
 



            
 

ค ำน ำ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และจากผลการประเมินภายนอก  
 นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือแสดง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
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แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือสนองตอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยการบริหารงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด ยึด
หลักธรรมาภิบาลและการใช้งบประมาณ  
 ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มบริหาร กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครูทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือใน การจัดท าแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา 2564-2566 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่  1 
 

 
 
 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 

โรงเรียนจ่านกร้อง   เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประเภท โรงเรียนหลัก  ขนาดใหญ่  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
รหัสโรงเรียน  65100256  (โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม) เปิดท าการสอนในระดับ              
ช่วงชั้น  ที่ 3 และช่วงชั้นชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 6) ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 23/17 ถนนจ่านกร้อง 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 มีพ้ืนที่ 12  ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา  โทรศัพท์ติดต่อ
หมายเลข  0-5524-2588, 0-5525-8420 หมายเลขโทรสาร0-5524-5743  Website : http://www.jr.ac.th                 
ในปีการศึกษา 2563  มีนักเรียน  2,259 คน  ผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายเฉลียว ค าดี 
   

1.1  อักษรย่อ    จร. 
1.2  สีประจ ำโรงเรียน  ชมพู – ขาว 
1.3  ปรัชญำโรงเรียน           เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นมารยาท  เปรื่องปราชญ์ศิลป์ 
1.4  คติพจน์            ผู้หมั่นเสมอ  ย่อมมีโอกาสส าเร็จ 
1.5  อัตลักษณ์โรงเรียน  แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
1.6  เอกลักษณ์โรงเรียน  กิจกรรมดี  ดนตรีเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

 1.7  ตรำประจ ำโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
 1.8  ค่ำนิยมองค์กร  JR:SMART : จ่ำนกร้องมุ่งพัฒนำคนให้รอบรู้สู่มำตรฐำนสำกล 
     S: Sufficiency economy  ความพอเพียง 
     M: Morality   คุณธรรม จริยธรรม 
     A: Avidity of learning  ใฝ่เรียนรู้ 

 

สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 

http://www.jr.ac.th/
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     R: Responsibility  รับผิดชอบสังคม 
     T: Technology   เก่งเทคโนโลยี 
 
 
 
 
2. ประวัติโรงเรียน 
 

2504 ก่อตั้งโรงเรียนจ่านกร้อง เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2504  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา   
          ตอนปลาย  นายมานะ  เอี่ยมสกุล  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม รักษาการ  
  ในต าแหน่งครูใหญ่ 
2505 นำยสนิธ บ ำรุงพันธ์ รักษาการต าแหน่งครูใหญ่ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 004  

ขนาด 8 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง  โดยใช้บริเวณโรงเรียนการช่าง  (โรงเรียนช่างไม้เดิม)   
จึงอาศัยเช่าที่บริเวณวัดคูหาสวรรค์  เป็นสถานที่ก่อสร้าง  เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  2505    
ได้ย้ายออกจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

2506 โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  นักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 12 ห้องเรียน  อาคารไม่เพียงพอ  
จึงขอฝากเรียนที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  4   ห้องเรียน 

2507   คณะกรรมการศึกษา  จัดสร้างอาคารเรียนกึ่งมาตรฐานขนาด 7X40 เมตร 1 หลัง และ 
จัดซื้อท่ีดินเพ่ือขยายบริเวณเพ่ือสร้างอาคารใหม่อีก  45 ตารางวา 

2508 คณะกรรมการศึกษา  จัดสร้างอาคารโรงอาหาร และหอประชุม  1 หลัง 
2510 คณะกรรมการศึกษา  จัดสร้างอาคารห้องสมุดและวิทยาศาสตร์  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 004   

จ านวน 10 ห้องเรียน  และห้องหัตถศึกษาแบบ 313 A  
2514 นำยฉลอง  สำยหยุด  ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   
2517    ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ 031 จ านวน 8 ห้องเรียน 
2518    ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 031 จ านวน 6 ห้องเรียน และสร้างโรงฝึกงาน   
           จ านวน 1 หลัง  ห้องน้ า จ านวน 1 หลัง 
2519    กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้ยุบโรงเรียนระดับประถมศึกษาจัดตั้งเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

2522    กรมสามัญศึกษาและคณะกรรมการศึกษา จัดซื้อที่ดินเพ่ิม 2 ไร่ 1 งาน 
2524    ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 202 ก และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กยาวประมาณ 300 เมตร 
2526    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว  4  ห้องเรียน  จัดรื้ออาคารห้องสมุด  อาคารชั่วคราว   
           บ้านพักครู เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 424 ล. 
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2528    นำยสงวน  คงชู  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
          จ านวน 2  ห้องเรียน 
2529    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 424 ล.  จ านวน  1 ห้องเรียน 
2531    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ 306 ล/27 จ านวน 1 หลัง 
2533    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุมแบบมาตรฐาน 101 ล /27 จ านวน 1 หลัง 
2534    นำยประถม  ทองค ำพงษ์  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
2535    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนพิเศษ 7 ชั้น จ านวน 1 หลัง 

นำยฉลอง  เกษน้อย  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
2536    ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง จ านวน 1 หลัง 
2539    นำยเอกศักดิ์  พันปี  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ได้ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน 
           เป็นศูนย์การเรียน 
2540    นำยธงชัย  จักกำบำตร์  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
2544 นำยองอำจ  สุขแสงสุวรรณ ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ถึง 30 กันยายน 2554 
2554   นำยช่วยชำติ  ตันตระกูล  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 
          ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
2559   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 22,212,900  บาท 
2559   นำยเสน่ห์   เทศนำ    ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่  28 พฤศจิกายน  2559  
           ถึง 30 กันยายน 2562  
2562   นำยเฉลียว ค ำดี    ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน  2562  
           จนถึงปัจจุบัน  
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3.  พื้นที่บริกำร 
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
คณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน 
คณะกรรมกำร 

ชมรมครู-ผู้ปกครอง 

- งานส านักงาน 
- งานแผนงานบริหารวชิาการ 
- งานพัฒนาหลักสตูร 
- งานตารางสอนและการจัดชัน้เรียน 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรูข้อง 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 - งานทะเบียน วัดผลประเมนิผล  
การเทียบโอนผลการเรียนและศูนย์ GPA 
- งานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
- งานนเิทศเพื่อพฒันาการศกึษาและ 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- งานส่งเสริมพฒันาแหล่งเรียนรู้และ
ห้องสมุด 
- งานศูนย์ Resource Center และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
- งานศูนย์คอมพิวเตอร ์
- งานศูนย์สะเต็มศกึษา 
- งานประกนัคุณภาพการศกึษา 
- งานห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (Gifted Program) 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานวัดผลระดับชาติและสง่เสรมิ 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ 
กิจกรรมสาธารณประโยชน ์
- งานศกึษาค้นคว้าอิสระ (IS) 
- งานขับเคลื่อนการเรียนการสอน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

กลุ่มบริหำรทั่วไป กลุ่มบริหำรกิจกำรนกัเรียน 
และกจิกรรมชุมชน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
และบุคคล 

ส ำนักอ ำนวยกำร 

- งานส านักงาน 
- งานสารบรรณโรงเรียน 
- งานงบประมาณและแผนงาน 
   - งานแผนงานและวิเคราะห์
งบประมาณ 
   - งานก ากับ ติดตามและประเมิน
โครงการ  
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและสินทรัพย ์
- งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
- งานข้อมูลสารสนเทศปัจจยัพื้นฐาน
นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ
แบบมีเง่ือนไข 
- งำนบุคคล 
   - งานลงเวลาปฏิบัติหน้าที่
ราชการ/การลา/การไปราชการ 
   - งานปรับปรุงต าแหน่ง/บรรจุ
แต่งต้ัง/ อัตราก าลัง 
   - งานพัฒนาบุคลากร 
   - งานการขอเครื่องราชย ์
   - งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 
   - งานเชิดชูเกียรต ิ
   - งานทะเบยีนประวัต ิ
   - งานดูแลเวรยามรักษา 
ความปลอดภยั 
- งานพัฒนาวิชาชีพคร ู
   - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

- งานส านักงาน 
  - งานประชุมภายในโรงเรียน 
  - งานพัฒนาขอ้มูลสารสนเทศ 
ส านักอ านวยการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานสหวิทยาเขต“วังจันทน์” 
- งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- งานประสานติดตาม ก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
โรงเรียน 
- งานสมาคมศิษย์เกา่ 
- งานดนตรี-ดุริยางค์ 
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

