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สวนท่ี 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
1.  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษา

ขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน รวมกันกําหนด

เปาหมาย ปรับวิสัยทัศน  กําหนดพันธกิจ กลยุทธ  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผูเรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร 

จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ  ดําเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน ผลการดําเนินงาน และสรุปผล

การดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีชัดเจนสอดคลองกับสภาพ

ปญหาความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน 

ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  

2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป เนนคุณภาพของผูเรียนรอบ

ดาน สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

ความรู  ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน 

ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และ สังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ให

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดเสียมี

สวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ  

4. ผูเก่ียวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวม

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน  

5. สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ จัดการศึกษาท่ี

เหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝาย มีสวนรวม โดยใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ โดยมุงพัฒนา ผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษา  
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โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

1.  ยกระดับคุณภาพ
ระบบบริหารงาน
บุคคลสู
มาตรฐานสากล 

1. เพ่ือพัฒนาสํานักงาน
กลุมบรหิารงานบุคคล ให
มีสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ
ตอการทํางานอยางมี
คุณภาพ 
2. เพ่ือพัฒนางาน
สํานักงานกลุมงานบริหาร
บุคคลใหสะดวก พรอม
บริการ 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 

ดานปริมาณ 
1. บุคลากรงานธุรการสาร

บรรณ จํานวน 20 คน มี
สถานท่ีทํางานท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรท่ีมาใช

บริการ รอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการรับบริการ 
ดานคุณภาพ 
 1. บุคลากรงาน

ธุรการสารบรรณ มีสถานท่ี
ทํางานท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเลิศ 
 2. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรยีนมี
ความพึงพอใจในการรับ
บริการตองานท่ีปฏิบัติ
 ในระดับดเีลิศ 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนางานสาร
บรรณ และกิจกรรมตาง 

ๆ ใหเปนระบบ 
2. เพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานบุคลากรงานสาร
บรรณใหมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

  ดานปริมาณ 
 1. ผูบริหาร  ครู  

และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนทุกคน  
ไดรับการการสนับสนุน
ดานธุรการอยางเปนระบบ 
ทันสมัย และเปนปจจบัุน 

  ดานคุณภาพ 
 1. ผูบริหาร  ครู  

และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนทุกคน  
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6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 
 

ไดรับบริการอยางถูกตอง 
รวดเร็ว ทันเวลา 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศงาน 
บริหารบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเปนแหลงเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ

บุคลากรของโรงเรียนท่ี
เปนปจจุบันอยูเสมอ 

2. เพ่ือเปนแหลงขอมูล
ในการติดตอสื่อสารกับ
หนวยงานตนสังกัด และ

หนวยงานอ่ืนๆ  
3. เพ่ือใหมีอุปกรณ
และวัสดุสํานักงาน

เพียงพอตอการทํางาน 
และบริการแกผูมาตดิตอ

ขอรับบริการ 
 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 

 ดานปริมาณ 
1.   วัสดุและอุปกรณ

สํานักงานเพียงพอตอการ
ทํางานตลอดปงบประมาณ 

2.   มีขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับบุคลากร ดานการ
มาปฏิบัติงาน การลา การ

ไดรับ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

และอ่ืน ๆ ท่ีถูกตองและ
เปนปจจุบัน รอยละ 90 

ดานคุณภาพ 
  บุคลากรและผูมา

ตดิตอประสานงานมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการ
ดานขอมูลสารสนเทศของ
งานปฏิบัติราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา ใน
ระดับดีเลศิ 

 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิการขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจใหแก
บุคลากร 
2.เพ่ือแสดงออกซึ่งความ
รัก ความหวงใย ท่ี
โรงเรียนมีตอครูและ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 
 

ดานปริมาณ 
1.ครูไดรับการสรางขวัญและ

กําลังใจรอยละ100 
2.บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ
ดีข้ึน มีความสมัพันธอันดีซึ่ง
กันและกัน มีความรักความ

ผูกพันตอโรงเรียน            
ดานคุณภาพ 

ครูและบุคลากรมีขวัญ 
กําลังใจ มีความผูกพันและรัก

โรงเรียน 

5. โครงการการไป เพ่ือใหผูบริหารสามารถ 1.  วิเคราะหนโยบาย กล           ผูบริหารสามารถ
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ราชการ คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2550 

ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 
 
 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย    
การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2550 รอยละ 100 

 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิจัยพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือสงเสริม การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียน
จักรคําคณาทร จังหวัด

