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จากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 

ข้อที่ 14 ก าหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในด้วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา” ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและ
เตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองจึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564  
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและแนวทางในการผลักดันกลยุทธ์ตามแผนปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการกการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปสู่การปฏิบัติจน
เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีภาพความส าเร็จ คือ “ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีสุข”  
 
 
 
           
                (นายราเมศ  มุสิกานนท์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
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“วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้นคืออย่างไร กล่าวโดยรวบยอด ก็คือการท าให้

บุคคลมีปัจจัย หรือมีอุปกรณ์ส าหรับชีวิตอย่างครบถ้วนเพียงพอ ทั้งในส่วนวิชาความรู้  

ส่วนความคิดวินิจฉัย ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ ส่วนความขยันอดทน และมี

ความสามารถ ในอันที่จะน าความรู้ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ดีจริง ๆ เพื่อ

สามารถด ารงชีพอยู่ได้ด้วยความสุขความเจริญมั่นคง และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและ

บ้านเมืองได้ตามสมควรแก่ฐานะด้วย” 

 
 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๓ 
 



 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา ม. ๒๒  
 

“ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได้และถอืว่า ผู้เรยีนมคีวามส าคญัที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ศักยภาพ” 
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ส่วนที่ 1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ตั้งอยู่เลขที่ 162  ถนนเจริญนคร  แขวงดาวคะนอง      
เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10600   

โทรศัพท์  0-2468-2163  
โทรสาร   0-2460-1220    E-mail :  daokhanong@mdn.ac.th      
website  http://www.mdn.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    
 1.3  มีเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ เขตคลองสาน แขวงคลองสาน แขวงคลองต้นไทร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  

แขวงบางล าพูล่าง เขตธนบุ รี  แขวงตลาดพลู  แขวงบางยี่ เรือ แขวงบุคคโล แขวงกัลยาณ์  แขวงหิรัญรูจี               
แข ว งด าวค ะน อ ง แ ขว งวั ด พ ระย า ไก ร  เข ต บ างค อแ ห ล ม  เข ต ราษ ฎ ร์ บู รณ ะ  แ ขว งบ า งป ะก อ ก                             
เขตจอมทอง แขวงจอมทอง  

 
2. ขอมูลดานการบริหาร 
 2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหารสถานศึกษา  นายราเมศ  มุสิกานนท์   

      วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (ศษ.ม) บริหารการศึกษาและผู้น าทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
สยาม  ด ารงต าแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2559 

 
 2.2 ประวัติโดยยอ คําขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
   โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เดิมชื่อโรงเรียนวัดดาวคนองเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา            
สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2504 เมื่อพระครู  
นนทสารคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวคนอง ร่วมกับประชาชนชาวอ าเภอธนบุรีได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายขึ้นโดยใช้ที่ดินของวัดและที่ดินจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวม
เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณให้จ านวน 250,000 บาท 
เป็นค่าก่อสร้างอาคาร แบบ ป.004 จ านวน 1 หลัง มีนักเรียนในปีแรก 185 คน ครู 7 คน มีนายวีระ นวพันธ์ 
เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้โอนไปสังกัดส่วนกลาง โดยสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญ
ศึกษา และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนวัดดาวคนองเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา โอนไปสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ.

http://www.mdn.ac.th/
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2522 กรมสามัญศึกษาจึงท าสัญญาเช่าที่ดินจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพ่ิมขึ้นอีก 4 ไร่ 2 งาน 
60 ตารางวา พร้อมกับให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  2 หลัง และอนุมัติสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 
ชั้น 20 ห้องเรียน ในปี พ.ศ.2523   ต่อมาในปี พ.ศ.2524 วัดดาวคนองได้โอนสิทธิเช่าที่ดินจ านวน 1 ไร่ 2งาน 
63 ตารางวา ซึ่งเช่าไว้จากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้โรงเรียนเป็นผู้เช่าเอง รวมเนื้อท่ีทั้งหมดของ
โรงเรียน 6 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ได้รับงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5  ชั้น  20 ห้องเรียน        
อีก 1 หลัง ในปี พ.ศ.2527 และเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2529 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนวัดดาวคนองเป็นโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง  
 ต่อมาในวันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้รับอนุเคราะห์จากประธานสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง คุณภัทร์พล  เกียรติจุฑามณี  ซื้อที่ดินเพ่ิมเติมรวมเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 2 งาน 92 
ตารางวา จนถึงปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนในที่ดินแห่งนี้เป็นเวลา  55  ปี 
 ปัจจุบัน เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 มีห้องเรียน  18 ห้องเรียน มีนักเรียน              
512  คน   มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น 44 คน  โดยมีนายราเมศ  มุสิกานนท์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน  
 
สัญลักษณ์ประจําโรงเรียน 

ตราประจําโรงเรียน เป็นรูปดาว เบื้องหลังมีคบเพลิงและรัศมีอยู่ด้านบนชื่อโรงเรียน 
- ดาว  หมายถึง ความโดดเด่นเป็นสง่า 
- คบเพลิงและรัศมี  หมายถึง แสงสว่างแห่งธรรมซึ่งจะน าทางให้บรรลุ 
     ความดีงามและความส าเร็จ 

คติพจน์ของโรงเรียน  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ 
ปรัชญาของโรงเรียน  นตถิ  ปญฺญา  สมาอาภา   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
สีประจําโรงเรียน   คือ สีฟ้า – เหลือง  

- ฟ้า  หมายถึง  ความสงบเยือกเย็นดุจครอบครัวอันอบอุ่น 
- เหลือง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา 

ธงประจําโรงเรียน  เป็นธงสีฟ้า – เหลือง และมีเครื่องหมายตราโรงเรียนอยู่ตรงกลาง 
ต้นไม้ประจําโรงเรียน  ต้นเฟื่องฟ้า 
รหัสโรงเรียน  10105827 
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2.3 ระบบโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
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3. ข้อมูลบุคลากร 
 - จ านวนผู้บริหาร 1  คน   ครปูระจ าการ 27 คน   ครูอัตราจ้าง/ครูโครงการ/ครูต่างชาติ 10 คน  

- ลูกจ้างประจ า  5  คน    ลูกจ้างชั่วคราว 5  คน 

 
4. สภาพชุมชนโดยรวม 

4.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด บ้านทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถวจัดสรรและห้อง
เช่า ซึ่งส่วนใหญ่เช่าที่ดินวัดปลูกสร้างบ้านพักอยู่อาศัย มีประชากรในแขวงดาวคะนองประมาณ 18,889 คน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดดาวคนอง วัดกลางดาวคนอง โรงเรียนวัดดาวคนองและบ้านทาวน์เฮ้าส์ 
ตึกแถวเก็บสินค้า บ้านและห้องเช่า อาชีพหลักของชุมชน คือการรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังสินค้า 
ตลอดจนการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ  เนื่องจากประชากรที่พักอยู่อาศัยเป็นประชากรที่มารับจ้างเป็นลูกจ้างแหล่ง
อุตสาหกรรมและแหล่งธุรกิจย่านถนนเจริญนครและใกล้เคียง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่มีรูปแบบของตนเองที่เป็นการเฉพาะ ยังคงเป็นสภาพทั่ว ๆ ไป ของชาวพุทธ             
เช่น การตักบาตรท าบุญในวันพระ ประเพณีสงกรานต์ และลอยกระทง เป็นต้น  

4.2 ผู้ปกครองสวนใหญ่ จบการศึกษาระดับภาคบังคับและมัธยมศึกษาตอนต้น 
            ร้อยละ 90.00  ประกอบอาชีพ  รับจ้าง ลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม 
           ร้อยละ 89.00  นับถือศาสนาพุทธ 
            ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  60,000 – 80,000  บาท 

