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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้พิจารณาตรวจสอบแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ ๓ ปี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการตรวจสอบเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนได้

ลงชื่อ

ถวัลย์ สุนทรา

(นายถวัลย์ สุนทรา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

ลงชื่อ

สุนัย ใจเป็น
(นายสุนัย ใจเป็น)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
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คำนำ
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับนี้ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
จั ด ทำขึ ้ น เพื ่อ ใช้เ ป็นแนวทางในการพั ฒนาคุณ ภาพการศึ กษา ในระยะ ๓ ปี ทั ้ ง นี้ เป็ น ความพยายามของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งได้มีการประชุมและดำเนินการจัดทำแผน
กลยุทธ์สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา มากำหนดทิศทางของ
สถานศึกษาโดยกำหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ที่กำหนดไว้ตามบริบทและเป้าหมายชองสถานศึกษา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาฉบับนี้
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจน
ผู้ปกครองและนักเรียน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ก้าวหน้าและเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

หน้า ๓

เรื่อง

หน้า

คำอนุมัติการใช้แผนกลยุทธ์สถานศึกษา
คำนำ
สารบัญ
บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
❖ ข้อมูลพื้นฐาน
❖ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์สถานศึกษา
❖ ข้อมูลบุคลากร
❖ ข้อมูลทรัพยากรสิ่งก่อสร้าง
❖ ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา
บทที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
❖ สภาพแวดล้อมภายใน
❖ สภาพแวดล้อมภายนอก
❖ ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน/ SWOT
บทที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
❖ การบริหารจัดการศึกษา
❖ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
บทที่ ๔ นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
❖ นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด
❖ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สถานศึกษา
❖ กลยุทธ์
❖ กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะ ๓ ปี ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )
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บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน

บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๑. ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑ ที่ตั้งของโรงเรียน
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สภาพบริบท เชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพของสถานศึกษา
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โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลสะพุง
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘
๑.๒ การติดต่อ
โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๗-๗๐๙๔
โทรสาร ๐-๔๕๖๗-๗๐๙๔
E-mail : kwanchai๒๕๑๙@h๐tmail.c๐m
Website : www.sirat.ac.th
๑.๓ ขนาดพื้นที่ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๔๖ ไร่ ๖๗ ตารางวา
๑.๔ ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๕ ปรัชญาโรงเรียน
มีวินัย ใฝ่หาความรู้ คู่จรรยา พัฒนาสุขภาพ
๑.๖ สีประจำโรงเรียน เหลือง - เทา หมายถึง ความมีสติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมประจำใจ
สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม - จริยธรรม
สีเทา
หมายถึง สติปัญญา มีความรู้
๑.๗ อัตลักษณ์ รักการเรียนรู้คู่จรรยา
๑.๘ เอกลักษณ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้
๑.๙ คติพจน์ ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ หมายถึง ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
๑.๑๐ อักษรย่อโรงเรียน ศ.ร.ว.
๑.๑๑ สัญลักษณ์ของโรงเรียน เพชรประกายแสงโดยรอบ
หมายถึง ความมานะ อดทน มั่นคง มั่นใจและมีคุณธรรมประจำใจ
เป็นการนำแสงสว่างไปสู่แสงสว่างแห่งชีวิต
๑.๑๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา เป็นโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๔
โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนตระกาจเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๕ ย้ายที่ตั้งมาอยู่บริเวณบ้าน
จอก ตำบล สะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๓๕-๓๖ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
๑.๑๓ เขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนศรีรัตนวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๒๐ โรงเรียน ได้แก่
๑) โรงเรียนบ้านจอก
๘) โรงเรียนบ้านสลับ
๑๕) โรงเรียนบ้านหนองรุง
๒) โรงเรียนบ้านสะพุง
๙) โรงเรียนบ้านขนาด
๑๖) โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
๓) โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
๑๐) โรงเรียนบ้านกระหวัน
๑๗) โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
๔) โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
๑๑) โรงเรียนบ้านจานบัว
๑๘) โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
๕) โรงเรียนบ้านตระกาจ
๑๒) โรงเรียนบ้านหนองสังข์
๑๙) โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
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๖) โรงเรียนบ้านตายู
๗) โรงเรียนบ้านปุน
๑.๑๔ แผนที่ตั้งโรงเรียน

๑๓) โรงเรียนบ้านตาแบน
๑๔) โรงเรียนบ้านโนนแก

๒๐) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย

๑.๑๕ สภาพชุมชนโดยรอบ
โรงเรียนศรีรัตนวิทยาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอซึ่งก่อตั้งมาหลายปี ผู้ปกครอง และชุมชน จึงนิยม
ส่ง บุตรหลานมาเข้ าเรี ยนเป็นจำนวนมาก ซึ่ง นักเรียนแต่ละคนแต่ละหมู่ บ้านที่ มาเรียนโรงเรียนนี้ จะมี
วัฒนธรรมทางการพูดที่หลากหลาย เช่น เขมร ส่วย ลาว และวัฒนธรรมอื่น ๆ แต่ก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อ
การจัดการเรียนสอน เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย มีระบบ ICT ที่ทันสมัย จึง ทำให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่
และนับถือศาสนาพุทธ และข้อจำกัดของโรงเรียน คือ สภาพชุมชนมีหลากหลายวัฒนธรรม ทำให้การเข้าใจ
วัฒนธรรม และการสื่อสารค่อนข้างลำบาก อีกทั้งผู้ปกครองส่วนใหญ่ออกไปรับจ้างที่กรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ทำให้บุตรหลานมีปัญหาด้านสภาพจิตใจ และพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์
๑.๑๖ สภาพทางเศรษฐกิจ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ ดังนี้ ๑) อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน
๒) อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีก ๑ แห่ง ได้แก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์สถานศึกษา

๒.๑ วิสัยทัศน์
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ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา
๔. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
๒.๓ เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพการศึกษา
๕. สถานศึกษามีการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ และบริหารแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
๖. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๒.๔ กลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านบุคลากร
๓.๑ รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
ที่
๑
๒