ลําพูน 
2. เพ่ือสงเสริมการ
นําเสนอและเผยแพร 
ผลงานวิจัยทางการ

ศึกษากับหนวยงานอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 
 

1.ดานปริมาณ 
 1.1 มีรายงานการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียน
จักรคําคณาทร จังหวัด
ลําพูน 
อยางนอย ปละ 1 เรื่อง 
      1.2 มีการนําเสนอ
และเผยแพร ผลงานวิจัย
ทางการศึกษากับ
หนวยงานอ่ืน ๆ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 
 2.ดานคุณภาพ 
2.1 มีรายงานการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียน
จักรคําคณาทร จังหวัด
ลําพูน 
ท่ีสงเสรมิการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2.2 มีการนําเสนอและ
เผยแพร ผลงานวิจัย
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ทางการศึกษากับ
หนวยงานอ่ืน ๆ อยาง
ตอเน่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 
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7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ  
(Professional 

Learning  
Community 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือสงเสริมชุมชน
การเรยีนรูทางวิชาชีพ 
(Professional 
Learning  
Community : PLC) 
ของครูโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน  
2. เพ่ือสงเสริมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูและ
เผยแพร ผลงาน
นวัตกรรมทางการศึกษา
กับหนวยงานอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 
 

1.ดานปริมาณ 
 1.1 จัดกิจกรรมชุมชนการ

เรียนรูทางวชิาชีพ (Professional 
Learning  Community : PLC) 
ของครโูรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน ในระดับโรงเรียน 
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

      1.2 จัดกจิกรรมชุมชนการ
เรียนรูทางวชิาชีพ (Professional 
Learning  Community : PLC)  

ของครโูรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน ในระดับกลุมสาระ 
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง 

      1.3 จัดกจิกรรมชุมชนการ
เรียนรูทางวชิาชีพ (Professional 
Learning  Community : PLC)  

ของครโูรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน ในระดับกลุมครู 
อยางนอย ปละ 50 ชัว่โมง 

2.ดานคุณภาพ 
2.1 มีรายงานจดักจิกรรมชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning  
Community  

: PLC) ของครโูรงเรียนจกัรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน ในระดับ
โรงเรียน ของโรงเรียนจกัรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน 

2.2 ครูเขารวมชมุชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning  Community : PLC) 
ของ 

ครูโรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน อยางนอย ปละ 50 
ชั่วโมง 

2.3 การแลกเปล่ียนเรียนรูและ
เผยแพร ผลงานนวัตกรรมทาง
การศึกษากับหนวยงานอืน่ ๆ 
อยางตอเนื่อง 

 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบ 
งานเวรประจําวัน  
งานเวรยาม และ 
งานยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   เพ่ือใชในการจัดทํา
คําสั่งเวรประจําวันและ
งานเวรยาม 
 2.   เพ่ือใชในการ
จัดทําบันทึกการปฏิบัติ
หนาท่ีเวรประจําวันและ
งานเวรยาม 
 3.   เพ่ือใชในการ
จัดรายงานงานเวร
ประจําวันและงานเวร
ยาม 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย กล
ยุทธ สพฐ., สพม. และ
โรงเรียน 

2.  ประชุม ช้ีแจง 
ประสานงานทุกฝาย 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

5.  จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.  ติดตาม ประเมินผล          
การดําเนินงาน 

7.  สรุปรายงาน 

ดานปริมาณ 
 มีวัสดุอุปกรณในการ

จัดทําคําสั่ง บันทึกการปฏิบัติ
หนาท่ี และรายงานการ
ปฏิบัติหนาท่ีเวรตลอด
ปงบประมาณ 
ดานคุณภาพ 

 การจัดทําคําสั่ง บันทึก
การปฏิบัตหินาท่ี และ
รายงานการปฏิบัติหนาท่ีเวร
ตลอดปงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือการประสาน
สัมพันธในงานพัฒนา
งานบริหารจดัการศึกษา 
2.เพ่ือใหคณะกรรมการ
สถานศึกษามสีวนรวม
ในการพัฒนาและจดั
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย  
กลยุทธ สพฐ., สพม.  
และโรงเรียน 
2.  ประชุม ช้ีแจง 

ประสานงานทุกฝาย 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติการ 
4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 
5.  จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
6.  ติดตาม ประเมินผล          

การดําเนินงาน 
7.  สรุปรายงาน 
 

ดานปริมาณ 
จัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 8 ครั้ง เพ่ือ

พัฒนางานการจัดการศึกษา

ดานคุณภาพ 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 
มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 

ท่ี 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

จรรยาบรรณ และวินัย 
ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 

1. เพ่ือพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ใหประพฤติ
ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. เพ่ือให
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับวินัย 
และการรักษาวินัย  
3. เพ่ือลด
การกระทําผิดวินัย
ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 

1.  วิเคราะหนโยบาย  
กลยุทธ สพฐ., สพม.  
และโรงเรียน 
2.  ประชุม ช้ีแจง 

ประสานงานทุกฝาย 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติการ 
4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 
5.  จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
6.  ติดตาม ประเมินผล          

การดําเนินงาน 
7.  สรุปรายงาน 
 

ดานปริมาณ 
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รอยละ 90 
ไดรับการอบรมสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และวินัยของ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
2. การกระทําผดิวินัยของ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลดลงรอยละ 
50  
ดานคุณภาพ 
 ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จรยิธรรม สามารถ
ประพฤติปฏบัิติตน                     
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
อยางยั่งยืน 