รายการ จํานวน 
3.1 ผู้บริหาร  1 

3.2 ครูประจําการ 
     1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
     2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ 
     3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
     4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
     6)  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศลิปะ 
     7)  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     8)  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
     9)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
2 
4 
3 
5 
3 
3 
3 
4 
- 

รวม 28 
3.3  ครูอัตราจ้าง/ครูโครงการ/ครูต่างชาติ 10 

3.4  ลูกจ้างประจํา 4 
3.5  ลูกจ้างชั่วคราว 6 

รวมท้ังหมด 48 
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4.3 โอกาสและขอจ ากัดของโรงเรียน 

      โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง  พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ดินของวัดดาวคะนองได้รับการสนับสนุนจาก      
เจ้าอาวาสดีพอควร  นอกจากวัดแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้ องมุงหลังคาและ
ชุมชน  สภาพทั่วไปนักเรียนมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจ านวนใกล้เคียงกัน ในอัตราส่วน 
1 : 1  แต่เนื่องจากทางเข้าโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชนและตึกแถวให้เช่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ย้ายถิ่นฐานมาเพ่ือ
ประกอบอาชีพ ในบางครั้งผู้ปกครองมองเห็นว่าการเดินทางเข้าโรงเรียนของนักเรียนยังไม่น่าไว้วางใจจึงไม่นิยมส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนแม้ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหายาเสพติดแล้ว   
 
5. ข้อมูลทรัพยากร 
    5.1 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

รายการ ปี พ.ศ.ที่สร้าง งบประมาณ หมายเหตุ 

1.อาคารเรียน อาคาร 1 2523 6,740,000  
2.อาคารเรียน อาคาร 2 2527 4,770,000  

3.อาคารเรียน อาคาร 3 2530 2,950,000  

4.อาคารเรียน อาคาร 4 2531-2532 5,390,000  
     
    5.2 ข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติ ห้องพิเศษ 
1. ห้องประชุม ขนาดจุ  700 คน 10. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 

2. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  11. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 

3. ห้องคอมพิวเตอร์ 12. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 
4. ห้องโสตทัศนศึกษา 13. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 

5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี 14. ห้องเรียน Conference แผนกธุรกิจค้าปลีก 
6. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย 15. ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม-พิมพ์ดีด 

7. โรงอาหาร 16. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 

8. เรือนพยาบาล 17 ห้องปฏิบัติการศิลปะปฏิบัติ – เขียนแบบ 
9. ห้องประชาสัมพันธ์   
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    5.3 ข้อมูลด้าน ICT นวัตกรรมการ งานวิจัย 

รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1) ข้อมูลด้าน ICT   
    1.ระบบเครือข่าย ADSL 1 ระบบ  

    2.ระบบเครือข่าย Leadline 1 ระบบ  
    3.เครื่องคอมพิวเตอร์ / Notebook 128 เครื่อง  

    4.smart board 3 ชุด  

    5.สื่อการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระฯ  
2) ข้อมูลด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน    

     1. E-learning  3 กลุ่มสาระฯ  

     2. Mind Map 8 กลุ่มสาระฯ  
3) ข้อมูลด้านงานวิจัย   

     1. วิจัยในชั้นเรียน 28 เรื่อง  
     
     5.4 แหล่งเรียนรูภายนอกหองเรียนพรอมทั้งสถิติการใช  

1)  ห้องสมดุมีขนาด 300 ตาราเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  29,987  เล่ม  
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ท าหน้าที่อ านวยความ

สะดวก  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 200 คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  39.53  ของ
นักเรียนทั้งหมด 

2)  คอมพิวเตอร์/ Notebook         จ านวน  128    เครื่อง 
                 ใช้เพื่อการเรียนการสอน            91    เครื่อง 
                 ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต         101    เครื่อง  
        ใช้ในงานบริหาร                                37    เครื่อง 
               จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย  250  คนต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 68.31 ของนักเรียนทั้งหมด   
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3) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จํานวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุด 9,154 

2. ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 8,350 
3. ห้องปฏิบัติการทางเคมี 8,350 

4. ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 8,350 

5. ห้องเรียน Conference แผนกธุรกิจค้าปลีก 7,020 
6. ห้องปฏิบัติงานคหกรรม (JD.Food) 6,400 

7. ห้องศูนย์ภาษาไทย 3,040 

8. ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ 3,040 
9. หอ้งศูนย์ภาษาจีน 3,040 

10.ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 7,020 
11.ห้องดนตรีไทย 7,020 

12.ห้องนาฎศิลป์ 7,020 

13.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 8,920 
14.นิทรรศการห้องสมุด “ดาวคนองก้าวไกลสู่อาเซียน” 2 

15.ป้ายนิเทศรอบบริเวณโรงเรียน 210 

16.นิทรรศการวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่ 
     วันวิทยาศาสตร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันส าคัญทางศาสนา  

งานละ 1 ครั้ง/ปี 

 
          4) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จํานวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.วัดดาวคนอง 5 

2.วัดกลางดาวคนอง 5 
3.วัดบุคคโล 5 

3.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 

4.ค่ายลูกเสือหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี 1 
6.สถานประกอบการใกล้เคียง 3 
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5) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน         

ในปีการศึกษาที่รายงาน 
    5.1) ชื่อ-สกุล  พระอาจารย์อ านวย   เตชวณฺโณ 
 ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 40 ครั้ง/ปี 
       5.2) ชื่อ-สกุล  พระอาจารย์วินัย   อนฺทกโร 
 ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 40 ครั้ง/ปี 
         5.3) ชื่อ-สกุล  พระอาจารย์วิษณุ   ญาณาติรโต 
 ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 40 ครั้ง/ปี 
       5.4) ชื่อ-สกุล  พระอาจารย์ชัยสฤษดิ์   นริสสโร 
 ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 40 ครั้ง/ปี 
    5.5) ชื่อ-สกุล  พระอาจารย์วิทยา    ญาณเวที 

ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 40 ครั้ง/ปี 
    5.6) ชื่อ-สกุล  พระอาจารย์ประกา   โอวาทการี 
 ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 40 ครั้ง/ปี 
        5.7) ชื่อ-สกุล  พระอาจารย์ณัฐชกร   ฐิติญาโณ 
 ให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 40 ครั้ง/ปี 
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6.  ผลการประเมินคุณภาพ  

6.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบแรก) 
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบแรก 

เมื่อวันที่ 16 ถึง 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน  คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครูและ
ด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานระดับมัธยมศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

ดานผูเรียน   
มาตรฐานที ่1 ผเูรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

  
 

มาตรฐานที ่4 ผเูรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมี
ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสิัยทัศน 

  
 

มาตรฐานที ่5 ผเูรียนมคีวามรแูละทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    
มาตรฐานที ่6 ผเูรียนมีทักษะในการแสวงหาความรดูวยตนเอง รักการเรยีนรแูละพฒันา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

  
 

มาตรฐานที ่9 ผเูรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรวมกับผอูื่น
ไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

  
 

มาตรฐานที ่10 ผเูรียนมสีุขนิสัย สขุภาพกาย และสุขภาพจติที่ด ี    
มาตรฐานที่ 12 ผเูรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา    
ดานผูบริหาร 
มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการจัดองคกร / โครงสรางและการบรหิารงานอยางเป็น
ระบบครบวงจร ใหบรรลุเปา้หมายการศึกษา 

  

 

มาตรฐานที ่14 สถานศึกษาสงเสรมิความสมัพันธ์และความรวมมือกบัชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

  
 

มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผเูรียน 
เปนส าคญั 

  
 

มาตรฐานที ่20 ผบูริหารมภีาวะผนู าและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการ    
มาตรฐานที ่25 สถานศึกษามหีลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอื้อตอการเรียนร ู

 
 

 

ดานครู 
มาตรฐานที ่22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมปีระสิทธิภาพ
และเนนผเูรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 