- งานส านักงาน 
- โภชนาการ 
- งานอนามยัโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานโครงการโรงเรียนสะอาด 
- งานอาคาร สถานที่/สิ่งแวดล้อม  
สาธารณูปโภคและลูกจา้ง 
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานยานพาหนะ 
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

- งานส านักงาน 
   - งานแผนงาน สารสนเทศ และ
ติดตามประเมินผลของกลุ่มบริหาร
กิจการนกัเรียนฯ 
- งานระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
- งานปกครองนักเรียน 
- งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
- งานโครงการ To be number one 
- งานสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน 
- งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
- งานเวรประจ าวันครูและบุคลากร
โรงเรียน 
- งานสภานักเรียนและสารวัตร
นักเรียน 
-งานประกันอบุัติเหตุนักเรียนและ
บุคลากร 
- งานจราจร ขับขีป่ลอดภยั และ 
ยุวชนประกันภยั 
- งานกิจกรรมชุมชนและกจิกรรม 
เพื่อสังคม 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนจ่ำนกร้อง 
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6 
 

4.  อำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ 
 

ผังกำรใช้ห้องโรงเรียนจ่ำนกร้อง อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

อำคำร 1 
 

141 
ภาษาอังกฤษ 

142 
พักครู 

143 
ภาษาอังกฤษ 

144 
สังคม 

145 
พัก
คร ู

146 
สังคม 

148 
ภาษาไทย 

131 
การงาน 

132 
พัก
คร ู

133 
ห้องเรียนรวม 

134 
คณิตศาสตร ์

135 
พัก
คร ู

136 
คณิตศาสตร ์

138 
ภาษาไทย 

121 
ห้องเรียน ม.6 

122 
ห้องเรียน ม.

6 

123 
พัก
คร ู

124 
ห้องเรียน 

ม.6 

125 
ห้องเรียน 

ม.6 

126 
ห้องเรียน 

ม.6 

127 
ห้องเรียน 

ม.6 

120 
พักครู 

128 
ห้องเรียน ม.6 

111 
ห้องสมุด 

117 
ห้องศิลปะ 

118 
ดนตรี
สากล 

 
 

อำคำร 2 
 

241 
สังคม 

242 
สังคม 

243 
พักครู 

244 
ภาษาอังกฤษ 

245 
ภาษาไทย 

246 
พักครู 

248 
ภาษาไทย 

231 
ดนตรไีทย 

232 
แนะแนว 

232 
พักครู 

234 
ภาษาอังกฤษ 

235 
คณิตศาสตร ์

236 
พักครู 

238 
คณิตศาสตร ์

221 
ดนตรสีากล 

222 
นาฏศิลป ์

223 
ภาษาอังกฤษ 

224 
พักครู 

225 
ภาษาฝรั่งเศส 

226 
การงานอาชีพ 

227 
พักครู 

228 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
211 

ห้องประชุม
ชมพู

พันธุ์ทิพย ์

212 
พักครู 

213 
พักครู 

214 
ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา 

217 
พักครู 

218 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
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ผังกำรใช้ห้องโรงเรียนจ่ำนกร้อง อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

อำคำร 3 
 

บันได 
 

 
 
 
 
 
 

 
ห้องน้ า
นักเรียน 

371 
พัก
ครู 

 

372 
วิทยาศาสตร์

กายภาพ
ชีวภาพ 

373 
ฟิสิกส ์

 

บันได 

374 
ห้องเรียน

รวม 

375 
พัก
ครู 

376 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

377 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

378 
พัก
ครู 

3710 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

บันได 
 

361 
พัก
ครู 

362 
ชีววิทยา 

363 
เคม ี

364 
ห้องเรียน

รวม 

365 
พัก
ครู 

366 
ภาษาไทย 

367 
ภาษาไทย 

368 
พัก
ครู 

3610 
ภาษาไทย 

351 
พัก
ครู 

352 
วิทยาศาสตร ์

353 
วิทยาศาสตร ์

354 
ห้องเรียน

รวม 

355 
พัก
ครู 

356 
คณิตศาสตร ์

357 
คณิตศาสตร ์

358 
พัก
ครู 

3510 
คณิตศาสตร ์

341 
พัก
ครู 

342 
วิทยาศาสตร ์

343 
วิทยาศาสตร ์

344 
ห้องเรียน

รวม 

345 
พัก
ครู 

346 
สังคม 

347 
สังคม 

348 
พัก
ครู 

3410 
สังคม 

331 
พัก
ครู 

332 
วิทยาศาสตร ์

 

333 
วิทยาศาสตร ์ 330 334 

คอมพิวเตอร ์

335 
พัก
ครู 

336 
คอมพิวเตอร ์

337 
คอมพิวเตอร ์

338 
พัก
ครู 

3310 
คอมพิวเตอร ์

ห้องน้ า
ครู 

321 
บริหารงบประมาณและบุคคล 

 
324 
ส านัก

อ านวยการ 

325 
บริหารงาน

ทั่วไป 

326 
ทะเบียน 

327 
วัดผล 

328 
วิชาการ 

3210 
ห้อง

ประชุม 

 311 
โรงอาหาร 1 

312 
ธนาคาร 

313 
โรงอาหาร 2 

 
 

อำคำร 4 
 

441 
ห้องพักครู 

บันได 

442 
ห้องเรียน 

443 
ห้องเรียน 

444 
ห้องเรียน 

445 
ห้องเรียน 

บันได 

446 
ศูนย์ Gifted 

431 
ห้องสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนจ่านกร้อง 

432 
ห้องเรียน 

433 
ห้องเรียน 

434 
ห้องเรียน 

435 
ห้องเรียน 

436 
ห้องสะเตม็ศึกษา 

สุขา 
421 

ห้องเรียน 
422 

ห้องเรียน 
423 

เกาหล ี
424 

ห้องเรียน 
425 

ห้องเรียน 
426 

ห้องเรียน 
สุขา 
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411 
ใต้ถุนโล่ง 

412 
ใต้ถุนโล่ง 

413 
ห้องเก็บพัสด ุ

 
 
 
 

 

ผังกำรใช้ห้องโรงเรียนจ่ำนกร้อง อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
อำคำรฝึกงำน 

 

ฝ141 
กลุ่มสาระศลิปะ 

บันได 

ฝ142 
กลุ่มสาระศลิปะ 

ฝ131 
คหกรรม 

ฝ132 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

ฝ121 
Resource Center 

ฝ122 
งานไฟฟ้า 

ฝ111 
ห้องลูกเสือ 

ฝ112 
ห้องพยาบาล 

 
   ตำรำงแสดงจ ำนวนแสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ครูต่อนักเรียนและห้องเรียน  ปีกำรศึกษำ  2564 (ข้อมูล 25 มถิุนำยน  2564) 
 

5. ข้อมูลนักเรียน  ปกีำรศึกษำ  2564 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 13 198 329 527 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 13 206 275 481 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 13 207 312 519 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 39 611 916 1,527 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 8 138 187 325 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5 8 107 186 293 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 8 87 150 237 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 24 332 523 855 
รวมท้ังสิ้น 63 943 1,439 2,382 
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 งานทะเบียน  :  25 มิถุนายน 2564 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
6. ข้อมูลบุคลำกรครู ปีกำรศึกษำ 2564 

         

ที ่ ประเภท / ต ำแหน่ง 

เพศ 

รวม 

วิทยฐำนะ จ ำแนกตำมกำรศึกษำ 

ชำย หญิง 
ค.ศ
.4 

ค.ศ.
3 

ค.ศ.
2 

ค.ศ.
1 

ครูผู้ 
ช่วย 

รวม 
ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ              
 - ผู้อ ำนวยกำร 1 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 
 - รองผู้อ ำนวยกำร 2 1 3 - 1 2 - - 3 - - 3 - 

รวม 3 1 4 - 2 2 - - 4 - - 4 - 
2 ครูผู้สอน              

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 3 13 16 - 10 5 - 1 16 - 6 10 - 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำต่ำงประเทศ 
1 17 18 - 13 2 3 - 18 - 7 11 - 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 3 12 15 - 10 4 1 - 15 - 10 5 - 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตรฯ์ 10 18 28 - 20 4 3 1 28 - 10 18 - 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำฯ 5 9 14 - 7 3 3 1 14 - 6 8 - 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ - 7 7 - 4 2 1 - 7 - 5 2 - 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำฯ 4 4 8 - 4 2 1 1 8 - 6 2 - 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิปะ 1 4 5 - 3 1 1 - 5 - 2 3 - 