ชื่อ-สกุล
นายสุนัย ใจเป็น
นายสมานมิตร นิลเพชร

ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

หน้า ๘

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายบุญเลิศ พลชลี
นางสมทรง พิมพ์ทอง
นายโยธิน มูลกะกุล
นางปรีชา ทองดี
พระครูปริยัต รัตนกิจ
พระสุพรรณ ญาณสาโร
นายชาญชัย ศิริศิลป์
นางสมสวย มาตยารักษ์
นางนริตา ไตรสรณกุล
นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์
นายประสพ ขอจงสุข
นายพรชัย กล้าเกิด
นายถวัลย์ สุนทรา

ผู้แทนครู
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

๓.๒ รายชื่อผูบ้ ริหารโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๓

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๖
พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๓๒
พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙

ชื่อ – สกุล
นายเกรียงศักดิ์ สุมาลี
นายเกรียงศักดิ์ สุมาลี
นายเกรียงศักดิ์ สุมาลี
นายพร สายแก้ว
นายสมบูรณ์ ธงสันเทียะ
นายสมรรถชัย นาคะผิว
นายยงยุทธ โชคพระสมบัติ
นายชัยธัช มานะศรีสุริยัน
นายมนูญ จันทร์ซ้าย
นายสมชัย เย็นสมุทร
นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
นายจำเนียร ราษเจริญ

ตำแหน่ง
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

นายถวัลย์ สุนทรา

ผู้อำนวยการ

๓.๓ ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ข้อมูล ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๐)
ลำดับ

กลุ่ม/ประเภท

๑

ผู้บริหารสถานศึกษา

ชาย/คน
๓

จำนวน
หญิง/คน
๑

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

รวม
๔
หน้า ๙

๒
๓
๔
๕
๖
๗

ครูประจำการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

๒๑
๒
๑
๐
๒
๕
๓๔

๕๐
๓
๑
๑
๐
๐
๕๖

๗๑
๕
๒
๑
๒
๕
๙๐

๓.๔ ข้อมูลนักเรียน ๒ ปีการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๐)
ปีการศึกษา
ระดับชั้น
ชั้น ม.๑
ชั้น ม.๒
ชั้น ม.๓
รวม ม.ต้น
ชั้น ม.๔
ชั้น ม.๕
ชั้น ม.๖
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งสิ้น

ชาย
๑๘๓
๑๓๔
๑๐๒
๔๑๙
๖๖
๗๘
๖๓
๒๐๗
๖๒๖

๒๕๕๙
หญิง
๑๔๘
๑๕๘
๑๕๔
๔๖๐
๑๒๕
๑๗๑
๑๕๔
๔๕๐
๙๑๐

รวม
๓๓๑
๒๙๒
๒๕๖
๘๗๙
๑๙๑
๑๓๙
๒๑๗
๖๕๗
๑,๕๓๖

ชาย
๑๗๘
๑๓๐
๑๐๓
๔๑๑
๖๕
๘๖
๖๖
๒๑๗
๖๒๘

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

๒๕๖๐
หญิง
๑๔๖
๑๕๘
๑๕๕
๔๕๙
๑๑๙
๑๗๓
๑๔๙
๔๔๑
๙๐๐

รวม
๓๒๔
๒๘๘
๒๕๘
๘๗๐
๑๘๔
๒๕๙
๒๑๕
๖๕๘
๑,๕๒๘

หน้า ๑๐

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งก่อสร้าง
๔.๑ อาคารเรียนประกอบ
ลำดับที่

แบบอาคาร

ปีที่ก่อสร้าง

จำนวนห้อง/
หน่วย/หลัง

สภาพอาคาร

๑

อาคารเรียนขั้นเดียว แบบ ๑๐๘ล

๒๕๒๕

๘ ห้อง

ใช้การได้

๒

อาคารเรียน ๒ ชั้น แบบ CS๒๑๗B

๒๕๒๙

๑๓ ห้อง

ใช้การได้

๓

อาคารเรียน ๒ ชั้น แบบ ๒๐๘ A

๒๕๒๙

๗ ห้อง

ใช้การได้

๔

อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ล (ป.๒๙)

๒๕๔๐

๑๖ ห้อง

ใช้การได้

๕

อาคารชั้นเดียว แบบ Idc,Idw

๒๕๒๘

๒ หน่วย

ใช้การได้

๖

อาคารชั้นเดียว แบบAg

๒๕๒๘

๒ หน่วย

ใช้การได้

๗

โรงฝึกงาน แบบ GENA

๒๕๒๘

๑ หน่วย

ใช้การได้

๘

โรงอาหาร

๒๕๓๔

๑หลัง

ใช้การได้

๙

หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗

๒๕๓๕

๑ หลัง

ใช้การได้

๑๐

อาคารเรียน แบบ ๑๐๘ ล

๒๕๕๒

๘ ห้อง

ใช้การได้

๑๑

อาคารหอสมุด

๒๕๕๑

๑ หลัง

ใช้การได้

๑๒

สนามกีฬาอเนกประสงค์

๒๕๕๓

๑ แห่ง

สภาพดี

๑๓

สนามเปตอง

๒๕๔๙

๒ แห่ง

สภาพดี

๑๔

สนามฟุตบอล/กรีฑาแบบ ฟ.๑

๒๕๔๐

๑ แห่ง

สภาพดี

๑๕

ส้วมมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง/๒๗

๒๕๒๙-๒๕๔๕

๔ แห่ง

พอใช้

๑๖

ส้วมมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง/๒๗

๒๕๔๖, ๒๕๕๒

๒ แห่ง

สภาพดี

๑๗

อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

๒๕๕๙

๑ แห่ง

สภาพดี

๔.๒ ข้อมูลการจัดห้องเรียน
ที่

รายการ

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
หน้า ๑๖

๔.๒ ข้อมูลการจัดห้องเรียน (ต่อ)
ที่
รายการ
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