มาตรฐานที ่24 ครูมีคณุวุฒิ / ความร ูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ 
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 6.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสอง) 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบสอง 
ในปีการศึกษา 2549  เมื่อวันที่  25, 26 และ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 
มัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที ่1 ผเูรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค 
3.27 ด ี 3 ด ี 3.14 ดี 

มาตรฐานที ่2 ผเูรียนมสีุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ด ี 3.34 ด ี 3 ด ี 3.17 ดี 
มาตรฐานที่ 3 ผเูรียนมสีุนทรยีภาพและลักษณะนสิัยด้าo

ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
3.35 ด ี 4 ดีมาก 3.68 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4 ผเูรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห คิด 
สังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง

และมีวสิัยทัศน 
2.81 ด ี 3 ด ี 2.91 ดี 

มาตรฐานที ่5 ผเูรียนมคีวามรแูละทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 1.80 ปรับปรุง 3 ด ี 2.40 พอใช้ 
มาตรฐานที ่6 ผเูรียนมีทักษะในการแสวงหาความรดูวยตนเอง 

รักการ 
เรียนรแูละพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3.12 ด ี 4 ดีมาก 3.56 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7 ผเูรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถ 

ทํางานรวมกับผอูื่นไดและมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต 
3.26 ด ี 3 ด ี 3.13 ดี 

ด้านครู       
มาตรฐานที ่8 ครูมคีุณวุฒิ / ความร ูความสามารถตรงกับงาน

ที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
3.90 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 ดีมาก 

มาตรฐานที ่9 ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรยีนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผเูรียนเป็นสาํคัญ 

2.53 ด ี 1 ปรับปรุง 1.77 พอใช้ 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที ่10 ผบูริหารมภีาวะผนูําและมคีวามสามารถใน

การบริหารจัดการ 
2.81 ด ี 4 ดีมาก 3.41 ดี 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดองคกร / โครงสรางและ
การบริหารงานอยางเป็นระบบครบวงจร ใหบรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

2.92 ด ี 4 ดีมาก 3.46 ดี 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนนผเูรียน เปนสําคญั 

2.86 ด ี 4 ดีมาก 3.43 ดี 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามหีลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ 
ท้องถิ่นมีสื่อการเรยีนการสอนที่เอื้อตอการเรยีนร ู

3.20 ด ี 4 ดีมาก 3.60 ดีมาก 

มาตรฐานที ่14 สถานศึกษาสงเสรมิความสมัพันธ์และความ 
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

2.87 ด ี 4 ดีมาก 3.44 ดี 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 6.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม) 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.  เมื่อวันที่ 24 – 26  
ธันวาคม พ.ศ. 2555    

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 8.39 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 2    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.31 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.74 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 4    ผู้เรียนมีคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.79 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 6.70 ต้องปรับปรุง 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ 9    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
                  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                  ของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11  ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการการศึกษา      

กลุ่มตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 7    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน            
                  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4   ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 3.57 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 76.80 ดี 
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    6.4 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา          
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ พบว่า  ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีน้ าหนัก
และส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ดังนั้นควรมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้ผู้เรียนมี
น้ าหนักและส่วนสูงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  และควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกเพ่ิมมากข้ึน 
 มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ควรมีโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
ชัดเจนและด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
 2.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 ทุกโครงการและทุกกิจกรรม  ควรประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และน า
ผลการประเมินมาวิเคราะห์  สรุปผลว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  และจะต้องมีการน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาต่อไป  ให้ครบตามกระบวนการ  PDCA 
  
 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม 
          จุดเด่น  
 1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย ร่างกายที่แข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัยมี
ร่างกายที่สมส่วน พร้อมที่จะท ากิจกรรมของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมสุนทรียภาพให้กับผู้เรียนด้านดนตรีไทย
ที่มีความโดดเด่นของสถานศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ มี
ระเบียบวินัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนได้รับการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนให้หลีกเลี่ยงสิ่งมอมเมา มีการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ท าให้โครงการ กจิกรรมมีความโดดเด่น 
 2.  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ และเอกลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3.  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน งานวิชาการ งานงบประมาณ 
งานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนพร้อมให้ความร่ วมมือในการ
พัฒนาการศึกษาและการช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา 
 4.  สถานศึกษาวางแผนพัฒนาการศึกษาครอบคลุมตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง 
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 5.  ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีความเข้าใจในศักยภาพของผู้เรียน 
 6.  สถานศึกษาได้รับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดท ารายงาน
ประจ าปีทุกปีการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา  
 1.  ผู้เรียนยังขาดทักษะด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและกระบวนการคิด ยังไม่เห็นความส าคัญของผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ท าให้มีผลการสอบต่ า 
 2.  การวางแผนการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในสถานศึกษา 
 3.  ด้านการบริหารทั่วไป  ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน และครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาและการใช้งานยังไม่คล่องตัว 
 4.  คณะกรรมการสถานศึกษายังขาดระบบในการติดตามการปฏิบัติ งานตามแผนงานของ
สถานศึกษา 
 5.  สถานศึกษายังไม่มีการน าผลการประเมินการพัฒนาอบรมครู การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศการสอน และการประเมินแบบวัด แบบทดสอด มาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ครูบางส่วนขาด
ความสามารถในการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ การจัดเตรียม
และใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.  บุคลากรทางการศึกษาและครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายยังท างานไม่เชื่อมประสานกัน สารสนเทศในปัจจุบันบางส่วน
ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้สามารถใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาด าเนินโครงการหรือใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา และแผนงานต่าง ๆ ยังไม่สัมพันธ์สอดคล้องกัน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1)  ผู้ เรียนควรตระหนักเห็นความส าคัญในการท าการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดย
สถานศึกษาต้องสร้างการรับรู้แก่ผู้เรียนว่าการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นั้นส าคัญเช่นไร และมีการเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการติวก่อนสอบให้ผู้เรียนได้ฝึกท าข้อสอบของปีที่ผ่าน ๆ มา
หลาย ๆ ครั้ง สถานศึกษาควรศึกษาว่าในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรต้องเร่งพัฒนาอะไรบ้าง ซึ่งมีระบุอยู่ใต้
ตารางผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) แล้วจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต้น
สังกัดเพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและให้ความเห็นชอบ โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องเข้ามาก ากับ ดูแล 
ติดตามผลด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
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  2)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีวินัย เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และเป็นองค์รวม ครูควรเน้นย้ าการ
ปลูกฝังเรื่องการมีวินัยให้แก่ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความสามารถทางความคิดผ่าน
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การใช้ทักษะการอ่านเชื่อมโยงกับทักษะด้านความคิด การอ่านจับใจความ การ
เขียนสรุปความ การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ผังมโนทัศน์ การท าโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ 
การท ารายงาน อภิปราย โต้วาที รวมทั้งฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น พร้อมบอกแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1)  ด้านการบริหารทั่วไปสถานศึกษาควรจัดท าระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านและ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาและวางระบบการใช้งานให้คล่องตัว 
  2)  คณะกรรมการสถานศึกษาควรติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจนอาจท าในรูปแบบของการประชุมตามวาระงานก็ได้บันทึกความให้ชัดเจน 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  1)  สถานศึกษาควรน าผลการประเมินการพัฒนาอบรมครู การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศการสอน และการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ มาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
  2)  ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และให้ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า 
วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  1)  สถานศึกษาควรจัดท าระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน  และทันต่อ
การใช้งาน ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ ควรผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นสานสนเทศที่สามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาในการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
และครูให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในและการจัดการระบบสารสนเทศ 
  2)  ในการจัดท าแผนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
เอกสารโครงการ/กิจกรรม และรายงานประจ าปีของสถานศึกษาต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน สถานศึกษาควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จัดให้มีการก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่สามารถวัดได้ ใช้เครื่องมือในการก ากับ ติดตามที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย และจัดให้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมในด้านความส าเร็จของการจัด
โครงการ/กิจกรรม ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารหรือสถานศึกษา และด้าน
ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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  สรุปสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