 งำนแนะแนว 1 2 3 - - 3 - - 3 - 2 1 - 
 งำนห้องสมุด - 1 1 - - - - - - - 1 - - 
 ครูอัตรำจ้ำง 4 5 9 - - - - - - - 9 - - 

 ครูต่ำงชำต ิ - 1 1 - - - - - - - 1 - - 
รวม 32 93 125 - 71 26 13 4 114 - 65 60 - 

3 บุคลำกร              
 ลูกจ้ำงประจ ำ 1 - 1           
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 พนักงำนรำชกำร - 3 3           
 ลูกจ้ำงช่ัวครำว 8 9 17           

รวม 9 12 21           
รวมท้ังสิ้น 44 106 150           

 

    กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณและบุคคล  :  :  25 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนจ่ำนกร้อง 

1. นายวัฒนา          ภาวะไพบูลย์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายสัญลักษณ์     ทองค าพงษ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายประสิทธิ์ บัญญัติ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายจักรพงษ์ วีระมาชา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสุขุมาลย์ ธ ารงโชต ิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. พระใบฎีกาสุทศ   ปฏิภาโน    ผู้แทนองค์กรศาสนา 
9. นายอัควัตร์    น้อยวงศ์    ผู้แทนองค์กรศาสนา 
10.นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
11.  นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา   ผู้แทนผู้ปกครอง 
13. นางนพวรรณ ชูนาคา    ผู้แทนครู 
14. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ   ผู้แทนศิษย์เก่า 
15. นายเฉลียว ค าดี    กรรมการและเลขานุการ 
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8.  โครงสร้ำงหลักสูตร   
โรงเรียนจ่ำนกร้อง จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช  2551  (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักรำช 2560)  โดยได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียนดังนี้ 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 
ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้  
ภำษำไทย 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

คณิตศำสตร์ 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

  ◆ ประวัติศำสตร ์

  ◆ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 

  ◆ หน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรม          
และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 

  ◆ ภมูิศำสตร ์

  ◆ เศรษฐศำสตร ์

 

80 (2 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 
 

 
60 

(1.5 นก.) 

 

80 (2 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

60 
(1.5 นก.) 

 

80 (2 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

60 
(1.5 นก.) 

 

80 (2 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

60 
(1.5 นก.) 

 

80 (2 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

60 
(1.5 นก.) 

 

80 (2 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

60 
(1.5 นก.) 

สุขศึกษำและพลศกึษำ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
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ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

กำรงำนอำชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

ภำษำต่ำงประเทศ 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880  (22 นก.) 880  (22 นก.) 880  (22 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 240-320 (6-8 นก.) 280-360 (7-9 นก.) 160-260 (4-6.5 นก.) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

  ◆ กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 
  ◆ กิจกรรมนักเรียน 

  -  ลูกเสือ ยุวกำชำดฯ 

  -  ชุมนุม 

 
20 
20 

 
20 
20 

 
20 
20 

 
20 
20 

 
20 
20 

 
20 
20 

  ◆ กิจกรรมเพื่อสังคม                     
และสำธำรณประโยชน์ 

บูรณำกำร บูรณำกำร บูรณำกำร บูรณำกำร บูรณำกำร บูรณำกำร 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 
1240-1320 
(28-30 นก.) 

1280-1360 
(29-31 นก.) 

1160-1260 
(26-28.5 นก.) 

 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (แผนกำรเรียนศิลป์-ภำษำ) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 
ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ภำษำไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

คณิตศำสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 60 (1.5 นก.) 60 (1.5 นก.) 40 (1 นก.) - 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

  ◆ ประวัติศำสตร์ 
  ◆ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
  ◆ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม          
และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
  ◆ ภูมิศำสตร์ 
  ◆ เศรษฐศำสตร์ 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 
 

 
40 

(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

40 (1 นก.) 
 

 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

40 (1 นก.) 
 

 

 
 

40 
(1 นก.) 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

ศิลปะ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

กำรงำนอำชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) - - - - 
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ภำษำต่ำงประเทศ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 640  (16 นก.) 560  (14 นก.) 440  (11 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 640  (16 นก.) 720 (18 นก.) 760 (19 นก.) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

  ◆ กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 

  ◆ กิจกรรมนักเรียน 

  -  ลูกเสือ ยุวกำชำดฯ 

  -  ชุมนุม / นศท. 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 
  ◆ กิจกรรมเพื่อสังคม                     
และสำธำรณประโยชน์ 

20 20 20 20 20 20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1400  (32 นก.) 1400  (32 นก.) 1320  (30 นก.) 
 
 

 

            โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 
ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ภำษำไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

คณิตศำสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - - 60 (1.5 นก.) 
180 (4.5 

นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

  ◆ ประวัติศำสตร์ 
  ◆ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
  ◆ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม          
และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
  ◆ ภูมิศำสตร์ 
  ◆ เศรษฐศำสตร์ 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 
 

 
40 

(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

40 (1 นก.) 
 

 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

40 (1 นก.) 
 

 

 
 

40 
(1 นก.) 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
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ศิลปะ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

กำรงำนอำชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) - - - - 

ภำษำต่ำงประเทศ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 560  (14 นก.) 440  (11 นก.) 640  (16 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 760  (19 นก.) 840 (21 นก.) 680 (17 นก.) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

  ◆ กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 

  ◆ กิจกรรมนักเรียน 

  -  ลูกเสือ ยุวกำชำดฯ 

  -  ชุมนุม / นศท. 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

  ◆ กิจกรรมเพื่อสังคม                     
และสำธำรณประโยชน์ 

20 20 20 20 20 20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1440  (33 นก.) 1400  (32 นก.) 1440  (33 นก.) 
 

 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์-คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 
ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ภำษำไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

คณิตศำสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - - 60 (1.5 นก.) 
180 (4.5 

นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

  ◆ ประวัติศำสตร์ 
  ◆ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
  ◆ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม          
และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
  ◆ ภูมิศำสตร์ 
  ◆ เศรษฐศำสตร์ 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 
 

 
40 

(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

40 (1 นก.) 
 

 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

40 (1 นก.) 
 

 

 
 

40 
(1 นก.) 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
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ศิลปะ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

กำรงำนอำชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) - - - - 

ภำษำต่ำงประเทศ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 560  (14 นก.) 440  (11 นก.) 640  (16 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 760  (19 นก.) 920 (23 นก.) 760 (19 นก.) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

  ◆ กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 

  ◆ กิจกรรมนักเรียน 

  -  ลูกเสือ ยุวกำชำดฯ 

  -  ชุมนุม / นศท. 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

  ◆ กิจกรรมเพื่อสังคม                     
และสำธำรณประโยชน์ 

20 20 20 20 20 20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1440  (33 นก.) 1480  (34 นก.) 1520  (35 นก.) 
 

 

 โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์-Gifted) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 
ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ภำษำไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

คณิตศำสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - - 60 (1.5 นก.) 
180 (4.5 

นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

  ◆ ประวัติศำสตร์ 
  ◆ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
  ◆ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม          
และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
  ◆ ภูมศิำสตร์ 
  ◆ เศรษฐศำสตร์ 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 
 

 
40 

(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

60 (1.5 นก.) 
 

20 (0.5 นก.) 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

40 (1 นก.) 
 

 

 
 

40 
(1 นก.) 

 

40 (1 นก.) 
 

 

 
 

40 
(1 นก.) 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 



16 
 

 

ศิลปะ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

กำรงำนอำชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) - - - - 

ภำษำต่ำงประเทศ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 560  (14 นก.) 440  (11 นก.) 640  (16 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 780  (19.5 นก.) 920 (23 นก.) 640 (16 นก.) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

  ◆ กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 

  ◆ กิจกรรมนักเรียน 

  -  ลูกเสือ ยุวกำชำดฯ 

  -  ชุมนุม 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

  ◆ กิจกรรมเพื่อสังคม                     
และสำธำรณประโยชน์ 

20 20 20 20 20 20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1460  (33.5 นก.) 1480  (34 นก.) 1400  (32 นก.) 
 