รวม

การงานอาชีพ

ศิลปะ

พลานามัย

สังคมศึกษา

ภาษาต่าง
ประเทศ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภษาไทย

๑ ห้องเรียนที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน
๒ ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ
- ห้องสืบค้นข้อมูล
- ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑ ๑ ๑
- ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
๑
- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
๔
- ห้องปฏิบัติการอาหาร
- ห้องงานประดิษฐ์
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการช่าง
- ห้องดนตรี
- ห้องนาฏศิลป์
- ห้องคุณธรรม
- ห้องโสตทัศนศึกษา
- ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ห้องสำนักงานฝ่ายแนะแนวและสนับสนุนทุนการศึกษา
- ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
- ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
- ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
- ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
- ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
- ห้องสำนักงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
- ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
- ห้องประชุมเล็ก
- ห้องเกียรติยศ

๓๗

๑

๑ ๑ ๑ ๑

๑
๑
๓
๑
๑
๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้
หน้า ๑๗

๑
๘
๑
๔
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

รวม

การงานอาชีพ

ศิลปะ

พลานามัย

สังคมศึกษา

ภาษาต่าง
ประเทศ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภษาไทย

๒ ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ (ต่อ)
- ห้องสภานักเรียน
- ห้องประชาสัมพันธ์
- ธนาคารโรงเรียน
- ห้องสหกรณ์โรงเรียน
- ห้องพยาบาล
- ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๗๘

รวม
๔.๓ แหล่งเรียนรู้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

๑
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
๗
๘
๙
๑๐

ฟาร์มเพาะเห็ดบ้านตระกาจ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโพนทอง
ฟาร์มเพาะพันธ์ปลาน้ำจืดห้วยตามาย/บ้านไพรงาม
แหล่งผลิตสินค้าชุมชนบ้านปุน
แหล่งผลิตตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์บ้านสำโรงระวี
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านกล้วย
กลุ่มกระถางดินเผาบ้านตระกวน
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนแก
เกษตรอินทรีย์ลุงจิน ภาลี ตำบลศรีแก้ว
กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านทุ่งสว่าง

สถิติการ
ใช้
จำนวน
ครั้ง/ปี

ความรู้ที่ได้รับ

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๔
๓
๔
๕
๔

ด้านการประกอบอาชีพเพาะเห็ด
ด้านการประกอบอาชีพทอผ้าไหม
ด้านการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาน้ำจืด
ด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ด้านการประกอบอาชีพตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์
ด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าในท้องถิ่น
ด้านการประกอบอาชีพกระถางดินเผา
ด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ด้านการทำเกษตรอินทรีย์
ด้านการเลี้ยงไหม

๒) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สถิติการใช้

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

ความรู้ที่ได้รับ
หน้า ๑๘

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๔.
๑๕.

จำนวนครั้ง/ปี
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการภาษา
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ปราสาทพระวิหารจำลอง
สวนพฤกษศาสตร์
ห้องศิลปะ
ห้องดนตรี
ห้องนาฎศิลป์
สนามกีฬา
บ่อเลี้ยงกบ
บ่อเลี้ยงปลาดุก
แปลงนาสาธิต
ฟาร์มไก่ไข่
พืชผักสวนครัว

ด้านการสืบค้นข้อมูล ความรู้ทั่วไป
ด้านการสืบค้นข้อมูล ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ด้านการสืบค้นข้อมูล ความรู้ทั่วไป
ด้านความรู้ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ด้านการสืบค้นข้อมูล ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
ด้านประวัติศาสตร์
ด้านพืช และพันธ์ไม้ภายในโรงเรียน
ด้านศิลปะ
ด้านดนตรี และทักษะการใช้เครื่องดนตรี
ด้านนาฎศิลป์
ด้านกีฬา
ด้านการเลี้ยงกบเพื่อการประกอบอาชีพ
ด้านการเลี้ยงปลาดุกเพื่อการประกอบอาชีพ
ด้านการเลี้ยงปลูกข้าวเพื่อการประกอบอาชีพ
ด้านการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการประกอบอาชีพ
ด้านการปลูกผักสวนครัว

ส่วนที่ ๕ ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา
๕.๑ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ภาษาอังกฤษ

๖๗.๑๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘๑.๒๙

ศิลปะ

๗๖.๗๙

สุขศึกษา

๘๙.๗๘

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗๑.๐๔

วิทยาศาสตร์

๖๑.๐๖

คณิตศาสตร์

๓๑.๑๗

ภาษาไทย

๗๐.๓๒
๐

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐
ร้อยละ

๕.๒ ผลการ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

หน้า ๑๙

ทดสอบทางการศึกษา

๔๙.๗๗
๔๗.๖๓
๔๙.๓๔
๔๙.๐๐
๓๓.๓๔
๓๓.๓๕
๓๕.๑๒
๓๔.๙๙

๒๘.๓๗
๒๕.๘๘
๒๙.๕๓
๒๙.๓๑

ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

๒๘.๖๖
๒๘.๖๔
๓๑.๓๙
๓๑.๘๐

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๔๘.๐๙
๔๔.๘๙
๔๖.๘๑
๔๖.๓๖

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาษาอังกฤษ

๒๓.๙๙
๒๒.๗๘

๒๗.๗๖
๒๗.๓๕
๓๕.๘๙
๓๖.๑๗
๓๔.๖๒
๓๓.๖๙
๓๑.๖๒
๓๑.๗๗
๓๐.๑๙
๒๙.๑๓

สังคมฯ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

๒๐.๖๑
๒๐.๑๑

๒๔.๘๘
๒๔.๙๐
๕๒.๒๙
๕๓.๐๙
๔๙.๑๓
๔๙.๒๙

ภาษาไทย
๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ
๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

หน้า ๒๐

คะแนนแฌลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๔๗.๓๓๔๙.๗๗

๔๘.๐๙
๔๒.๘๔

๓๕.๖๘๓๓.๓๔

๒๘.๒๙๒๘.๓๗

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปี ๒๕๕๘

๒๗.๔๕๒๘.๖๖

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

ปี ๒๕๕๙

หมายเหตุ รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย O-net ปีปัจจุบันสูงกว่าปีที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๔๙.๒๙
๔๒.๗๙
๓๑.๕๖๒๙.๑๓