               สภาพปัญหา  
               ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร  เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนแออัด  บริบท
รอบด้านที่ไม่ส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากนัก  สภาพครอบครัวของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง  และการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ จึงท าให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร   
                จุดเด่น 
                ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีไทยและสากล  ศิลปะ  และกีฬา  มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าร่วมกิจกรรม        ต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาด้วยความพร้อมเพรียง  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีนิสัยรักการท า งาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้
       ครูมีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
       ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีการจัดองค์กรโครงสร้างซึ่งเอ้ือต่อการบริหารงานให้
มีความคล่องตัวโดยจัดให้มีหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม  

      จุดที่ควรพัฒนา 
                ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       ครูควรเห็นความส าคัญของการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา  และพัฒนาการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างครองคลุมและต่อเนื่อง 
       ผู้บริหารควรเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ประจําปีการศึกษา 2561 - 2564 
 

 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง  มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  จากการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบาย ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2558 - 2560  โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ในปีการศึกษา  2561 – 2564 โรงเรียนจึงก าหนดนโยบายเพ่ือมุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ไปถึงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพ่ือขยายผลและพัฒนาแนวทางให้เกิดเป็นระบบที่
ยั่งยืน และมุ่งพัฒนาให้เด็กและเยาวชน เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข สามารถดูแลตนเอง ครอบครัวและสังคมให้
ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีแนวการด าเนินการดังนี้ 
 
1. ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    1.1  วิสัยทัศน์ 
           โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ นักเรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม น าวิชาการ สร้างงาน
อาชีพ สู่มาตรฐานสากล ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.2  พันธกิจ 
          พันธกิจที่ 1 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 
          พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
          พันธกิจที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยมีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 
          พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทางด้านศิลปะ กีฬาและทักษะอาชีพ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
          พันธกิจที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          พันธกิจที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
          พันธกิจที่ 7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
           พันธกิจที่ 8 สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ใน
การจัดการศึกษา 
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  1.3  เป้าหมายประสงค์ 
         1) โรงเรียนเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐชั้นน า 
         2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสาร
สองภาษา มีความล้ าหน้าทางความคิด สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความเป็นพลโลก 
          3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รักดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง
และสังคมได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
          4) ผู้เรียนมีศักยภาพที่เป็นเลิศทางด้านศิลปะ กีฬา และทักษะอาชีพ 
          5) ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          6) ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
          7) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนพร้อมต่อการเรียนรู้  
          8) ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา    
 “มารยาทงาม กิจกรรมดี มีทักษะอาชีพ”  
    1.5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
 “รักดี มีคุณธรรม” 

       รักดี หมายถึง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
         คุณธรรม คือ การบ่มเพาะนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองให้เป็นไปในแนวทางของธรรม  2 
ธรรม คือ  

       ธรรมที่ 1  คือ “ธรรมะ”    หมายถึง  ยึดมั่นในพระธรรม ค าสอน ตามหลักศาสนา 
       ธรรมที่ 2  คือ “ธรรมชาติ” หมายถงึ  นักเรียนมีความรักสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

 
2.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 2) ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความเลิศทางด้านกีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพ 

 3) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 

 5) พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม 

6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

7) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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3. แผนงานโรงเรียน 

แผนงานที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 แผนงานที่ 2  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความเลิศทางด้านกีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพ 
 แผนงานที่ 3  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงานที่ 4  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
 แผนงานที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม 
 แผนงานที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 แผนงานที่ 7 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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4. เป้าหมายคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน นักเรียนร้อยละ 80 มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  นักเรียนร้อยละ 80 มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ 

      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  นักเรียนร้อยละ 80 มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ 
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปญัหา 

นักเรียนร้อยละ 70 มีคณุสมบัติตามเกณฑ ์

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ 65 มีคณุสมบัติตามเกณฑ ์
      4) มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนร้อยละ 90 มีคณุสมบัติตามเกณฑ ์

      5) มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 75 มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ 
      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ นักเรียนร้อยละ 80 มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน นักเรียนร้อยละ 90 มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ 
      1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนร้อยละ 90 มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ 

      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ 90 มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ 
      3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย นักเรียนร้อยละ 90 มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ 

      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นักเรียนร้อยละ 90 มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารร้อยละ 90 มีคุณสมบตัิตามเกณฑ ์
2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน โรงเรียนมีการด าเนินการร้อยละ 100  ตามเกณฑ ์

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนมีการด าเนินการร้อยละ 90 ตามเกณฑ ์
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย 

โรงเรียนมีการด าเนินการร้อยละ 90 ตามเกณฑ ์

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีการด าเนินการร้อยละ 90 ตามเกณฑ ์
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนมีการด าเนินการร้อยละ 90 ตามเกณฑ ์

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการ และการ
จัดการเรียนรู ้

โรงเรียนมีการด าเนินการร้อยละ 90 ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูด าเนินการร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูด าเนินการร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูด าเนินการร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูด าเนินการร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูด าเนินการร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ครูด าเนินการร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพของผู้เรียน   โรงเรียนมีการด าเนินการร้อยละ 80 ตามเกณฑ ์

4.1 การสร้างเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา โรงเรียนมีการด าเนินการร้อยละ 80 ตามเกณฑ ์



ห น้ า  | 20 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

4.2 การสร้างเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ  โรงเรียนมีการด าเนินการร้อยละ 80 ตามเกณฑ ์

4.3 การสร้างเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ โรงเรียนมีการด าเนินการร้อยละ 80 ตามเกณฑ ์

 
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

รายด้าน แนวดําเนินการ 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2. ยกระดับคะแนนผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น 
3. ลดอัตราการติด 0 ร มส. 
4. นักเรียนส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
5. ลดอัตรานักเรียนออกกลางคันให้น้อยลง 
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
8. ส่งเสริมให้นักเรียนน าเทคโนโลยีสาสนเทศไปใช้ในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
9. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
11. สนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้เรียนหรือรับการพัฒนาทักษะตามความถนัด 
     ทั้งด้านทักษะ ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทักษะอาชีพ 
12. ส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียนกระกระบวนการ 
     จัดการเรียนแบบบูรณาการ โดยจัดให้นักเรียนท าโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่ม 
     สาระการเรียนรู้  
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รายด้าน แนวดําเนินการ 

2. ด้านการจัดการศึกษา   1. จัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ให้เหมาะกับสภาพของชุมชน 
2. พัฒนาครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมการท าผลงานทาง   
    วิชาการและงานวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ 
3.  พัฒนาครูและบุคคลากรให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ 
4.  ส่งเสริมให้ครูยึดมั่นในจรรยาบรรณของครู มีเจคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
5.  ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ครูสู่มาตรฐานสากล 
6. ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ มีวัสดุและครุภัณฑ์ครบถ้วน  
    มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการ    
    เรียนรู้ มีวัสดุและอุปกรณ์พ้ืนฐานที่ครบถ้วน เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ของ       
    แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอตรงกับความ 
   ต้องการของครูและนักเรียน 
8. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ให้สามารถใช้งานได้ปกติอยู่เสมอ ดูแลใส่ 
    ใจสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
9. พัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ทันสมัยและ 
    เพียงพอต่อการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
10. พัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้น    
     ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน 
 

3. ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 

1. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเครือข่าย ชุมชน สมาคม ผู้ปกครองและครูฯ มีส่วนร่วม  
    ในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
2. สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียน รักษาเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   และสิ่งแวดล้อม 
3 .จัดท าห้องศูนย์การเรียนอาเซียน 
4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
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รายด้าน แนวดําเนินการ 