 

9. ผลกำรด ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำ 

9.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

กลุ่มสำระ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
รวม 

กำรเรียนรู ้ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร,มส 

  ภำษำไทย 15.51 14.09 15.71 17.05 15.35 9.83 9.50 2.71 0.25 100.00 
  คณิตศำสตร์ 18.16 9.18 14.10 14.65 16.00 11.54 12.78 3.03 0.58 100.00 

  วิทยำศำสตร์ 32.89 15.36 15.28 12.68 11.79 5.54 4.69 1.26 0.52 100.00 

  สังคมศึกษำฯ 35.35 15.36 15.59 11.23 9.56 5.90 6.06 0.78 0.17 100.00 
  สุขศึกษำฯ 56.98 14.77 9.98 6.67 4.26 2.36 3.16 1.58 0.23 100.00 

  ศิลปะ 48.68 12.18 11.07 6.98 7.80 3.93 8.25 1.12 0.00 100.00 

  กำรงำนอำชีพฯ 25.59 13.60 15.82 12.48 9.34 7.12 12.12 3.68 0.26 100.00 
  ภำษำต่ำงประเทศ 25.55 11.95 14.58 13.77 13.52 9.65 9.33 1.34 0.30 100.00 

 กำรศึกษำค้นคว้ำฯ (IS) 42.22 15.32 13.33 5.03 6.30 6.30 9.81 1.27 0.42 100.00 

รวม 32.79 13.55 14.18 11.84 11.02 6.90 7.73 1.68 0.31 100.00 
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        9.2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีสำม 

    โรงเรียนจ่านกร้อง  ได้ผ่านการประเมินและรับรอง จากส านักงานประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบที่สาม  ซึ่งท าการประเมินคุณภาพ ระหว่างวันที่  20-21-22 มิถุนายน 2555   โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งแต่ละด้าน สรุปโดยภาพรวมตามรายมาตรฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(มัธยมศกึษำ) 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน     
อิงสถำนศึกษำ 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ผลรับรอง
มำตรฐำน
คุณภำพ 

ด้ำนผู ้เร ียน 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรยีภาพ    ดีมาก  ได้ 
มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม             
                  ที่พึงประสงค์ 

   ดีมาก  ได้ 

มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้
                  ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

   ดีมาก  ได้ 
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กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(มัธยมศกึษำ) 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน     
อิงสถำนศึกษำ 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ผลรับรอง
มำตรฐำน
คุณภำพ 

                  อย่างต่อเนื่อง 
มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอยา่ง 
                  เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ  
                  แก้ปัญหาได้อย่างมสีติ สมเหตสุมผล                    

   ดี  ได้ 

มำตรฐำนที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
                   ตามหลักสตูร 

   พอใช้  ได้ 

มำตรฐำนที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน   
                   สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคต ิ
                   ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   ดีมาก  ได้ 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 7  ครูปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ดีมาก  ได้ 

มำตรฐำนที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
                   อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

   ดีมาก  ได้ 

มำตรฐำนที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง   
                   ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
                   อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

   
ดีมาก  ได้ 

มำตรฐำนที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร  
                    กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม 
                    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

   
ดีมาก  ได้ 

มำตรฐำนที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 
                    การบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนา 
                    เต็มศักยภาพ 

   
ดีมาก  ได้ 

มำตรฐำนที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายใน 
                    ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   ดีมาก  ได้ 

ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่  13 สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน  
                     ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

   ดีมาก  ได้ 

ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
                    ตามวิสัยทัศน์ ปรชัญา และจดุเน้น 
                    ที่ก าหนดขึ้น 

   
ดีมาก  ได้ 

ด้ำนกำรมำตรกำรส่งเสริม 
มำตรฐำนที่ 15 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย    ดี  ได้ 
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กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(มัธยมศกึษำ) 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน     
อิงสถำนศึกษำ 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ผลรับรอง
มำตรฐำน
คุณภำพ 

                    ตามวิสัยทัศน์ ปรชัญา และจดุเน้น 
                    ที่ก าหนดขึ้น 

 
 ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในภำพรวมได้มำตรฐำนคุณภำพ  สมศ.          ได้                    ไม่ได้ 

                                                                                     ระดบัดีมำก        
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  9.3 วิเครำะห์สถำนศึกษำจำกผลกำรประเมิน 

 
ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีน้ าหนัก และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุนทรียภาพ   มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียนบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ค้นคว้าหา
ความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอก
สถานศึกษา คิดเป็น ท าเป็น มีความสามารถด้านการคิด   
มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการพัฒนาสถานศึกษา
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา พัฒนาโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี เป็นจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา พัฒนาโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านดนตรีเป็นจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ โครงการละครหุ่นสร้างสุขภาพ 
โครงการยมทูตใจดีขับขี่ให้ปลอดภัยเป็นโครงการพิเศษ 
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับพอใช้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ  
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
2.  สถานศึกษามีการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดสอน
ซ่อมเสริม จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร 
ยังมีไม่มากพอ 
3.  ครูบางส่วนยังมีการประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและพัฒนาการ
ของผู้เรียนเพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย และไม่มี 
การวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อม
เสริมและพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง      

2.  บริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
สวยงาม มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ระดับ
มาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
3.  ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลเป็น
รายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม จัดเตรียมและใช้สื่อเหมาะสมกับกิจกรรม 
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 

การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีผลการปฏิบัติยัง 
ไม่เด่นชัดในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา 
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ปัจจัยภำยนอกสถำนศึกษำ 
โอกำส อุปสรรค 

     สถานศึกษาตั้งอยู่ในเมือง ใกล้แหล่งเรียนรู้ทางการ
ศึกษา และวัฒนธรรม   ที่หลากหลาย ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้ความร่วมมือและนิยม   ส่งบุตรหลานเข้าเรียน
จ านวนมาก มีแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า  สืบค้น
ได้ตลอดเวลาทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 

     สภาพครอบครัวเดี่ยว  และสภาพเศรษฐกิจ                  
ของผู้ปกครองบางส่วนมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้เรียน        
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีไปในทางลบ ส่งผลกระทบ                 
ต่อการเรียนการสอนและวัฒนธรรมไทย 

 
     9.4  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ.2553 
    1.  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ท ากิจกรรมโครงงาน ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยี และจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม มีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ เช่น ทดสอบ ดูผลงาน การสังเกต การปฏิบัติจริง ใบงาน โครงงาน เป็นต้น และน าผลการประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนมาปรับการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  2.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษาควรมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ิมมากขึ้น โดยมีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าระดับดี และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงเพ่ิมมากข้ึน 
    3.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพการเรียน รู้ 
เช่น ทดสอบ ดูผลงาน การสังเกต การปฏิบัติจริง ใบงาน โครงงาน เป็นต้น ควรน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและควรมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมมากข้ึนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้อง
ได้รับการพัฒนา  
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ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
 

     9.5  ระยะเวลำในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนคุณภำพ สมศ.  
          ในแต่ละมาตรฐานและในภาพรวม  3 ปี  
 

    9.6  นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม 
   1.  ผลงานการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทักษะคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัล OBEC AWARD เหรียญ
ทองระดับประเทศ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ด้านบริหารจัดการ  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี 2556  ของ นางธนารัตน์ 
หาญชเล ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง  
  2.  ผลงานการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล OBEC AWARD เหรียญเงิน 
ระดับประเทศ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ด้านบริหารจัดการ  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี 2556  ของ นางกาญจนา  ค าคูณศรี  
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง  
 

     9.7  ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำในอนำคต 
       1.  ให้ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการด ารงรักษาคุณภาพ และมาตรฐาน ทางการศึกษา 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เช่นส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ  ดนตรีไทย สากล  ดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ เพ่ิมมากข้ึนและต่อเนื่อง 

  2.  ประสานกับแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา  เช่นมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล-
สงคราม และมหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคล  รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ  พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการเรียนการสอนให้มี
การแสงหาและพัฒนาเทคนิคอย่างต่อเนื่อง 

  3. พัฒนาการบริหารเชิงระบบให้ครอบคลุมหน่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมโดยมีกระบวนการ  วิธีการ  บันทึกข้อมูลผล การด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข
ที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

     9.8  สรุปข้อมูลจำกรำยงำนประเมินตนเอง   
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  การบริหารที่ชัดเจน  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่  ของแต่
ละงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการสถานศึกษา           
ชมรมผู้ปกครอง  และร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา 
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  2. มีการกระตุ้นให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้  และวิจัยในชั้นเรียน  มีห้องสมุดที่ทันสมัย  ผู้บริหารมี
ความเป็นผู้น า  มีการกระตุ้นสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทุกฝ่าย  มีสื่อการเรียนการสอน ด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียน 
  3. นักเรียนมีทักษะในการท างานตามขั้นตอน  มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา  ชนะเลิศดนตรี ใน
รายการลูกทุ่ง “ชิงช้าสวรรค์  คอนเทสต์”  2  ปีซ้อน 