๒๑.๖๔๒๐.๑๑

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปี ๒๕๕๘

๓๘.๑๑
๓๓.๖๙
๒๑.๖๒๒๒.๗๘

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

ปี ๒๕๕๙

หมายเหตุ รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย O-net ปีปัจจุบันสูงกว่าปีที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้แก่
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

หน้า ๒๑

บทที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
(SWOT)

บทที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

สภาพบริบท เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของสถานศึกษา

หน้า ๒๒

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา โดยใช้ปัจจัย 7S สามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ได้ดังนี้
๑.๑ ปัจจัยทางด้านโครงสร้าง ถือเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา มีโครงสร้างการบริหาร
ที่ชัดเจน ครอบคลุม และเป็นไปตามกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการเป็นหัวหน้างานในแต่ละฝ่าย ประเด็นที่
เป็นจุดอ่อน คือ การปรับเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษาบ่อยครั้ง ทำให้มีการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาไม่
ต่อเนื่องเท่าที่ควร
๑.๒ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กร ถือว่าเป็นจุดแข็ง มากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชัดเจน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และ ผลการ
ทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ
๓. ปัจจัยทางด้านระบบในการดำเนินงานขององค์กร ถือเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดแข็ง กล่าว คือ มีกลไกในการ
ดำเนินงานโดยยึดหลัก กระบวนการ PDCA มีระบบการกำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และเป็นระบบ แต่ยังมีครูบางส่วนขาดความ
ตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. ปัจจัยด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ ถือว่าเป็นจุดแข็ง มากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ผู้บริหารมี
ภาวะผู้นำ มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล มีความรู้และมีเทคนิคในการบริหารจัดการศึกษา จนประสบ
ความสำเร็ จ ในเชิงประจัก ษ์ อาทิ เ ช่ น นั ก เรีย นได้ร ับ รางวั ล ในการแข่ ง ขั นความเป็ นเลิศ ทางวิช าการ ระดั บ ภาค และ
ระดับประเทศ
๕. ปัจจัยด้านบุคลากร ถือเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง กล่าวคือ ครูและบุคลากรเห็นความสำคัญในการพัฒนา
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนน้อย บุคลากรภายในโรงเรียนมีการเปลี่ยนฝ่ายงานบ่อย ส่งผลให้ระบบในการดำเนินงาน
ขององค์กรขาดความต่อเนื่อง และในส่วนของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาครูผู้สอนไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ทำ
ให้มีภาระการสอนมาก เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
๖. ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร ถือว่าเป็นจุดแข็ง มากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นำสูง มีความรู้ความสามารถ มีเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูส่วนมากมีวุฒิการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๗. ปัจจัยด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร ถือว่าเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ บุคลากรในองค์กร
ดำเนินงานต่าง ๆ ตามขั้นตอนกระบวนการ PDCA มีวัฒนธรรมของโรงเรียนคือ การทำงานเป็นทีม ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจใน
การทำงาน และเมื่อมีปัญหาในการทำงานจะใช้วิธีการพูดคุย ปรึกษาหารือ และแก้ปัญหาร่วมกัน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ตามปัจจัยทั้ง ๗ ด้านข้างต้น สรุปได้ว่า โรงเรียนศรีรัตนวิทยามี จุดแข็ง
มากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ บริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารอย่างชัดเจน
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มีความคล่องตัว ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน โดยใช้กลไก PDCA ในการขับเคลื่อนงาน มีการบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน ส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ผลสัมฤทธิ์และผลการ
ทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ แต่มีจุดอ่อนอยู่บ้างในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียน
๒.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา โดยใช้ปัจจัย C-PEST สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ดังนี้

๑. ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมลูกค้า เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค กล่าวคือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน นักเรียน มีความพึงพอใจที่โรงเรียนได้เป็นหน่วยงาน
จัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโดยตรง เกิดความไว้วางใจในการเลือกที่จะส่ง
บุตรหลานเข้ามาเรียน นอกจากนี้ ชุมชนยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่
๒. ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบในการจัดการศึกษา กล่าวคือ ไม่ถือเป็นโอกาส
และอุปสรรคต่อการดำเนินงานของโรงเรียน เพราะ โรงเรียนดำเนินนโยบายโดยวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตาม
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจและฐานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครองและ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และทำสวน อาชีพเสริม ได้แก่
รับจ้างทั่วไป และค้าขาย ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับยากจนถึงปานกลาง เนื่องจาก รายได้หลัก
ของผู้ปกครองมาจากการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำจึงกระทบกับรายได้ซึ่งไม่เพียงพอกับรายจ่ายใน
ครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อเนื่องกับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐมี
จำนวนจำกัด ถือเป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาสในการจัดการศึกษา
๔. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนใกล้เขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ การเดินทาง
สะดวกสบาย ลักษณะชุมชนเป็นชนบทแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีความหลากหลายทางชนเผ่าและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ผู้ปกครองและชุมชนให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนทำให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่น
และเกิดความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ถือได้ว่าเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคต่อการดำเนินภารกิจของโรงเรียน
ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการ จัดการศึกษาคือ ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพที่ไม่มั่นคง มีฐานะยากจน ครอบครัวหย่าร้างและ
ต้องย้ายที่อยู่เพื่อประกอบอาชีพบ่อยๆ ทำให้นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติหรือผู้สูงอายุ เกิดคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผล
กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยรวม ตลอดจนปัญหาด้านสังคมที่ทำให้
นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้อง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาการติดเกม เป็นต้น
๕. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐานและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีในชุมชนไม่ว่าจะ
เป็นโทรศัพท์ ไฟฟ้า และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนและผู้ปกครองทำได้ง่ายและสะดวก
ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการ การ
ให้บริการและการพัฒนาการศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการติดต่อสื่อสาร
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สำหรับด้านการศึกษา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสต่อการดำเนินภารกิจของ
โรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองชุมชนและสังคม ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้และทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพื่อโอกาสที่ดีในอนาคต ส่วนปัจจัยที่ เป็นอุปสรรค คือ ระบบสัญญาณของเครือข่ายให้บริการไม่เสถียร ทำให้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ นอกจากนี้ นักเรียนบางส่วนขาดทักษะในการใช้และแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ขาดการ
กลั่นกรองในการรับข่าวสารจากเทคโนโลยี
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตามปัจจัย ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรค กล่าวคือ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดผลตามเป้าหมายของโรงเรียน
แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างคือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ

การประเมินสถานภาพของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ที่ได้นำเสนอไป ในเบื้องต้นแล้วนั้น
กล่าวโดยสรุปว่า โรงเรียนศรีรัตนวิทยา มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง คือ การมีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ยึดหลักการ
กระจายอำนาจ และใช้กระบวนการ PDCA เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของโรงเรียน นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด มีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ท
น่าพึงพอใจ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและเอื้อต่อภารกิจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ก็คือ การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงทำให้โรงเรียนศรีรัตนวิทยามีผลการประเมินสถานภาพอยู่ในสภาวะ “เอื้อและ
แข็ง” (STAR)
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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บทที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะศิษย์เก่า

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

สภาพบริบท เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายแนะแนวและสนับสนุน
ทุนการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีรตั นวิทยา
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ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน
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๒.มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ มาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน
๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยในแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด
ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

บทที่ ๔
นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคมบและสติ
ปัญมญาให้
มกับวัยงคุโดยส่
งเสริมและสนับสนุ
น ให้องค์กรปกครอง
สภาพบริ
ท เชิงปริ
าณ สและเชิ
ณภาพของสถานศึ
กษา
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย
รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้ องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
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คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ง ชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหา
งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่ง ชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขต
อำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่ นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
สั ง คมมี ค วามปรองดองและความสามัค คี สามารถผนึ ก กำลัง เพื่ อพั ฒนาประเทศ ชุ ม ชนมี ค วามเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้
ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสำหรับวัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้นไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
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การพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสัง คม
มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่ งยืนและ
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสัง คมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
วิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง
ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน์คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

วิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่
ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่วมสืบเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผู ้ บ ริ ห ารครู แ ละ
บุคลากรมืออาชีพ มีศักยภาพในด้านการแข่งขันภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๑.นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ ประเทศ
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้าง วิสัยทัศน์และ
วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง ามของคนไทย และ คำนึง ถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื ้น ฐาน โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
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๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ การคิด
เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตร และ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี ความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถ ในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
๕. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็น
อย่างดี
๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน การสอน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการติดตามประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม
๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้ง ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วน เข้ามามี
ส่ ว นร่ วม ปรั บ ปรุ งระบบของโรงเรีย น ให้ เ ป็ น แบบร่ วมคิ ด ร่ว มทา การมี ส ่ ว นร่ วม และการประสานงาน
๓ นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถใช้เครือข่ายการ
พัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก คอร์รัปชั่น
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ
และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และทาให้การศึกษา นา
การแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
ทกเชิคนได้
งปริรับมการศึ
าณ และเชิ
คุณ่วถึภาพของสถานศึ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุสภาพบริ
นให้ผู้เรียบนทุ
กษาอย่างงทั
งและมีคุณภาพ กษา
๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา
๔. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
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๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๔. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภาพการศึกษา
๕. สถานศึกษามีการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ และบริหารแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
๖. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑ น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
และความดีพื้นฐานสากล ๕ ประการ
๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
กลยุทธ์ท่ี ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม
๑.๑ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม
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๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ พัฒนาผู้เรียน ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกห้องเรียน
๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ได้ทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓.๑ พัฒนาผู้เรียนโดยใช้การวัดผลและประเมินผลตามแนว PISA (Programme for International
Student Assessment)
๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื ่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔.๑ ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๔.๒ ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน
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กลยุทธ์ท่ี ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on Mission
and Functional Areas as Majors)
๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
กลยุทธ์ท่ี ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
๒. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกล
ผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance learning information technology :DLIT) , การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ,
Elearning
กลยุทธ์ท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
๑.๒ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ท่ี ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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๑.๑ พั ฒ นาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ติ การกำกั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับการศึกษาตามโครงการพิเศษที่ โรงเรียนเข้าร่วม
๑.๕ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-base Management : SBM)
๒.๒ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
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กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดสำคัญ

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

๑) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
ด้านผู้เรียน
๑. นักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก คนมี คิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น (มฐ.๑/๑.๑.ข้อ๑), (๓R)
พัฒนาการที่เ หมาะสมตามช่วงวัย และมี ทัก ษะ ๒) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีทักษะในการแก้ปัญหา(มฐ.๑/๑.๑.ข้อ๒),(C๑)
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ นัก เรี ย นมี ทัก ษะการเรี ย นรู ้ใ นศตวรรษที่ ๓) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มฐ.๑/๑.๑ข้อ๓)
๓.๑) ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการคิดสร้างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (C๒)
๒๑ (๓R ๘C)
๓.๒) ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (C๖)
๓.๓) ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ (C๔)
๔) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในทักษะอาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและ
ภาวะผู้นำ (C๓,C๗)
๕) ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม (C๕)
๖) ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (C๘)

๒. ประชากรวัยเรี ยนทุก คนได้รับโอกาสใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน

ข้อมูล
ปีฐาน
๒๕๖๐
๘๐

๒๕๖๑

เป้าหมาย ๓ ปี
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๘๕

๙๐

๑๐๐

๘๐

๘๕

๙๐

๑๐๐

๘๐
๙๕
๑๐๐
๘๐

๘๕
๑๐๐
๑๐๐
๙๐

๙๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๘๕
๘๕

๙๐
๙๕

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

กลยุทธ์/โครงการ/งาน/กิจกรรม
กลยุ ท ธ์ ที่
ศักยภาพ
๑.โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒.โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน
๓.โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๔.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕.โครงการพัฒนางานห้องสมุด
๖.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

๑) ร้อยละของนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

กลยุ ท ธ์ ที่

(มฐ.๑/๑.๑ข้อ๔)