4. ด้านอัตลักษณ์                                                 1. ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมาย จุดเน้นและอัตลักษณ์ 
2. ประชุมบุคลากรทั้งโรงเรียนเพื่อชี้แจงให้บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติไปใน 
   แนวทางเดียวกัน 
 3. ประชุมนักเรียนทีละระดับชั้น เพ่ือชี้แจง ให้นักเรียนทุกคน  ได้รับทราบและ 
   ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม 
4. ให้ครูผู้สอนได้บูรณาการ/สอดแทรก เรื่องอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ในการ 
   จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกระดับชั้น 
5. จัดกิจกรรมใส่บาตรประจ าสัปดาห์ 

5. ด้านมาตรการส่งเสริม                                       1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการจัดระบบดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน มีการเก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน จัดท าแฟ้ม 
   ประวัติ นักเรียนเพ่ือให้การเก็บข้อมูลต่างๆของนักเรียนเป็นระบบ ครบถ้วน  
   สะดวกต่อการค้นหาและการน าข้อมูลไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3. จัดกิจกรรมประกวดต่างๆเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง  
   เช่น การประกวดเล่า นิทาน ร้องเพลงลูกทุ่ง เพ่ือส่งเสริมด้าน ศิลปะ ดนตรี  
   นาฏศิลป์และกีฬา/นันทนาการ 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียนมัธยมวดัดาวคนอง 

 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment) 

   1.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Social and Culture)  

โอกาส (Oppotunities) อุปสรรค (Threats) 

1. วัดกลางดาวคะนองและวัดดาวคะนอง อยู่
ใกล้เคียงกับโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือจากวัดในการจัดกิจกรรมพิธีการส าคัญทาง
ศาสนาของโรงเรียน 
2. การได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ ท าให้
ครูร้อยละ 18  มีโอกาสได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณ
สนับสนุนครูในการอบรมภาษาอังกฤษ 
3. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และวิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับโรงเรียนจัดการศึกษาระบบทวิศึกษาเปิด
หลักสูตรพาณิชยกรรมสาขาธุรกิจค้าปลีกให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1.อัตราการหย่าร้างสู งขึ้น  มีผลท าให้นักเรียน       
ร้อยละ 10 มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ส าเร็จการศึกษา  
2. อาชีพของผู้ปกครองนักเรียนต้องมีการย้ายถิ่น
ฐานบ่อยครั้งท าให้นักเรียนต้องย้ายโรงเรียนตาม
ผู้ปกครอง 
3. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตใกล้เคียงกับ
โรงเรียนแข่งขันสูง มีผลท าให้ จ านวนนักเรียนเข้ารับ
การศึกษาลดลง  
 

 

   1.2 ด้านเทคโนโลยี  (Technology)  

โอกาส (Oppotunities) อุปสรรค (Threats) 

1. เทคโนโลยีสัญญาณอินเตอร์เน็ต Uninet ที่ได้รับ
สนับสนุนจาก สกอ. ส่งผลให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้โดยสะดวก และครูสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนจากสื่อต่างๆ
ได้มากขึ้น 
2. การได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐท าให้
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์ ทีวี ห้อง
ถ่ายทอดสดเพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอน 

1. การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลต่อ
สมาธิในการเรียนรู้ของนักเรียน 
 



ห น้ า  | 24 
 

โอกาส (Oppotunities) อุปสรรค (Threats) 

3. ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต จึงท าให้โรงเรียนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 

  1.3 ด้านเศรษฐกิจ  (Economic)  

โอกาส (Oppotunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัด

ดาวคนอง สนับสนุนเงินเพ่ือจัดการศึกษา ส่งผลให้

โรงเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านกายภาพ การ

จัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง  

2. สโมสรไลอ้อนและสโมสรโรตารี่ ซึ่งเป็นองคก์รไม่

แสวงหาผลก าไร สนับสนุนงบประมาณให้แก่

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เพ่ือมอบโอกาสทางการ

ศึกษาให้แก่นักเรียน 

 

1. สภาพเศรษฐกิจตกต่ าประกอบกับรายได้ของ

ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง มีผล

ท าให้นักเรียน ร้อยละ 40 ค้างช าระเงินบ ารุ ง

การศึกษา  

2. นโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียน

อย่างเสมอภาค ส่งผลให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ยังได้รับเงินที่ไม่เพียงพอค่าเล่าเรียน 

  

  1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics) 

โอกาส (Oppotunities) อุปสรรค (Threats) 

1. รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างชัดเจนส่งผล

ให้โรงเรียนมีทิศทางในการด าเนินงานตามนโยบาย 

2 . น โ ย บ า ย ล ด เ ว ล า เ รี ย น เ พ่ิ ม เ ว ล า รู้  ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ   ส่งผลให้นักเรียนได้มีการฝึก

ทักษะทางด้านอาชีพมากขึ้น  และสามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

1. นโยบายการรับนักเรียนร้อยละ 100 มีผลท าให้

พฤติกรรมนักเรียนมีความหลากหลาย ยากต่อการ

จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพระดับบุคคล  

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการ

ลงโทษนักเรียนมีผลท าให้มีข้อจ ากัดในการดูแลเรื่อง

ระเบียบวินัยของนักเรียน  
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

   2.1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารภาพรวมและกลุ่ม

บริหารที่ชัดเจน และสามารถบริหารจัดการได้อย่าง

รวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการ

บริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ  

1. การติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนตาม

นโยบายของต้นสังกัดไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 

  

    2.2 ด้านลูกค้า (Service) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1.ร้อยละ 40 ของนักเรียนได้รับรางวัลการประกวด

แข่งขันด้านกีฬา ด้านนาฏศิลป์ ด้านทักษะอาชีพ 

ได้แก่ ด้านคหกรรมและด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก

นักเรียนมีทักษะและครูเห็นความส าคัญจึงให้การ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์

และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน

ของนักเรียนโดยเฉลี่ยต่ าลง เนื่องจากนักเรียนต้อง

ท างาน Part time เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

ท าให้ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน  

 

   2.3 ด้านบุคลากร (Man)  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาร้ อยละ  95            

มีคุณวุฒิตรงตามวิชา เนื่องจาก เกณฑ์การรับครูและ

บุคลากรระบุคุณวุฒิในการสมัครเข้ารับการท างาน

อย่างชัดเจน  

2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและครูอัตราจ้างมี

ใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจากนโยบายการสรรหา

และคัดเลือกครูก าหนดเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ  

1. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก  ท าให้

มี เวลาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนน้อยลง  

เนื่องจากนโยบายก าหนดให้ข้าราชการครูต้องมีงาน

พิเศษหรือมีหน้าที่รบัผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน   
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

3.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้

ความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดการ

เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

 

 

   2.4 ด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. การเบิก-จ่ายเงินตรงเวลาที่ก าหนด และถูกต้อง

ตามระเบี ยบ กฎหมาย  เนื่ องจาก  ได้ รั บการ

ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษาละ 1 

ครั้ง  

1. โรงเรียนมีรายรับ-รายจ่ายไม่สมดุล เนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าและค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมสูงขึ้น  

 

   2.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. โรงเรียนมีสื่อโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียน

การสอนครบทุกห้องเรียน  เนื่องจากนโยบาย

โครงการโรงเรียนประชารัฐให้ความส าคัญและให้

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูและ

นักเรียน  

1. ระบบอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่

เสถียรเท่าที่ควร เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณ

จ ากัดในการจ้างบุคลากรเฉพาะทาง 

 

   2.6 ด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. โรงเรียนมีกระบวนการในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชัดเจน โดยให้ครู

บุคลากรทุกคน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน มีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา 

1. การบริหารจัดการหลักสูตรพาณิชยกรรม สาขา

ธุรกิจค้าปลีก ยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก

นักเรียนมีการลาออกกลางคัน และนักเรียนไม่ได้ 2 

วุฒิการศึกษา 100% ในแต่ละปีการศึกษา 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