จุดที่ควรพัฒนำ 
  1.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการรักการเรียนรู้ มีทักษะ  ในการ
แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้มากขึ้น 
  2.  การพัฒนาความรู้  เรื่อง การใช้วิธีสอนการผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ มาทดลองใช้กับผู้เรียน และใช้
การวิจัยในชั้นเรียนน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 

     9.9  ผลกำรด ำเนินงำนสืบเนื่องจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก 

   9.9.1 พัฒนาตามระบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และระบบกิจกรรมนักเรียน 
  1)  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อพัฒนาการเรียน 
  2)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
  3)  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  4)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ 
  9.9.2 พัฒนาตามระบบการเรียนรู้  ระบบบริหารการจัดการ  และระบบพัฒนาบุคลากร 
  1)  โครงการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มสาระ 
  2)  โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  3)  พัฒนาผลงานทางวิชาการ  และการวิจัย  เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 
    9.9.3  พัฒนาระบบน าองค์กร  ระบบบริหารจัดการ  และระบบยุทธศาสตร์ 
  1)  โครงการระบบบริหารงานโรงเรียนทุกฝ่าย 
  2)  โครงการพัฒนางานสารบรรณ 

 3)  โครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพของโรงเรียน (ToPSTAR) 
  4)  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5)  โครงการพัฒนางานแผนงานและสารสนเทศ 
 

     9.10 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
   ผลส าเร็จของการพัฒนาเชิงระบบ  โรงเรียนจ่านกร้อง  ประสบความส าเร็จทุกระบบ  ดังนี้ 
  1.  ระบบการเรียนรู้ 
  2.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.  ระบบกิจกรรมนักเรียน 
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  4.  ระบบการน าองค์กร 
  5.  ระบบบริหารจัดการ 
  6.  ระบบยุทธศาสตร์ 
  7.  ระบบสารสนเทศ 
  8.  ระบบพัฒนาบุคลากร 
  9.  ระบบชุมชนสัมพันธ์ 
  10.  ระบบการดูแลคุณธรรม จริยธรรม 
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ส่วนที่ 2 
สถานภาพสถานศึกษา 

การวิเคราะห์บริบทโรงเรียนจ่านกร้อง 

 จากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดยทั่วไปของโรงเรียน เป็นบริบทที่ส าคัญในการตัดสินใจ
เพ่ือวางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโดยด าเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT ตามแนวคิดการวิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพแวดล้อม
ภายนอก STEP และสภาพแวดล้อมภายใน 2S4M เป็นหลัก มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 

ตาราง 1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนจ่านกร้อง 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก น ้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้าหนักคะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห์ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.28 4.15 -2.75 1.16 -0.77 0.39 
ด้านเทคโนโลยี (T) 0.32 4.23 -2.71 1.35 -0.87 0.49 
ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.27 3.92 -3.63 1.06 -0.98 0.08 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.13 3.65 -3.08 0.48 -0.40 0.07 

รวม 1.00     4.05 -3.02 1.03 

 
 
 จากตาราง 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โรงเรียนจ่านกร้อง มีโอกาส ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.05 สูงกว่าอุปสรรคซึ่งอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.02 มีความแตกต่างต่างกันที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 1.03  เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4 .23 ด้าน
กฎหมายและการเมือง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 3.65 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้โรงเรียนสามารถน าประยุกต์ใช้
ในจัดการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ด้านการเมืองและกฎหมายเป็นอุปสรรค เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่คล่องตัวและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะต้องปฏิบัติตาม
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ส านักงานธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก 
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ตาราง 2  การสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนจ่านกร้อง 
 

รายการปัจจัย 
น ้าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น ้าหนักคะแนนเฉลี่ย 
สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน สรุปผลการวิเคราะห์ 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.10 4.07 -3.15 0.41 -0.32 0.09 

ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.23 3.38 -3.52 0.78 -0.81 0.03 
ด้านบุคลากร (M1) 0.20 4.13 -3.32 0.83 -0.66 0.16 
ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 0.18 3.88 -3.45 0.70 -0.62 0.08 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.15 4.24 -3.27 0.64 -0.49 0.15 
ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.14 4.12 -3.19 0.58 -0.45 0.13 

รวม 1.00     3.93 -3.35 0.58 

 
 
 จากตาราง 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า โรงเรียนจ่านกร้อง มีจุดแข็งที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 3.93 สูงว่าจุดอ่อนซึ่งอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.35 มีความแตกต่างกันที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.58 เมื่อ
พิจารณาสภาพแวดล้อมภายในรายด้าน พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.24 ด้านผลผลิตและการ
บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.38 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นจุดแข็งที่ส่งเสริมให้การ
บริหารการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ แต่มีจุดอ่อน คือ ด้านผลผลิตและการบริการ เนื่องจาก โรงเรียนจ่า
นกร้องไม่ได้เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ท าให้ไม่สามารถท าการคัดเลือกนักเรียนได้ต้องรับนักเรียนทุกคน
ที่มาสมัครเข้าเรียนและรองรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก -
อุตรดิตถ ์
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ตาราง 3 สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนจ่านกรอ้ง 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัย 
สรุปค่าน ้าหนัก

คะแนน 
ปัจจัย 

สรุปค่าน ้าหนัก
คะแนน 

1. ด้านเทคโนโลยี (T) + 0.49 1. ด้านบุคลากร (M1) + 0.16 

2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) + 0.39 2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) + 0.15 

3. ด้านเศรษฐกิจ (E) + 0.08 3. ด้านบริหารจัดการ (M4) + 0.13 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) + 0.07 4. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) + 0.09 

      5. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) + 0.08 

      6. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) - 0.03 

     สรุปปัจจัยภายนอก 4.05 -3.02      สรุปปัจจัยภายใน 3.93 -3.35 

     เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 1.03      เฉลี่ยปัจจัยภายใน 0.58 
 
 
 จากตาราง 3 สรุปผลการประเมินสถานภาพ โรงเรียนจ่านกร้อง เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อม
ภายนอกรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาสมากที่สุด โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้โรงเรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ส่วนด้านการเมืองและ
กฎหมายเป็นอุปสรรค เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่คล่องตัวและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และส านักงานธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน
รายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรเป็นจุดแข็ง กล่าวคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้
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ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ส่วนด้านผลผลิตและการ
บริการ เป็นจุดอ่อน เนื่องจาก โรงเรียนจ่านกร้อง ไม่ได้เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ท าให้ไม่สามารถท าการ
คัดเลือกนักเรียนได้ต้องรับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียนและรองรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ ์
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนจ่านกร้อง (SWOT Analysis) 

 เมื่อน าสภาพแวดล้อมภายนอกและภาจใน มาสร้างแผนภูมิ 2x2 โดย 
 1. ก าหนดแกนตั้งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านบนแทนโอกาส (Opportunities) หรือ O 
ด้านล่างแทนอุปสรรค (Threats) หรือ (T) 
 2. ก าหนดแนวนอนเป็นสภาพแวดล้อมภายใน ด้านซ้ายแทนจุดแข็ง (Strengths) หรือ (S) 
ด้านขวาแทนจุดอ่อน (Weakness) หรือ (W) 
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 จากการพิจารณากราพ  2x2  ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการส ารวจโอกาส  อุปสรรค  จุดแข็ง และจุดอ่อนที่มีผลต่อการด าเนินการ  (SWOT)  แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนมีสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร  ซึ่งพิจารณาจากพ้ืนที่วงรี วงใน (สีแดง) คือ  พ้ืนที่ที่โรงเรียนจะต้องให้
ความส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์  โดยพิจารณาได้ว่า สภาพปัจจุบันของโรงเรียนจ่านกร้อง  นั้นอยู่ใน
ต าแหน่งดาวรุ่ง (STAR) หมายถึง  มีสภาพแวดล้อมภายในที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ  สรุปเป็นทิศทางได้ว่า  สภาพปัจจุบันของโรงเรียนจ่านกร้อง  ควรก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4  การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
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 จากตาราง 4 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ทุกต าแหน่งใน
ตารางตามล าดับความส าคัญ เพ่ือศึกษาถึงรายละเอียดของปัจจัยต่าง ๆ แต่ละด้าน สามารถวิเคราะห์ได้เป็น  2  
กลุ่ม คือ 

 1.  ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งและมีสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เอื อต่อการด้าเนินงาน จัดเป็นกลุ่มดาวรุ่ง  จ้านวน 20 คู่  ตามล้าดับ  ได้แก่ 
  