ศักยภาพ

๑.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

๗๐
๑๐

๑.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส มผ ลดลง

๘๐
๕

๙๐
๓

๑๐๐
๐

๑ พัฒนาคุณภาพผู ้เ รีย นให้เต็ ม ตาม

๑ พัฒนาคุณภาพผู ้เ รีย นให้เต็ ม ตาม

๑.โครงการรับนักเรียนใหม่
๒.โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
๕. โครงการเพิ่มโอกาสจบการศึกษา สานฝันรักดีมีที่
เรียน”

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ข้อมูล
ปีฐาน
๒๕๖๐

ตัวชี้วัดสำคัญ

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

หน้า ๓๐

๒๕๖๑

เป้าหมาย ๓ ปี
๒๕๖๒
๒๕๖๓

กลยุทธ์/โครงการ/งาน/กิจกรรม

๒. ประชากรวัยเรี ยนทุก คนได้รับโอกาสใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค (ต่อ)
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน (ต่อ)

๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

กลยุ ท ธ์ ที่

(มฐ.๑/๑.๑ข้อ๕) (มฐ.๓/ข้อ ๓)
๓

๕

๑๐

๑๕

๒.๒ ค่าคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑.๓๒

๒

๓

๕

๒.๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

-๐.๒๔

๒

๓

๕

๒.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๓.๑ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามีการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
๓.๒ ร้อยละของนักเรียนปัจจุบันมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการประกอบอาชีพ

๘๕
๙๐

๙๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

ม.๖ ก่อนเข้าสอบ O-NET และ

Pisa

๓.โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๔.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๐๐
๑๐๐
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นให้ เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพ

๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
(มฐ.๑/๑.๒ข้อ๑)
๙๐
๙๐
๙๕

๑.๑) ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร(๘ประการ)
๑.๒) ร้อยละของนักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑.๓) ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ข้อมูล
ปีฐาน
๒๕๖๐

ตัวชี้วัดสำคัญ
๑.๔) ร้อยละของนักเรียนมีความดีพื้นฐานสากล ๕ ประการ
๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปในความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (มฐ.๑/๑.๒ข้อ๒)

๙๕
๘๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๓.๑) ร้อยละของนักเรียนมีการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย

๑๐๐
๙๐

๓.๒) ร้อยละของนักเรียนมีความรักและสามัคคีต่อกัน

หน้า ๓๑

๑.โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๒.โครงการทัศนศึกษา
๓.โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

เป้าหมาย ๓ ปี
กลยุทธ์/โครงการ/งาน/กิจกรรม
๒๕๖๑
๑๐๐
๙๐

๒๕๖๒
๑๐๐
๑๐๐

๒๕๖๓
๑๐๐
๑๐๐

๓) นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (มฐ.๑/๑.๒ข้อ๓)

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

๒.โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ม.๓ และ

๕.โครงการพัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้าน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

(มฐ.๑/๑.๑ข้อ๖)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
๑.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

๓) นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

๒.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน

๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๔.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๖.โครงการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม
๗.โครงการโรงเรี ย นสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และ
อบายมุข

๔) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม(มฐ.๑/๑.๒ข้อ๔)
๙๕
๙๕

๔.๑) ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด
๔.๒) ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางจิตและมีทักษะชีวิตที่ดี

๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ตรงตามสายงาน และมีวฒั นธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา

กลยุ ท ธ์ ที่ ๓ ด้ า นการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา

๑.๑) ร้อยละของครูที่มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC
๑.๒) ร้อยละของครูที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้ STEM Education
๑.๓) ร้อยละของครูที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้

Active Learning

๑.๔) ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

๘๕
๔๐
๗๐
๙๐

๙๐
๖๐
๘๐
๑๐๐

๑๐๐
๘๐
๙๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

เป้าประสงค์ /วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดสำคัญ
๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน
๔. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป
(มฐ.๓/ข้อ๒)
๖. จำนวนครั้งต่อภาคเรียนที่สถานศึกษามีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้ (มฐ.๓/ข้อ ๒)

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

หน้า ๓๒

๑.โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๒ .โครงการการจั ด การเรี ย นรู ้ บ ู ร ณาการตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้

๑.๕) ร้อยละของครูที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับดีเด่น
๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มฐ.๓/ข้อ ๑)

๘.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
๙.รายวิชาทักษะชีวิตพื้นฐาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ข้อมูล
ปีฐาน
๒๕๖๐
๙๕
๙๐

๒๕๖๑

เป้าหมาย ๓ ปี
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

กลยุทธ์/โครงการ/งาน/กิจกรรม
๔.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการขยายผล
การจัดทำหลักสูตร สื่อ
๕.โครงการพัฒนางานบุคคล
๖.โครงการงานระเบียบวินัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๗.โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
๘.โครงการสนับสนุนการใช้วิทยากรภายนอก

๔. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็ นกลไก
ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ คุ ณ ภาพ
การศึกษา

๑. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานคุณธรรม

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

๕. ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๖. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๗. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๘. ระดับคุณภาพผลการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๒(ปรับปรุง ๒๕๖๐)
๙. ร้อยละของผู้เรียนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุ ณภาพการจั ด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

๒. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๓. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศภายใน
๔. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการยกย่องผลงานเชิงประจักษ์

๘๐
๙๕
๑๐๐
๘๐

๙๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๕

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๑๐๐
ดีเยี่ยม

๑๐๐
ดีเยี่ยม

๑๐๐
ดีเยี่ยม

๑๐๐
ดีเยี่ยม

กลยุทธ์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑ . โครงการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ ่ น ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
๓.โครงการส่งเสริมโรงเรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๔.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
๕.โครงการพัฒนางานบุคคล

๑๐. ระดับคุณภาพการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.๔)

เป้าประสงค์ /วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดสำคัญ
๑๑. ระดับคุณภาพของการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.๔)
๑๒. ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึ กษา
(มฐ.๔)
๑๓. ระดับความสำเร็จ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.๔)
๑๔. ระดับความสำเร็จที่มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (มฐ.๔)

