกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแผนพัฒนา   
การจัดการศึกษา 

3. แปลงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

4. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระภายหลัง
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ 1 สัปดาห์ โดยผู้มีผู้ก ากับตัวชี้วัดนิเทศติดตามให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้กับผู้ก ากับตัวชี้วัดและผู้ก ากับตัวชี้วัดรายงาน       
เพ่ือทราบรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

5. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง โดยให้กลุ่มงาน
รายงานความก้าวหน้าภาคเรียนละ 1 ครั้ง และกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษารวบรวมประเมินผล
รวมทั้งจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคมเพ่ือทราบและ           
ให้ข้อเสนอแนะ 

6. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยเปรียบเทียบแผนตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้กับผลลัพธ์การด าเนินการแต่ละ
ตัวชี้วัดว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่และควรด าเนินการปรับปรุงอย่างไรโดยกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นผู้รวบรวม วิเคราะห์ในภาพรวมของโรงเรียนและจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคมและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทราบและพิจารณา ให้
ข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 



ประเด็นกลยุทธ ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตร          

ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556           
(ฉบับปรับปรุง 2562) ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง   โดยความร่วมมือของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  เป้าประสงค์ 
                   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง 2551  
(ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 (ฉบับปรับปรุง 2562)     

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (พ.ศ) 
  หน่วยนับ 2565 2566 2567 

1 
 (1ก1.1-1)  

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน   ร้อยละ 72.00 73.00 74.00 

2 
(1ก1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ร้อยละ 72.00 73.00 74.00 

3 
(1ก1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  ร้อยละ 72.00 73.00 74.00 

4 
(1ก1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 69.00 71.00 73.00 

5 
(1ก1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ร้อยละ 64.00 66.00 68.00 

6 
(1ก1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 88.25 88.40 88.55 

7 
(1ก1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 88.25 88.40 88.55 

8 
(1ก1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร้อยละ 100 100 100 

9 
(1ก1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ร้อยละ 89.40 89.60 89.80 

10 
(1ก1.1-3) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 74.60 76.80 79.00 

11 
(1ก1.1-4) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้อยละ 98.00 98.50 99.00 

12 
(1ก1.1-5) 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 81.00 82.00 83.00 



ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (พ.ศ) 
  หน่วยนับ 2565 2566 2567 

13 
(1ก1.1-5) 

ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษา ร้อยละ 81.00 82.00 83.00 

14 
(1ก1.1-5) 

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 81.00 82.00 83.00 

15 
(1ก1.1-5) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ร้อยละ 63.00 65.00 68.00 

16 
(1ก1.1-5) 

พัฒนาการจากผลสอบวัดระดับชาติ* ร้อยละ 3 3 3 

17 
(1ก1.1-6) 

ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินงานจนส าเร็จ ร้อยละ 94.74 94.96 95.21 

18 
(1ก1.1-6) 

ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง 

ร้อยละ 94.74 94.96 95.21 

19 
(1ก1.1-6) 

ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 94.74 94.96 95.21 

20 
(1ก1.1-6) 

ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ 94.74 94.96 95.21 

21 
(1ก1.2-1) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “สุภาพอ่อนน้อม” ร้อยละ 100 100 100 

22 
(1ก1.2-1) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “พร้อมน ากิจกรรม” ร้อยละ 100 100 100 

23 
(1ก1.2-2) 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ร้อยละ 100 100 100 

24 
(1ก1.2-3) 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 100 100 100 

25 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 100 100 100 

26 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 74.00 76.00 78.00 

27 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 99.10 99.15 99.20 

28 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละ 100 100 100 



ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (พ.ศ) 
  หน่วยนับ 2565 2566 2567 

29 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 100 100 100 

30 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้วนศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ 100 100 100 

31 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 100 100 

- หมายเหตุ : * หมายถึง  ค่าร้อยละเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 

  1. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (ล าดับที่ 1-20) 
  2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ล าดับที่ 21-31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่ พึงประสงค์โดยการจัด
ประสบการณ์ กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายและการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

เป้าประสงค์ 
                  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (พ.ศ) 

  หน่วยนับ 2565 2566 2567 
1 

(1ก1.2-1) 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “สุภาพอ่อนน้อม” ร้อยละ 100 100 100 

2 
(1ก1.2-1) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “พร้อมน ากิจกรรม” ร้อยละ 100 100 100 