  TM1     TM3     TM4     TS1     TM2 
        SM1     SM3     SM4     SS1     SM2 
  EM1     EM3     EM4     ES1     EM2 
  PM1     PM3     PM4     PS1     PM2       
 
 ซึ่งสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานในด้านส่งเสริม เพ่ิม ขยาย สนับสนุน เร่งรัด และ
เสริมสร้าง 

 2.  ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อนและมีสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นโอกาส  จัดเป็นกลุ่ม (QUESTION MARK) จ้านวน 4 คู่  ตามล้าดับ  ได้แก่  
 
  TS2     SS2     ES2     PS2 
 
 
ตาราง 5  ความหมายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแสดล้อมภายนอกและภายใน 
 

ปัจจัย ความหมาย 

TM1 เทคโนโลยีก้าวหน้ารวดเร็ว สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  
มีความรวดเร็วและชัดเจนถือเป็นโอกาส บุคลากรมีความรู้ตรงกับสาขาวิชาที่สอน มีการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองเสมอท าให้การท างาน การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพเป็นจุดแข็ง 

TM3 เทคโนโลยีก้าวหน้ารวดเร็ว สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  
มีความรวดเร็วและชัดเจนถือเป็นโอกาส โรงเรียนมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เป็นจุดแข็ง  

TM4 เทคโนโลยีก้าวหน้ารวดเร็ว สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  
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ปัจจัย ความหมาย 

มีความรวดเร็วและชัดเจนถือเป็นโอกาส โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความถนัด
และเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและมีการป้องกันตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยผู้เรียนในด้าน
ต่าง ๆ ได้ดี และมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เป็นจุดแข็ง  

TS1 เทคโนโลยีก้าวหน้ารวดเร็ว สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  
มีความรวดเร็วและชัดเจนถือเป็นโอกาส โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เป็นจุดแข็ง  

TM2 เทคโนโลยีก้าวหน้ารวดเร็ว สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  
มีความรวดเร็วและชัดเจนถือเป็นโอกาส มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงิน 
การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามข้ันตอนและโปร่งใส เป็นจุดแข็ง 

SM1 ชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาและให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านเป็นโอกาส บุคลากรมีความรู้ 
และท างานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นจุดแข็ง  

SM3 โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชนให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านเป็นโอกาสและ
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เป็นจุดแข็ง  

SM4 โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชนให้การยอมรับ 
เชื่อถือ ศรัทธาและให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านเป็นโอกาส โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดย 
เปิดโอกาสให้ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
รวมถึงการจัดการหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นจุดแข็ง  

SS1 โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชนให้การยอมรับ 
เชื่อถือ ศรัทธา เป็นโอกาส และ โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนชัดเจน เป็นจุดแข็ง  

SM2 ชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาและให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เป็นโอกาส และชุมชน 
ยังให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนรวมถึงทุนการศึกษา เป็นจุดแข็ง 

EM1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เป็นโอกาส โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้  
ตรงกับสาขาวิชา ที่สอนและมีการพัฒนาตนเองเสมอ เป็นจุดแข็ง  

EM3 ผู้ปกครองมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจเป็นโอกาส โรงเรียนมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์  
และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นจุดแข็ง  

EM4 ผู้ปกครองมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจเป็นโอกาสและโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูจัดการเรียนการสอน  
ให้สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นจุดแข็ง  

ES1 ผู้ปกครองมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เป็นโอกาสและโรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบาย 
มีความชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ของสวนกุหลาบฯ เป็นจุดแข็ง  
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ปัจจัย ความหมาย 

EM2 ผู้ปกครองมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจและให้การสนับสนุนเป็นโอกาส การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปตามระบบที่ชัดเจน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพเป็นจุดแข็ง 

PM1 นโยบายระดับชาติสนับสนุนให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นโอกาส บุคลาก 
รมีความรู้ตรงกับสาขาวิชาที่สอนและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจุดแข็ง  

PM3 นโยบายระดับชาติสนับสนุนให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นโอกาส และโรงเรียน 
มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกเป็นจุดแข็ง  

PM4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นโอกาส โรงเรียน
บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นจุดแข็ง  

PS1 นโยบายระดับชาติก าหนดให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นโอกาส และโรงเรียน 
มีโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา เป็นจุดแข็ง  

PM2 นโยบายระดับชาติสนับสนุนให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นโอกาส  
ด้านประสิทธิภาพทางการใช้จ่ายเงิน เป็นจุดแข็ง 

TS2 การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และมีเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก เป็นอุปสรรค ผู้เรียน 
มีการใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่อนข้างต่ า เป็นจุดอ่อน 

SS2 วัฒนธรรมต่าง ๆ เริ่มเปลี่ยนแปลง เป็นอุปสรรค ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค่อนข้างต่ า เป็นจุดอ่อน 

ES2 ความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค เป็นอุปสรรค ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า 
เป็นจุดอ่อน 

PS2 นโยบายระดับชาติเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เป็นอุปสรรค ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่อนข้างต่ า เป็นจุดอ่อน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนจ่านกร้อง 

 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันโรงเรียนจ่านกร้อง ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  ด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านกฎหมายและการเมือง  ว่าเป็นโอกาส
หรืออุปสรรคในการพัฒนา  ส่งเสริม  หรือสนับสนุน  และพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
โครงสร้างและนโยบาย  ด้านการให้บริการและผลผลิต  ด้านบุคลากร  ด้านประสิทธิภาพการเงิน  ด้านวัสดุ
อุปกรณ์  และด้านการบริหารจัดการ  ว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการด าเนินการ  สรุปผลได้ดังนี้ 

 1.  สภาพแวดล้อมภายนอก 

 โรงเรียนจ่านกร้อง มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อโรงเรียนมากที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยี เป็น
โอกาส เพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สื่อดิจิตอลที่ใช้
ในสังคมปัจจุบันหรือเครือข่ายการใช้อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วโลกที่เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา ดังจะเห็นได้จาก ความ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารตลอดจนความสามารถที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการขยายตัวของเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่อาศัยระบบดิจิตอล ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดได้
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของครูและนักเรียน ตลอดจนระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน  ท าให้
โรงเรียนสามารถน าประยุกต์ใช้ในจัดการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งโรงเรียนความพร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  และบุคลากร
ของโรงเรียนมีความรู้ตรงกับสาขาวิชาที่สอน มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนา
ตนเองเสมอท าให้การท างาน การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรยังสามารถสร้างสื่อการ
เรียนรู้ได้หลากหลาย สามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ  ท าให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน
เรื่องการประกวดภาพยนตร์สั้นในระดับต่าง ๆ เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับ
ภาค 3 สมัย ชนะเลิศ OBEC Film ระดับมัธยม ในหัวข้อ Active Learning  รางวัลนักท าหนังรุ่นใหม่ที่น่าจับ
ตาจากสมาคมผู้ก ากับภาพยนตร์ไทย เป็นต้น แต่มีข้อจ้ากัดในด้านการเมืองและกฎหมายเป็นอุปสรรค 
เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่
คล่องตัวและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ส านักงานธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จังหวัดพิษณุโลก 

 2.  สภาพแวดล้อมภายใน 

 สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน จุดแข็งที่เป็นจุดเด่นของ
โรงเรียน คือ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านบริหารจัดการ  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วน
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ร่วมและกระจายอ านาจในบางส่วนไปยังกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนตาม
บริบทของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล อีกทั้ง โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
ของโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชมรมครูผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่า
นกร้อง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ อีกท้ัง โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
คือ ด้านผลผลิตและการบริการ  เนื่องจาก โรงเรียนจ่านกร้องไม่ได้เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ท าให้ไม่
สามารถท าการคัดเลือกนักเรียนได้ต้องรับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียนและรองรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกี่ยวกับ
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน  ทักษะในการ
สื่อการและการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในตนเองให้มากข้ึน  

 3.  ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนจ่านกร้อง แล้วน าข้อมูลมา
ประเมินสถานภาพ ปรากฏว่า โรงเรียนจ่านกร้อง มีสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นโอกาส เอ้ือต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายใน เป็นจุดแข็ง ที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีการ
กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงท าให้โรงเรียนจ่านกร้องสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
1. วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนจ่านกร้องเป็นผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พันธกิจ 