2. โรงเรียนมีครูภูมิปัญญาและแหล่ ง เรียนรู้ ที่

หลากหลาย เนื่องจากชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้  
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

 

TOWS MATRIX 
 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
Opportunity (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

1. นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้นักเรียนได้มีการฝึกทักษะทางด้านอาชีพ
มากขึ้น และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

2.เทคโนโลยีสัญญาณอินเตอร์เน็ต Uninet ที่ได้รับสนับสนุนจาก สกอ. ส่งผลให้นกัเรียนสืบค้นขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรูต้่างๆได้โดยสะดวกและครูสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนจากสือ่ต่างๆได้มากขึน้ 
3.นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมธัยมวัดดาวคนองสนับสนนุเงนิเพื่อจัดการศกึษาส่งผลให้โรงเรียนไดร้ับ
การพัฒนาทางด้านกายภาพการจัดการเรียนการสอนวัสดอุุปกรณ์อย่างตอ่เนื่อง 

 

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
ภา

ยใ
น 

Strengths (จุดแข็ง) OS 
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชพี 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

 

TS 
 
 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 95 มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเนื่องจากเกณฑ์การรับครู
และบุคลากรระบุคุณวุฒิในการสมัครเข้ารับการท างานอย่างชัดเจน 
2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและครูอัตราจ้างมีใบประกอบวิชาชีพเนื่องจากนโยบายการ
สรรหาและคัดเลือกครูก าหนดเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารภาพรวมที่ชัดเจนและสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ 
4.โรงเรียนมีกระบวนการในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชัดเจน โดยให้
ครูบุคลากรทุกคน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

 Weakness (จุดอ่อน)  OW 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนใหม้ีความเลิศทางด้านกีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างภาคีเครือข่ายความรว่มมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน  
  
 

  

TW 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียนโดยเฉลี่ยต่ าลงเนื่องจากระบบการวัดผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานมีระดับความยากมากขึ้นและไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. การติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายของต้นสังกัดไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 
3. ระบบอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เสถียรเท่าที่ควร เนื่องจากโรงเรียนมี
งบประมาณจ ากัดในการจ้างบุคลากรเฉพาะทาง 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

OW 

ภายนอก 
Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

1.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยส่งผลให้ครูและนักเรียนมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
2.เทคโนโลยีสัญญาณอินเตอร์เน็ต Uninetที่ได้รับสนับสนุนจาก สกอ. ส่งผลให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆได้โดยสะดวกและครูสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนจากสื่อต่างๆได้มากขึ้น 

 

พันธกิจ:พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์: ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์และคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มีความเป็นเลิศทางวชิาการ สามารถสือ่สารสองภาษา มีความล้ าหน้าทางความคิด สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่าง

สร้างสรรค์ และมีความเป็นพลโลก 

ภา
ยใ

น 

Strengths (จุดแข็ง) ยุทธ์ศาสตร์ระดับองค์การ ยุทธ์ศาสตร์ระดับหน่วยงาน ยุทธ์ศาสตร์ระดับงาน/โครงการ 
 1.เพิ่มคุณภาพนักเรียนให้มุ่งสู่มาตรฐานสากล  

ตัวชี้วดัร้อยละของนักเรียนส าเร็จการศึกษา

สามารถศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษา 

1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของโรงเรียน

ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

 

1.1.1 จัดท ำโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

ตัวชี้วดัร้อยละ60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
1.1.2 จัดท ำโครงการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

ตัวชี้วดัร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

Weakness (จุดอ่อน) 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่า

เกณฑ์ ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐานของนักเรียนโดยเฉลี่ยต่ าลงเนื่องจาก

ระบบการวัดผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐานมีระดับความยากมากขึ้น

และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1.2 เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ทั ก ษ ะ ท า งด้ า น วิ ท ย า ศ าสตร์  

คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชา

วิ ทย าศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  เ ทค โน โ ลยี  แ ละ

ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

 

1.2.1 จัดท ำโครงการค่ายฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายฝกึอบรมพัฒนาทักษะดา้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
1.2.2 จัดตั้งชุมนุมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และ

ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วดั ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าชุมนุมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ผ่านการประเมินในระดับดี 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนให้มีควำมเลิศทำงด้ำนกีฬำ ศิลปะ และทักษะอำชีพ 
 

OW 

ภายนอก 
Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

1.นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองสนับสนุนเงินเพื่อจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
การพัฒนาทางด้านกายภาพการจัดการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
2.นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ   ส่งผลให้นักเรียนได้มีการฝึกทักษะทางด้านอาชีพมากข้ึน  และ

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

 

พันธกิจ:ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทางด้านศิลปะ กีฬาและทักษะอาชีพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์: ผู้เรียนมีศกัยภาพทีเ่ป็นเลิศทางด้านศิลปะ กฬีา และทกัษะอาชีพ 

ภา
ยใ

น 

Strengths (จุดแข็ง) ยุทธ์ศาสตร์ระดับองค์การ ยุทธ์ศาสตร์ระดับหน่วยงาน ยุทธ์ศาสตร์ระดับงาน/โครงการ 
 1.เพิ่มคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพที่ เป็นเลิศ

ทางด้านศิลปะ กีฬา และทักษะอาชีพ 

ตัวชี้วดัร้อยละของนักเรียนทjีได้รับรางวลัด้าน

ศิลปะ กีฬา และทักษะอาชพี 

1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาด้านศิลปะ และกีฬา 

ตัวชี้วัด นักเรียนร้อยละ 10 ได้รับรางวัลระเขตพื้นที่

การศึกษา และระดับภูมิภาค  

 

1.1.1 จัดท ำโครงการเตรียมความพร้อมด้านศิลปะของนักเรียน 

ตัวชี้วดั ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาด้านศิลปะ 
1.1.2 จัดท ำโครงการเตรียมความพร้อมด้านกีฬาของนักเรียน 

ตัวชี้วดัร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาดา้นกีฬา 

Weakness (จุดอ่อน) 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่า

เกณฑ์ ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐานของนักเรียนโดยเฉลี่ยต่ าลงเนื่องจาก

ระบบการวัดผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐานมีระดับความยากมากขึ้น

และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.2 ส่งเสริมนักเรียนด้ำนทักษะอำชีพ  

ตัวชี้วัด นักเรียนร้อยละ 10 ได้รับรางวัลระดับเขต

พื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 

 

1.2.1 จัดท ำโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านคหกรรม 

ตัวชี้วดั ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคหกรรม 
1.2.2 จัดท ำโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วดั ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคอมพวิเตอร์ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
 

 

 

OS 

ภายนอก 
Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

1.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยส่งผลให้ครูและนักเรียนมีทักษะด้านภาษา
และการสื่อสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
2.เทคโนโลยีสัญญาณอินเตอร์เน็ต Uninetที่ได้รับสนับสนุนจาก สกอ. ส่งผลให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้โดยสะดวกและครูสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนจากสื่อต่างๆได้มากขึ้น 

 

พันธกิจ:เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
เป้าประสงค์: ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ 

ภา
ยใ

น 

Strengths (จุดแข็ง) ยุทธ์ศาสตร์ระดับองค์การ ยุทธ์ศาสตร์ระดับหน่วยงาน ยุทธ์ศาสตร์ระดับงาน/โครงการ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  95 มี
คุณวุฒิตรงตามวิชาเนื่องจากเกณฑ์การรับครูและ
บุคลากรระบุคุณวุฒิในการสมัครเข้ารับการท างาน
อย่างชัดเจน 
2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง
มีใบประกอบวิชาชีพเนื่องจากนโยบายการสรรหา
และคัดเลือกครูก าหนดเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

2. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 100  
 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่Thailand 4.0 
ตัวชี้วัดครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 
 