ข้อมูล
ปีฐาน
๒๕๖๐
ดี

๒๕๖๑

เป้าหมาย ๓ ปี
๒๕๖๒
๒๕๖๓

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดี

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

๙๐

๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๑๕. ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานประจำปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (มฐ.๔)
๑๖. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้วงจรคุณภาพ
สอน

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

PDCA เพื่อปรับปรุง และพัฒนางาน/การเรียนการ

หน้า ๓๓

กลยุทธ์/โครงการ/งาน/กิจกรรม
๖.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงิน
๗.โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพ

๕. สถานศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

๑.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน(มฐ.๒/ข้อ๑)
๑.๑ ร้อ ยละของจานวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑.๒ ร้อยละของผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ.๒/ข้อ๒)
๒.๑) ร้อยละของงานและโครงการที่ใช้ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้รูปแบบ PDCA (มฐ.๒/ข้อ๒(๓))

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดสำคัญ
๒.๒) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในโรงเรียน ( Best Practice)

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒.๓) ร้อยละของภาระงานตามโครงสร้างที่มีการมอบหมายที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน
(มฐ.๒/ข้อ๒(๓))
๓. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๙๕

๑๐๐

๒๕๖๑

๑๐๐

๑๐๐

เป้าหมาย ๓ ปี
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๙๐

๙๕

๑๐๐

๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๕
๘๐

๑๐๐
๘๕

๑๐๐
๙๐

๑๐๐
๙๕

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๔. ร้อยละของภาระงานที่มีระบบการติดตามงานที่รวดเร็ว ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ (มฐ.๒/ข้อ๔)
๕. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน (มฐ.๒/ข้อ๔)
๖. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียนที่สถานศึกษากำหนด (มฐ.
๒/ข้อ๒(๑))
๗. ระดับคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่

ดี

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

๙๐

๙๕

๑๐๐

๑๐๐

ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน(มฐ.๒/ข้อ๒(๔))
๘. ร้อยละการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

หน้า ๓๔

๑.โครงการเปิดบ้านเพื่อน้อง
๒.โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
๓.โครงการสืบสานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ชุมชน

ข้อมูล
ปีฐาน
๒๕๖๐
(มฐ.๒/ข้อ๒ ๘๕

(๒))

กลยุทธ์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริ หารจั ด การ
และส่ ง เสริ ม ให้ ทุ กภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
การศึกษา

๔.โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายฯ

กลยุทธ์/โครงการ/งาน/กิจกรรม
๕.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๖.โครงการส่งเสริมโรงเรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๗.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
๘.โครงการการจราจรความปลอดภัย
๙.โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค
๑๐.โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๑.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกล
ยุทธ์สถานศึกษา
๑๒.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดสำคัญ

๖. สถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

๑. ร้ อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ใ ช้สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน
๒. ระดับคุณภาพของห้องสืบค้นข้อมูลที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และ /
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ข้อมูล
ปีฐาน
๒๕๖๐
๙๐
ดีเยี่ยม

๒๕๖๑
๑๐๐
ดีเยี่ยม

เป้าหมาย ๓ ปี
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑๐๐
ดีเยี่ยม

กลยุทธ์/โครงการ/งาน/กิจกรรม

๑๐๐
ดีเยี่ยม

กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT
๒.โครงการส่งเสริมงานวัดผลและประเมินผล
๓.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
๔.โครงการส่งเสริมโรงเรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๕.โครงการห้องเรียน ICT
๖.โครงการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตและ ICT เพื่อ
พัฒนานักเรียน

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

หน้า ๓๕

ภาคผนวก

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

หน้า 36

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
ประเด็นการวิเคราะห์
๑) ด้านโครงสร้าง
(S๑ : Structure)

สภาพบริบท เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของ
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)
๑. การบริหารของโรงเรี
ยนมีโครงสร้
สถานศึ
กษาางการบริหารที่ชัดเจน ครอบคลุม

๒) กลยุทธ์ขององค์กร
(S๒ : Strategy)

กับภาระงาน
๒. การบริหารมีความคล่องตัวมีหลักธรรมา
ภิบาล และเน้นการกระจายอำนาจ
๓. มีโครงสร้างการบริหารงานที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และมี
ประสิทธิภาพ
๔. มีการประชุมวางแผนจัดทำ ติดตามตามมาตรฐานงานที่รับผิดชอบ
ตามกรอบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๕. มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการเป็น
หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย
๑. มีกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชดั เจน และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
๒. มีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของ
โรงเรียน
๓. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT) โดยมีบุคลากร
ขององค์กรและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงาน
๔. ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย/ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติ

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)
๑. โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษาบ่อยครั้ง ทำใ
มีการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง
เท่าที่ควร
๒. บางฝ่ายงานยังต้องปรับปรุงระบบสารสนเทศในการทำงาน
เช่น จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของฝ่าย เป็นต้น

๑. การดำเนินงานในบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามที่
วางแผน
๒. ขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ และควรมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ประเด็นการวิเคราะห์
๓) ด้านระบบในการดำเนินงานขององค์กร (S๓:
System)

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)
๑. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์กร โดย
ใช้กระบวนการ PDCA
๒. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน และเป็นระบบ
๓. ระบบการบริการด้านการจัดการศึกษา ได้จัดให้นักเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีหลักสูตรที่
ตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียน ตามถนัดของแต่ละบุคคล
๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม มีการ
นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)
๑. บางโครงการ/กิจกรรมมิได้นำผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาได้ดีเท่าที่ควร
๒. บุคลากรบางส่วนไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ
เท่าที่ควร

๔) ด้านแบบแผนหรือการบริหารจัดการ (S๔ :
Style)

๑. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำและมีคุณธรรมจริยธรรม
๒. มีการจัดวางตัวบุคลากรตามความสามารถได้เหมาะสม
๓. มีการกระจายอำนาจในการบริหารอย่างชัดเจนและให้ทุกส่วนมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน
๔. มีการวางแผนระบบงานและเทคนิคการบริหารงานที่ชดั เจน
๕. ผู้บริหารเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเทคนิคใหม่ๆมีการวิจัยองค์กร
โดยใช้
นวัตกรรรมแบบใหม่อยู่เสมอ