3 
(1ก1.2-2) 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ร้อยละ 100 100 100 

4 
(1ก1.2-3) 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 100 100 100 

5 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 100 100 100 

6 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 74.00 76.00 78.00 

7 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 99.10 99.15 99.20 

8 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละ 100 100 100 

9 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 100 100 100 

10 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้วนศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 

ร้อยละ 100 100 100 

11 
(1ก1.2-4) 

ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 100 100 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   
 



      ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นมุ่งเน้น
ทักษะการใฝ่เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา   การสร้างและน าเสนอนวัตกรรม และทักษะ   การใช้
เทคโนโลยีที่ปลอดภัย 
     เป้าประสงค์ 

                     ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (พ.ศ) 
  หน่วยนับ 2565 2566 2567 

1 
 (1ก1.1-1)  

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน   ร้อยละ 72.00 73.00 74.00 

2 
(1ก1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ร้อยละ 72.00 73.00 74.00 

3 
(1ก1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  ร้อยละ 72.00 73.00 74.00 

4 
(1ก1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 69.00 71.00 73.00 

5 
(1ก1.1-1) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ร้อยละ 64.00 66.00 68.00 

6 
(1ก1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 88.25 88.40 88.55 

7 
(1ก1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 88.25 88.40 88.55 

8 
(1ก1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร้อยละ 100 100 100 

9 
(1ก1.1-2) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ร้อยละ 89.40 89.60 89.80 

10 
(1ก1.1-3) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 74.60 76.80 79.00 

11 
(1ก1.1-4) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้อยละ 98.00 98.50 99.00 

12 
(1ก1.1-5) 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 81.00 82.00 83.00 

13 
(1ก1.1-5) 

ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษา ร้อยละ 81.00 82.00 83.00 

14 
(1ก1.1-5) 

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 81.00 82.00 83.00 



ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (พ.ศ) 
  หน่วยนับ 2565 2566 2567 

15 
(1ก1.1-5) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ร้อยละ 63.00 65.00 68.00 

16 
(1ก1.1-5) 

พัฒนาการจากผลสอบวัดระดับชาติ* ร้อยละ 3 3 3 

17 
(1ก1.1-6) 

ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินงานจนส าเร็จ ร้อยละ 94.74 94.96 95.21 

18 
(1ก1.1-6) 

ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง 

ร้อยละ 94.74 94.96 95.21 

19 
(1ก1.1-6) 

ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 94.74 94.96 95.21 

20 
(1ก1.1-6) 

ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ 94.74 94.96 95.21 

หมายเหตุ : * หมายถึง  ค่าร้อยละเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
    เป้าประสงค์ 
          ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2565 2566 2567 
1 

(2ก2.4) 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 100 100 

2 
 (3ก3.1)  

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 100 100 100 

3 
 (3ก3.2)  

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 100 100 100 

4 
 (3ก3.3)  

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 100 100 100 

5 
 (3ก3.4)  

ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 100 100 100 

6 
 (3ก3.5)  

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 100 100 

             ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  1. รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ (ล าดับที่ 1) 
  2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (ล าดับที่ 2-6) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผล    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
       สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2565 2566 2567 
1 

(2ก2.3-1) 
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นและสังคม
ล้านนา 

ร้อยละ 100 100 100 

2 
(2ก2.3-2) 

จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม 
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

ร้อยละ 100 100 100 

3 
(2ก2.3-3) 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 100 100 

4 
(2ก2.3-4) 

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตัวเอง 

ร้อยละ 100 100 100 

5 
(2ก2.3-5) 

สนับสนุนนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 100 100 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
          เป้าประสงค์ 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

  หน่วยนับ 2565 2566 2567 
1 

(2ก2.1) 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 100 100 100 

2 
(2ก2.2) 

สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ร้อยละ 100 100 100 

3 
(2/2.2) 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ 

และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ร้อยละ 100 100 100 

4 
(2ก2.2) 

ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและจัดการ 

ของสถานศึกษา 
ร้อยละ 100 100 100 

5 
(2ก2.5) 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ร้อยละ 100 100 100 

6 
(2ก2.5) 

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 

ความปลอดภัยของผู้เรียน 
ร้อยละ 100 100 100 

7 
(2ก2.5) 

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 100 100 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
 1. รองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ล าดับที่ 1-4) 
 2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  (ล าดับที่ 5-7) 

 