2.1.1 ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วดัร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม
พัฒนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/คน/ภาคการศึกษา 
2.1.2 จัดท ำโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนของครู 
ตัวชี้วดัครูและบุคลากรทางการศึกษารอ้ยละ 100 จัดทาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ชิ้น/ภาคการศึกษา 

2.2 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 
ตัวชี้วัดอัตราการเพิ่มขึ้นของผลงานนักเรียนที่ได้รับการเผยแพร่
ร้อยละ 20 
 

2.2.1 ก ำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทางานวิจัยในชั้น
เรียน 
ตัวชี้วัดร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 1 เร่ือง/คน/ภาคการศึกษา 
2.2.2 เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (best practice) อย่างน้อย  1 ผลงาน/ปี
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ โดยเน้นกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

OS 

ภายนอก 
Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

1.เทคโนโลยีสัญญาณอินเตอร์เน็ต Uninetที่ได้รับสนับสนุนจาก สกอ. ส่งผลให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้โดยสะดวกและครูสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนจากสื่อต่างๆได้มากขึ้น 
2.นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองสนับสนุนเงินเพื่อจัดการศึกษา
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านกายภาพการจัดการเรียนการสอนวัสดอุุปกรณ์
อย่างต่อเนื่อง 

 

พันธกิจ:พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพือ่สร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์สถานศึกษา 
เป้าประสงค์: โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการและระบบสนบัสนุนที่มีประสิทธภิาพและเอื้อตอ่การจัดการศึกษา มีเอกลักษณ์และตามอัตลกัษณ์ของโรงเรียน 

ภา
ยใ

น 

Strengths (จุดแข็ง) ยุทธ์ศาสตร์ระดับองค์การ ยุทธ์ศาสตร์ระดับหน่วยงาน ยุทธ์ศาสตร์ระดับงาน/โครงการ 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารภาพรวมที่
ชัดเจนและสามารถบริหารจัดการได้อย่าง
รวดเร็วเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการ
บริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ 

 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด  อัตราการเพิ่มขึ้นของกระบวนการ/
กิจกรรม/โครงการของโรงเรียน ที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานต่อปีการศึกษา 
 

3.1 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายงานต่างๆ สามารถเข้าใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ร้อยละ 90 
 

3.1.1 วำงระบบอินเตอร์เน็ตแบบสายแลนครอบคลุมพื้นที่อาคาร
โรงเรียน 
ตัวชี้วดัร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้
อินเตอร์เน็ตแบบสายแลน 
3.1.2 จัดท ำระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบ
ประชาสัมพันธ์ 

3.2 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วดั ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายงานต่างๆ สามารถจัดท า
โครงการส าเร็จ ร้อยละ 95 

3.2.1 ประเมินการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีร้อยละ 95 
3.2.2จัดท ำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติการ
แบบบูรณาการ 
ตัวชี้วัดร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ 
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กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
 

 

OW 

ภายนอก 
Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

1.นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองสนับสนุนเงินเพื่อจัดการศึกษา
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านกายภาพการจัดการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์
อย่างต่อเนื่อง 

 

พันธกิจ:สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน สังคม  
เป้าประสงค์: เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง 

ภา
ยใ

น 

Strengths (จุดแข็ง) ยุทธ์ศาสตร์ระดับองค์การ ยุทธ์ศาสตร์ระดับหน่วยงาน ยุทธ์ศาสตร์ระดับงาน/โครงการ 
 

 

 

 

4.ขยำยเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
ตัวชี้ วั ดจ านวนนักเรียนและครูที่ ได้ รับการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาจากเครือข่ายความ
ร่วมมืออย่างเข้มแข็งต่อปี 
 

4.1 ส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ตัวชี้วัดจ านวนบันทึกความเข้าใจกับเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 บันทึก 
 

4.1.1 ก ำหนดให้มีโครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการ
สนับสนุนในการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วดัจ านวนโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายใน
การสนับสนุนการจัดการศึกษาอยา่งน้อย 10 โครงการ/ป ี
5.1.2จัดท ำ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
ตัวชี้วดัเงินสนับสนุนมีจานวนเพิ่มมากขึน้ร้อยละ 10 

Weakness (จุดอ่อน) 
1. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมขาด

การบูรณาการเนื่องจากไม่มีวิทยากรหรือ

หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ

โดยตรงเข้ามาอบรมและพัฒนา 

2. ระบบการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมี

ความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากชุมชน

และหน่วยงานภายนอกขาดการประสานงาน

อย่างเป็นระบบกับโรงเรียน 

4.2 สร้ำงเสริมการประสานงานด้านข้อมูลระหว่างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับโรงเรียน 
ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
 

4.2.1 ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานด้านข้อมูลระหว่าง
เครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน 
ตัวชี้วัด จ านวนฐานข้อมูลภายในโรงเรียนมีความถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 
5.2.2 ก ำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตั วชี้ วั ดจ านวนของช่ อ งทางที่ ไ ด้ รั บการพัฒนา เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยง VMO และ CBF ของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ นักเรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม น าวิชาการ สร้างงานอาชีพ สู่มาตรฐานสากล ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจที่ 1 
พัฒนาโรงเรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ 

พันธกิจที่ 2 
พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนสู่

มาตรฐานสากล 

 

พันธกิจท่ี 3 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา มี

คุณธรรม จริยธรรม และมี
วินัย มีความรับผิดชอบต่อ

ตัวเองและสังคม 

พันธกิจท่ี 4 
ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง

นักเรียนทางด้านศิลปะ กีฬา

และทักษะอาชีพ เพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

 

ยุทธศำสตร์ระดับองค์กำร 

(Corporate Strategy) 

ยุทธศำสตร์ระดับกิจกำร 

(Business Strategy) 

ยุทธศำสตร์ระดับงำน/โครงกำร 

(Functional Strategy) 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

พันธกิจที่ 5 
พัฒนาผู้เรียนให้ด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 6 
พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชพี 

พันธกิจท่ี 7 
พั ฒ น า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่

หลากหลาย และจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

 

พันธกิจท่ี 8 
สร้างเครอืข่ายและประสาน

ความร่วมมอืระหวา่งครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรต่าง ๆ ในการจดั

การศกึษา 

เป้ำประสงคท์ี่ 1 
โรงเรียนเป็นต้นแบบ

โรงเรียนประชารัฐชั้นน า 

เป้ำประสงค์ที่ 2 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ได้แก่ มีความเป็น

เลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารสอง
ภาษา มีความล้ าหน้าทางความคิด 
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้

อย่างสร้างสรรค์ และมีความเป็นพล
โลก 

เป้ำประสงค์ท่ี 3 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ รักดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มวีินัย และมี

ความรับผิดชอบต่อตัวเอง
และสังคมได้ตาม

มาตรฐานการศึกษา 

เป้ำประสงค์ท่ี 4 

ผู้เรียนมีศักยภาพที่เป็น
เลิศทางด้านศิลปะ กีฬา 

และทักษะอาชีพ 

เป้ำประสงค์ที่ 5 
ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำประสงค์ที่ 6 
ครูและบุคลากรมีความรู้

ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

เป้ำประสงค์ท่ี 7 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ มี
บรรยากาศสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนพร้อมต่อ
การเรียนรู้  

 

เป้ำประสงค์ท่ี 8 

ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 3 ระดับและตัวชี้วัดแต่ละระดับ (Strategy & Indicator) 

ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ 
(Corporate Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระดับกิจการ 
(Business Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระดับงาน/โครงการ 
(Functional Strategy) 

1.เพิ่มคุณภาพนักเรียนให้มุ่ง
สู่มาตรฐานสากล  
ตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียน
ส า เร็ จการศึกษาสามารถ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
ตัวชี้ วัด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมของโรงเรียนใน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 
 
 
 
 

1.1.1 จัดท าโครงการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ข อ ง นั ก เ รี ย น เ พ่ื อ พั ฒ น า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตัวชี้ วัดร้อยละ 60 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