1.จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับ

ศตวรรษ ที่ 21 

3.เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส านึกในความ เป็นไทย และ วิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ คุณธรรม มีทักษะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพ 

 

3. เป้าประสงค์ 

1.ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

2.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ที่พึงประสงค์ ด ารงตนเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4.สถานศึกษามีการบริหาร จัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 

4. กลยุทธ์ 

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษ

ที่ 21 

3.ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.เพิ่มศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรรณวิชาชีพ 

5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ารจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ  

1.1.1 95 95 96 97 - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุดและสัปดาห์รักการอ่าน , กิจกรรมนักอ่าน
ผ่านวรรณกรรมแว่นแก้ว , กิจกรรมยอดฮิตสร้าง
ความคิดให้นักอ่าน , กิจกรรมเครือข่ายส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านโรงเรียนจ่านกร้อง , กิจกรรมอ่านดีคิดดีมี
คุณธรรม , กิจกรรมยอดนักอ่านแห่งปี) 
- กิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมวินัยรักการอ่าน 
- กิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมสื่อสารภาษา “Morning Talk” 
- กิจกรรมวัดระดับความสามารถทางภาษา  

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

- กิจกรรม JR Read for L.I.F.E (กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ) 

 
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1.1.2 90 95 96 97 - โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด้วยกิจกรรมโครงงานบูรณาการตาม
รูปแบบ STEM 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์  
ออกแบบพัฒนาชิ้นงาน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง
โครงงาน 
สะเต็ม ,กิจกรรมจัดการแสดงผลงานโครงงานสะเต็ม) 
- โครงการการน าเสนอผลงานนักเรียนการค้นคว้าด้วย

ตนเอง (IS) 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ประกวดโครงงานเศรษฐกิจ
พอเพียง) 
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ  

(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 
- กิจกรรมโครงงานตามความถนัด  

(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

- กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการครูและ
นักเรียน  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 

-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ 2  
ขึ้นไป 

1.1.5 80 80 81 82 - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

ภาษาไทย 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร  
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
คะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

1.1.5 1.5-2.99 1.00-
1.49 

1.00-
1.49 

1.50 
ขึ้นไป 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (กิจกรรมสอนเสริม GAT/PAT/O-
NET) 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (กิจกรรม
พัฒนานักเรียนวิทย์-คณิต , กิจกรรมฟังบรรยายทาง
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

วิชาการ , กิจกรรมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย , 
กิจกรรมโครงงานตามความถนัด , กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ) 
- กิจกรรมสอนเสริม มุ่งผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET  

(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
- กิจกรรมยกระดับผลการประเมินระดับชาติ O-NET  

(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) 
- กิจกรรมพัฒนาการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์) 
 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีมีต่องานอาชีพ 
ระดับดีข้ึนไป 

1.1.6 95 95 95 96 - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ) 
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ (กลุ่มสาระฯ 

การงานอาชีพ) 
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 
21 ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่สอดคล้องกับ หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลและความต้องการ 
ของท้องถิ่น  

2.3 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
- โครงการพัฒนางานในสังกัดกลุ่มบริหาร

วิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์) 
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เน้น 

คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และ  
ภาษาต่างประเทศที่ 2  

2.3 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
- โครงการพัฒนางานในสังกัดกลุ่มบริหาร

วิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์) 
 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษ 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 

2.3 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

ที่ 21ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

- โครงการพัฒนางานในสังกัดกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์) 

 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษ 
ที่ 21ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่บูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และทักษะชีวิตในหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  

2.3 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
- โครงการพัฒนางานในสังกัดกลุ่มบริหาร

วิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์) 
 
 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษ 
ที่ 21ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 

1.1.3 70 85 90 95 - โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบพัฒนาชิ้นงาน 
(กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโครงงานสะเต็ม 
,กิจกรรมจัดการแสดงผลงานโครงงานสะเต็ม) 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยกิจกรรมโครงงาน
บูรณาการตามรูปแบบ STEM 
- โครงการการน าเสนอผลงานนักเรียนการ

ค้นคว้าตนเอง (IS) 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ประกวดโครงงาน
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมโครงงานตามความถนัด 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษ 
ที่ 21ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

6. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระดับดีขึ้นไป 

1.1.4 95 96 97 98 - โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน ICT 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
อย่างดีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษ 
ที่ 21ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

1.1.5 80 80 81 82 - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
- โครงการพัฒนางานในสังกัดกลุ่มบริหาร

วิชาการ 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิต 
              ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด ารงตน 
เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ระดับดีขึ้นไป 
 
 

1.2.1 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

96 
 
 
 
 

97 
 
 
 
 

- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (กิจกรรมจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

 
 
 
 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด ารงตน 
เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “สร้างสรรค์
คนดีให้บ้านเมือง” (กิจกรรมอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม , กิจกรรมห้องเรียน
คุณธรรม , กิจกรรมพัฒนานักเรียนตาม
คุณธรรม อัตลักษณ์, กิจกรรมครอบครัว
คุณธรรม , กิจกรรมค่ายคุณธรรม) 
- โครงการส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 

(กิจกรรมแต่งกายดี ศรี จ.ร. , กิจกรรมเข้าค่าย
พัฒนาศักยภาพนักเรียน , กิจกรรมขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร , กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน) 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสอบ

ธรรมศึกษา 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรม

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา , กิจกรรม
วันไหว้ครู , กิจกรรมวันถวายพระพรวันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ , กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ , 
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตฯ, กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันปิย
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2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด ารงตน 
เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

97 
 

มหาราช , กิจกรรมยอดเยาวชนคนดีศรีจ่านก
ร้อง) 
- โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน (กิจกรรม

เยี่ยมบ้านนักเรียน , กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน , กิจกรรมคัดกรองนักเรียนตาม
ระบบโปรแกรม Scantool 4.0 และ Hero , 
กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ 
ติดตามและส่งต่อนักเรียน) 
- โครงการพัฒนางานสภาพนักเรียนและส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน (กิจกรรมประชุมสมัย
สามัญประจ าปี , กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสภานักเรียน , กิจกรรมอ่ิมบุญอุ่นใจ , 
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและวันสันติภาพ
โลก , กิจกรรม Monday Say No Plastic , 
กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น า , กิจกรรมจิต
อาสา) 
- โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
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พอเพียง) (กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ , 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้) 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม) 
 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด ารงตน 
เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดี
ขึ้นไป 

1.2.2 95 95 95 96 - กิจกรรมสืบสานมรดกไทย 
- กิจกรรมไหว้ครูพลศึกษา 
- กิจกรรมสืบสานดินแดนพระองค์ด า 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้าน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด ารงตน 
เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

2.3 ร้อยละของนักเรียนยอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1.2.3 95 95 95 96 - โครงการพัฒนางานสภาพนักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (กิจกรรมประชุมสมัย
สามัญประจ าปี , กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสภานักเรียน , กิจกรรมอ่ิมบุญอุ่นใจ , 
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและวันสันติภาพ
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โลก , กิจกรรม Monday Say No Plastic , 
กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น า , กิจกรรมจิต
อาสา) 
- โครงการ TO BE NUMBER ONE  
- โครงการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ เนตรนารี ยุว

กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชา
ทหาร  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
- กิจกรรมคิดใหม่สู่อาเซียน 
- กิจกรรมวัฒนธรรมทางภาษา 
- กิจกรรมเรียนรู้อาหารนานาชาติ 
 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด ารงตน 
เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

2.4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะ 
ทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี 

1.2.4 80 85 85 86 - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (กิจกรรมด้านสุขภาพและ
สภาพแวดล้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19) 
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- โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้าน
กีฬาปลอดสารเสพติดและมีศักยภาพเป็นพล
โลก 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรม

บริการอนามัย , กิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน
ด้านสุขภาพ โรคโควิด-19 โรคเอดส์ และ
เพศศึกษา , กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียน “ฟันดี  มีสุข” , กิจกรรมสมส่วน
สมวัย) 
- โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย

ด้านโภชนาการ  
- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมห้องเรียนสี

ขาว , กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และยาเสพ
ติด, กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด ,กิจกรรม
ต้านยาเสพติด , กิจกรรมคัดกรองและตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด , กิจกรรมหนึ่งต ารวจ
หนึ่งโรงเรียน , กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด) 
- กิจกรรม YC จิตอาสา 
- กิจกรรม YC ศูนย์เพ่ือนใจวันเรียน 
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- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
-  