11. พัฒนาครูสู
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. เพ่ืออบรมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
2. เพ่ือสงเสริม
ครูพัฒนาตนเอง ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพ่ือสงเสริม
ครูสงผลงานเขารับ
การประเมินเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะ และ
เขารับรางวัลในระดบั
ตางๆ 

1.  วิเคราะหนโยบาย  
กลยุทธ สพฐ., สพม.  
และโรงเรียน 
2.  ประชุม ช้ีแจง 

ประสานงานทุกฝาย 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติการ 
4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 
5.  จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
6.  ติดตาม ประเมินผล          

การดําเนินงาน 
7.  สรุปรายงาน 
 

1.ดานปริมาณ 
1.1 ครูและบุคลากรไดรับ

การอบรมพัฒนา อยางนอย ปละ 1 
คร้ัง 

1.2 ครูและบุคลากรไดเล่ือน
วิทยฐานะ และเขารับรางวัลระดับ
ตางๆ ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

1.3 ครูเผยแพรผลงาน
วิชาการในระดับตางๆ ทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 

 2.ดานคุณภาพ 
2.1 ครูและบุคลากรไดรับการ

อบรมพัฒนา และนําความรูไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.2 ครูและบุคลากรไดเล่ือน
วิทยฐานะ และเขารับรางวัลระดับ
ตางๆ เพิ่มขึ้น 

2.3 ครูเผยแพรผลงาน
วิชาการเปนประโยชนตอการพัฒนา
ผูเรียน และวงการศึกษา 
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12. โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนภาษาท่ี 
2 สูมาตรฐานสากล 

(ครูตางชาติ) 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษดวยครู
ชาวตางชาติและ
สนับสนุนใหนักเรียน
ไดเรียนภาษาอังกฤษ
กับครูเจาของภาษา
และสามารถสื่อสาร
เปนภาษาอังกฤษได 

1.  วิเคราะหนโยบาย  
กลยุทธ สพฐ., สพม.  
และโรงเรียน 
2.  ประชุม ช้ีแจง 

ประสานงานทุกฝาย 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติการ 
4.  จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 
5.  จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
6.  ติดตาม ประเมินผล          

การดําเนินงาน 
7.  สรุปรายงาน 
 

ดานปริมาณ 
1. มีครูผูสอนวิชา

ภาษาอังกฤษชาวตางชาติ 
จํานวน 7 คน นักเรียน
ทุกคนไดเรียนกับครู
ตางชาติตามหลักสตูรและ
นักเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป 
มีความสามารถในดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามระดับช้ัน  

ดานคุณภาพ 
1. นักเรียนท่ีเรียนกับ

ครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษชาวตางชาติ
มีความสามารถดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษตาม
ระดับช้ัน ระดับดีข้ึนไป 

 
 
 

2.  จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  
      ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียนทุก ๆ ดาน ทําใหนักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคครบถวน และมีผลงานท่ีเดนชัด คือ 
  มาตรฐานท่ี 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  จุดเดน  

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  
2. สถานศึกษาไดสนับสนุน สงเสริมใหครูเขารวมประชุม อบรม เพ่ือพัฒนาตนเอง และ

ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนนักเรียนท่ีมีความรู ความสามารถ ไดแสดงออก ถึง

ความสามารถของตนเอง ในการเขารวมแขงขันทักษะวิชาการตาง ๆ 
4. ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ  ติดตาม 

ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล 
5. สถานศึกษาไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การ

ประชุมกลุม การประชุมระดมสมอง เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ี
สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6. ผูบริหารมีความรู ความสามารถ และทุมเท เสียสละในการพัฒนาสถานศึกษา  สงผลใหครู
ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ  ระดับประเทศ  
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7. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือ เสนอแนะ สนับสนุน 
สงเสริม ดูแลและพัฒนานักเรียนในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางดียิ่ง 
 

จุดควรพัฒนา 
  - การพัฒนาบุคลากรดานการผลิตสื่อ IT และความสามารถดานการใชเทคโนโลยี 
  - การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง เชน สงเสริมใหเขารับการอบรมออนไลน การนําเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอ่ืน 
  
3. แนวทางการพัฒนา 
 จากผลการดําเนินงานท้ังหมดในรอบป ของกลุมงานบริหารบุคคล พบวาไดรับความพึงพอใจ
จากคณะครูและผูเก่ียวของในระดับดีมาก   
 
 3.1 จุดท่ีตองพัฒนาของกลุมงานบริหาร 
  1) การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2) การอยูเวรยามรักษาความปลอดภัย 
  3) การใชบริการงานยานพาหนะของโรงเรียน 
 
 3.2 แผน/กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
  
4. ความตองการการชวยเหลือ   
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
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