1.1.2 จัดท าโครงการพัฒนาทักษะ     
การอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ตัวชี้ วัด ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
คะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์อยู่ ใน
ระดับดีข้ึนไป 

1.2 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ทั ก ษ ะท า ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี 
และภาษาอังกฤษ  
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นั ก เ รี ย น  วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

1.2.1 จัดท าโครงการค่ายฝึกอบรม
พัฒนาทั กษะด้ า นวิ ทย าศ า สตร์  
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้ วัด ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่
ผ่ านการเข้ าค่ ายฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1.2.2 จัดตั้ งชุมนุมทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี 
และภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
เข้าชุมนุมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ ผ่านการประเมินใน
ระดับด ี
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ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ 
(Corporate Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระดับกิจการ 
(Business Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระดับงาน/โครงการ 
(Functional Strategy) 

2.  เ พิ่ ม ศั ก ยภ าพครู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดครูและบุคลากรได้รับ
การ พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพร้อยละ 100  

2. 1  ส่ ง เ สริ มและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
ตัวชี้วัดครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจั ดการศึ กษา ได้ อย่ า งมี
คุณภาพ 

2.1.1 ฝึ ก อบรมครู แ ล ะบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษา 
ตั วชี้ วั ด ร้ อยละ  100 ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
อบรมพัฒนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/
คน/ภาคการศึกษา 

2.1.2 จัดท าโครงการพัฒนาสื่อและ  
นวัตกรรมการเรียนการสอนของครู 
ตัวชี้วัดครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 100 จัดทาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ชิ้น/
ภาคการศึกษา 

 2.2 สนับสนุน ให้ครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า พั ฒ น า สื่ อ แ ล ะ
นวัตกรรม 
ตัวชี้วัดอัตราการเพ่ิมขึ้นของผลงาน
นักเรียนที่ได้รับการเผยแพร่ร้อยละ 
20 
 

2.2.1 ก าหนด ให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาจัดทางานวิจัยในชั้น
เรียน 
ตั วชี้ วั ด ร้ อยละ  100 ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 1 เรื่อง/คน/ภาคการศึกษา 
2.2.2 เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ตัวชี้ วัด  ร้อยละ  100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึ กษาสามารถ
เ ผ ย แ พร่ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร  (best 
practice) อย่ า งน้ อย  1 ผลงาน /ปี
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ 
(Corporate Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระดับกิจการ 
(Business Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระดับงาน/โครงการ 
(Functional Strategy) 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ก ร ะบวนกา ร /กิ จ กร รม /
โครงการของโรง เรี ยน ที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 ป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ฝ่ายงานต่างๆ สามารถเข้าใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ ร้อยละ 90 

3.1.1 วางระบบอินเตอร์เน็ตแบบสาย
แลนครอบคลุมพื้นที่อาคารโรงเรียน 
ตัวชี้วัดร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในการใช้อินเตอร์เน็ต
แบบสายแลน 

3.1.2 จัดท าระบบประชาสัม พันธ์
โรงเรียน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ     
มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ร ะ บ บ
ประชาสัมพันธ์ 

3.2 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ฝ่ายงานต่างๆ สามารถจัดท าโครงการ
ส าเร็จ ร้อยละ 95 

3.2.1 ป ร ะ เ มิ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
ตัวชี้ วัดความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ร้อยละ 95  

3.2.2 จั ดท า โ ค ร งก า รอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติการ
แบบบูรณาการ 
ตั วชี้ วั ด ร้ อยละ  100 ของครู และ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติการ
แบบบูรณาการ 

4.ข ย า ย เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม
ร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น ก ารจั ด
การศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
ตัวชี้วัดจ านวนนักเรียนและ
ครูที่ได้รับการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาจากเครือข่าย

4.1 ส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ตัวชี้วัดจ านวนบันทึกความเข้าใจกับ
เครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างน้อย 2 บันทึก 
 
 

4.1.1 ก าหนดให้มีโครงการส่งเสริม
เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
สนับสนุนในการจัดการศึกษา 
ตัวชี้ วัดจ านวนโครงการที่ เกิดจาก
ความร่วมมือของเครือข่ายในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างน้อย 
10 โครงการ/ปี 
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ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ 
(Corporate Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระดับกิจการ 
(Business Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระดับงาน/โครงการ 
(Functional Strategy) 

ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง  
ต่อปี 
 
 

 4.1.2 จัดท าโครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ตัวชี้ วัดเงินสนับสนุนมีจานวนเพ่ิม   
มากขึ้นร้อยละ 10  

 4.2 สร้างเสริมการประสานงานด้าน
ข้อมูลระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ
กับโรงเรียน 
ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้รับ
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 

4.2.1 ก า ห น ด ใ ห้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ประสานงานด้ านข้อมูลระหว่ า ง
เครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน 
ตัวชี้ วัด  จ านวนฐานข้อมูลภายใน
โรงเรียนมีความถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

4.2.2 ก าหนดให้มชี่องทางการสื่อสาร
ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือกับ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดจ านวนของช่องทางที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผน การก ากับติดตาม การประเมินและการรายงาน 

 
การบริหารแผน  

โรงเรียนมัธยมววัดดาวคนอง ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ 6 ประการดังนี้  

1. หลักนิติธรรม คือ การดําเนินการต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งต่าง ๆ ที่  
เกีย่วข้องเป็นหลักในการดําเนินการในทุกขั้นตอน  

2. หลักคุณธรรม คือ การดําเนินการต้องคํานึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดีไม่ทําให้ผู้ที่มีส่วน
เกีย่วข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  

3. หลักความโปร่งใส คือ การดําเนินการต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การดําเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ  
5. หลักความรับผิดชอบ คือ การดําเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ พร้อมที่

จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  
6. หลักความคุ้มค่า คือ การดําเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํากัดดังนั้นในการบริหาร

จัดการจําเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
การก ากับติดตาม  

โรงเรียนบ้านมัธยมวัดดาวคนอง กําหนดแนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานในการบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2561 โดยยึดวงจรคุณภาพ (PDCA : DEMING 
CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้  

1. P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
    1.1 วัตถปุระสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
    1.2 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
    1.3 ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
    1.4 งบประมาณท่ีกําหนดเหมาะสมหรือไม่ 
    1.5 มีการเสนอเพ่ืออขออนุมัติก่อนดําเนินการหรือไม่  

          2. D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
    2.1 มีการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินการหรือไม่  
    2.2 มีผู้รับผิดชอบดําเนินการได้ตามที่กําหนดไว้หรือไม่  
    2.3 มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ีนวข้องมากน้อยเพียงไร  
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      2.4 สามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม ่ 
      2.5 สามารถดําเนินการได้ตามงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่  
 3. C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
     3.1 ได้มีการกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
     3.2 มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
     3.3 ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่  
     3.4  ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดําเนินการมีหรือไม ่ 
     3.5 ข้อดี/จุดแข็งของการดําเนินการมีหรือไม่  
4. A : ACTION น าข้อมูลทีไ่ด้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
    4.1  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
    4.2 มีการระดมสมองเพือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน  
    4.3 มีการนําผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสําหรับใช้วางแผนจัดทํา

โครงการในครั้งต่อไป  
              4.4 กําหนดกลยุทธ์ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 
 
ระบบการติดตามประเมินผล  

โรงเรียนบ้านมัธยมวัดดาวคนอง ได้กําหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง พ.ศ. 2559 - 2561 ดังนี้   

1. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  
2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
3. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  
4. ดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ  
    5.1 ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  
    5.2 ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
6. นําข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือนําผลการศึกษาวิเคราะห์ ดังกล่าว

ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป  
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การรายงานผล  
1. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กําหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม  
2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  และ

หน่วยงานต้นสังกัด นําผลจากการสรุปการไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใน
ปีการศึกษาต่อไป 



 