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด ารงตน 
เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

2.5 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรม 
เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 
ของโรงเรียน 

3.4 75 80 85 90 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “สร้างสรรค์
คนดีให้บ้านเมือง” (กิจกรรมอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม , กิจกรรมห้องเรียน
คุณธรรม , กิจกรรมพัฒนานักเรียนตาม
คุณธรรม อัตลักษณ์ กิจกรรมครอบครัว
คุณธรรม , กิจกรรมค่ายคุณธรรม) 
- โครงการส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 

(กิจกรรมแต่งกายดี ศรี จ.ร. , กิจกรรมเข้าค่าย
พัฒนาศักยภาพนักเรียน , กิจกรรมขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร , กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน) 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสอบ

ธรรมศึกษา 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรม

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา , กิจกรรม
วันไหว้ครู , กิจกรรมวันถวายพระพรวันเฉลิม
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พระชนมพรรษาฯ , กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ , 
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้าย 
 
วันสวรรคตฯ กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวัน 
ปิยมหาราช, กิจกรรมยอดเยาวชนคนดี 
ศรีจ่านกร้อง) 

 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 
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3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3.1 ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา  

3.1 80 85 90 95 - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระภาษาไทย 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ 
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- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ เนตรนารี ยุว

กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชา
ทหาร  
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3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3.2 ร้อยละของครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม 
ได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

3.1 80 85 90 95 - โครงการพัฒนางานในสังกัดกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
 

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3.3 ร้อยละของครูมีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

3.1 75 80 82 85 - กิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเรียนรู้  
 

 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3.4 ร้อยละของครูมีความสามารถ 
ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนการสอน และน า 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

3.2 80 85 90 95 - โครงการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนจ่านกร้อง 
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (กิจกรรมด้านการเรียนการ
สอน  (ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์)) 
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- โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3.5 ร้อยละของครูมีการตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.3 80 85 90 95 - กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูด้านการสอน 

 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3.6 ร้อยละของครูเครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

3.3 80 85 90 95 - กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูด้านการสอน 

 

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3.7 ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4 80 80 85 90 - กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูด้านการสอน 

 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3.8 ร้อยละของครูมีชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้อง 

3.5 85 87 90 92 - กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูด้านการสอน 
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มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพ 
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4. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 

4.1 โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.1 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในภายใต้โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

4. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 

4.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  

2.2 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 
- โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
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มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ดี 

- โครงการพัฒนาระบบส านักงานอ านวยการ 
(กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ) 
- โครงการพัฒนางานในสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

และบุคคล (กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารบรรณ, 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี , 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ , 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ , กิจกรรม
พัฒนาระบบงานบุคคล) 
- โครงการพัฒนาระบบงานส านักงานกลุ่มบริหาร

ทั่วไป 
- โครงการพัฒนาระบบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

และกิจกรรมชุมชน 
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการพัฒนางานแนะแนว 
- โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่านก

ร้องสู่มาตรฐานสากล 
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4. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 

4.3 โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุ 
กกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
และเป็นแบบอย่างได้ 

2.3 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019  
- โครงการพัฒนางานในสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์) 
- กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานครูด้านการสอน 
-  โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 

4. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 

4.4 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

2.4 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

และบุคคล 
- กิจกรรมอบรมครูแนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนาครู (กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์) 
- กิจกรรมนิเทศภายในและผลิตสื่อ (กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย) 
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- กิจกรรมนิเทศการสอนในชั้นเรียน  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
- กิจกรรมนิเทศภายในและผลิตสื่อ (กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย) 
- กิจกรรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์นิเทศภายในเน้น

คุณภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน  

(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 
- กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคคล 
- กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานครูด้านการสอน 
4. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 

4.5 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ 
มีความปลอดภัย 
 

2.5 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (กิจกรรมด้านการเรียนการสอน  
(จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์) 
- โครงการพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ให้มี

คุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั่วถึงและคุ้มค่า (กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมบ ารุง
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งานด้านอาคารสถานที่ , กิจกรรมปรับปรุงซ่อม
บ ารุงงานด้านสาธารณูปโภค , กิจกรรมปรับปรุง
พัฒนาซ่อมบ ารุงสภาพแวดล้อม) 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 
-  
- โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีสู่ Thailand 4.0 
- โครงการห้องสมุด 3 ดี (กิจกรรมพัฒนา

ทรัพยากรสารนิเทศ , กิจกรรมวารสาร
หนังสือพิมพ์ , กิจกรรมงานบริการ) 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาไทยและทักษะ

ภาษาไทย 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และ

สื่อการเรียน 
การสอน 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

- กิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเรียนรู้  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ GIFTED 

4. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 

4.6 โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

2.6 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนจ่านกร้อง 
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (กิจกรรมด้านการเรียนการสอน  
(ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์)) 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

4. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 

4.7 โรงเรียนมีการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2.2 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “สร้างสรรค์คน
ดีให้บ้านเมือง” (กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม , กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม , 
กิจกรรมพัฒนานักเรียนตามคุณธรรม อัตลักษณ์ 
, กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม , กิจกรรมค่าย
คุณธรรม) 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

- โครงการส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
(กิจกรรมแต่งกายดี ศรี จ.ร. , กิจกรรมเข้าค่าย
พัฒนาศักยภาพนักเรียน , กิจกรรมขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร , กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน) 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสอบ

ธรรมศึกษา 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมวัน

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา , กิจกรรมวัน
ไหว้ครู , กิจกรรมวันถวายพระพรวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ , กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ , 
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ, 
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันปิยมหาราช , 
กิจกรรมยอดเยาวชนคนดีศรีจ่านกร้อง) 

 
 

4. สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 

4.8 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และการประกันคุณภาพ 
ภายใน 

2.2 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา - 
- โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
โครงการ/กิจกรรม 

2564 2565 2566 

- โครงการพัฒนาระบบส านักงานอ านวยการ 
(กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ) 
- โครงการพัฒนางานในสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

และบุคคล (กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
, กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี , 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ , 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ , กิจกรรม
พัฒนาระบบงานบุคคล) 
- โครงการพัฒนาระบบงานส านักงานกลุ่มบริหาร

ทั่วไป 
- โครงการพัฒนาระบบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

และกิจกรรมชุมชน 
-  

 



ส่วนที่ 5 
 

 

 

 

การก ากับ ตรวจสอบและรายงาน คือ การด าเนินการที่โรงเรียนจ่านกร้อง ถือเป็นนโยบาย 

และจุดเน้นในการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนว่ยงานและอาคาร ซึ่งสง่ผลให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

การก ากับ  (Monitoring) 

 

 1.  โรงเรียนมีการจัดระบบ ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามกรอบกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 

โครงการ กิจกรรม ตามข้ันตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ ตามแบบท่ีโรงเรียน

ก าหนด 

 2.  จัดให้มีผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนด าเนินการและระหว่างการด าเนินการ 

เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรคปัญหา และความส าเร็จของงาน 

 

การตรวจสอบ (Auditing) 

 

 โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 

 1.  การตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) โรงเรียนจะประเมินตนเอง (School 

Self Evaluation) และคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่  การวางแผน  

การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร การน าไปปฏิบัติ การควบคุมงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตาม

ประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางานตามแบบที่ก าหนดการตรวจสอบภายในได้ก าหนดระยะเวลา

ของการตรวจสอบภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เพื่องานทุกอย่างจะได้มีความพร้อม รองรับการตรวจสอบภายใน 

 2.  การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก (External Quality Audit) โรงเรียนจะได้รับ 

การตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระจากภายนอก และสถาบันอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการศึกษา

ของชาติ เพ่ือประเมินและให้การรับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 

การก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
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 3.  การตรวจ ติดตามคุณภาพตามเกณฑ์ โรงเรียนได้จัดท าเกณฑ์ประเมินเพ่ือก าหนดระดับคุณภาพ

ของงาน 

 

 

 

 

การรายงาน (Reporting) 

 

 1.  ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์โรงเรียน 

เป็นผู้จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานทุกสิ้นภาคเรียน 

 2.  โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา เพื่อรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์

โรงเรียน รวมทั้งผลส าเร็จ อุปสรรค ปัญหาด้านผลผลิต ปัจจัย กระบวนการ และสิ่งที่โรงเรียนจะด าเนินการใน

ปีต่อไป 

 3.  โรงเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