๑. การเปิดโอกาสให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการยังมีน้อย
๒. แนวทางในการบริหารของฝ่ายบริหารมีความแตกต่างกัน
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ประเด็นการวิเคราะห์
๕) ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (S๕ : Staff)

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)
๑. อัตราส่วนจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียน มีเพียงพอ
๒. บุคลากรส่วนใหญ่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถตรง
กับสาระที่รับผิดชอบ โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการอบรม ศึกษาดู
งานอย่างสม่ำเสมอ

๖) ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร
(S๖ : Skills)

๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง มีความรู้ความสามารถ มีเทคนิคและ
วิธีการในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและมีวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษในทุกสาขาวิชา
๓. ครูมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริย
ธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑. บุคลากรในองค์กรดำเนินงานต่าง ๆตามขั้นตอนกระบวนการ
PDCA
๒. วัฒนธรรมของโรงเรียนคือ การทำงานเป็นทีม ร่วมมือ ร่วมแรง
ร่วมใจในการทำงาน และเมื่อมีปัญหาในการทำงานจะใช้วิธีการพูดคุย
ปรึกษาหารือ และแก้ปัญหาร่วมกัน

๗) ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร
(Shared Values)

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและสื่อการเรียน
การสอนน้อย๒. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการเปลี่ยนฝ่ายงาน
บ่อยส่งผลให้ระบบในการดำเนินงานขององค์กรขาดความ
ต่อเนื่อง
๓. ครูผู้สอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ครบตามกรอบอัตรากำล
ทำให้มีภาระการสอนมาก เช่น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๔. ครูมีภาระงานมาก ทำให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ทำไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควร
๑. บางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีครูไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง
จำเป็นต้องให้ครูสาขาวิชาอื่นปฏิบัติหน้าที่สอนแทน ในบาง
รายวิชา

๒.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ประเด็นการวิเคราะห์
๑. ด้านพฤติกรรมลูกค้า
( Customer behavior : C )

๒. ด้านการเมืองและกฎหมาย
(Political and Legal Factor : P)
๓. ด้านเศรษฐกิจ
( Economic Factor : E)

ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunity)
๑. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน นักเรียน มีความพึงพอใจที่โรงเรียนได้
เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายโดยตรง
๒. ผูม้ ีสว่ นมีสว่ นได้สว่ นเสีย ไว้วางใจในการเลือกทีจ่ ะส่งบุตรหลานเข้า
มาเรียน
๓. ชุมชนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่
โรงเรียนดำเนินนโยบายโดยวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
ปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบในการจัดการศึกษา
๑. การสนับสนุนของรัฐบาลในการจัดให้เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพ ทำให้ลดภาระของผู้ปกครองลงอย่างมาก
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม หากปีใดราคาผลผลิตสูง
ผู้ปกครองมีรายได้มาก ทำให้นักเรียนได้เงินมาใช้จ่ายในโรงเรียนได้ดี
การขาดเรียนน้อยลง และโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาโรงเรียนได้ดี
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ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats)

โรงเรียนดำเนินนโยบายโดยวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและ
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบในการจัดการศึกษา

๑. ในทางตรงกันข้าม หากปีใดราคา
ผลผลิตตกต่ำ ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ทำ
ให้นักเรียนได้เงินมาใช้จ่ายในโรงเรียน
น้อย การขาดเรียนมากขึ้น และโรงเรียน
ไม่สามารถระดมทรัพยากรในการพัฒนา
โรงเรียนได้ตามเป้าหมาย
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๒. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลบา
รายการมีการกำหนดกรอบของการใช้เงิน
ไว้ ทำให้การใช้เงินงบประมาณในบาง
รายการ ไม่ตรงกับความต้องการของทาง
โรงเรียน
๓. ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มี
รายได้ภายในครัวเรือนไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จา่ ย

ประเด็นการวิเคราะห์
๔. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
(Social–Culture Factor : S)

ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunity)
๑. ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนใกล้เขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ
การเดินทางสะดวกสบาย
๒. ชุมชนเป็นชนบทแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีความหลากหลายทางชน
เผ่าและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
๓. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการศึกษา
ของโรงเรียนทำให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่น
และเกิดความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats)
๑. ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพที่ไม่มั่นคง มีฐานะยากจน
ครอบครัวหย่าร้างและต้องย้ายที่อยู่เพื่อประกอบอาชีพบ่อยๆ ท
ให้นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติหรือผู้สูงอายุ เกิดคุณภาพชีวิตที่ไม่ด
เท่าที่ควร
๒. ปัญหาด้านสังคมที่ทำให้นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการ
เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาการติด
เกม เป็นต้น

๕. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factor : T)

๑. โครงสร้างพื้นฐานและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีในชุมชนไม่ว่า
จะเป็นโทรศัพท์ ไฟฟ้า และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้การเข้าถึง
เทคโนโลยีของนักเรียนและผู้ปกครองทำได้ง่ายและสะดวก
๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
๓. การสนับสนุนของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น โครงการDLIT เป็นต้น

๑. ระบบสัญญาณของเครือข่ายให้บริการไม่เสถียร ทำให้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ
๒. นักเรียนบางส่วนขาดทักษะในการใช้และแสวงหาความรู้ที่เป
ประโยชน์ ขาดการกลั่นกรองในการรับข่าวสารจากเทคโนโลยี

๓. ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน ของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน
ด้านโครงสร้าง (S๑ : Structure)
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร
(S๒ : Strategy)
ด้านระบบในการดำเนินงานขององค์กร (S๓: System)

น้ำหนัก
๐.๑๒
๐.๑๐
๐.๑๕

คะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง
จุดอ่อน
๑๗
๗
๑๗
๗
๑๔

๑๐
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คะแนนเฉลี่ย X น้ำหนัก
จุดแข็ง
จุดอ่อน
๒.๐๔
๐.๘๔
๑.๗๐
๐.๗๐

สรุปผล

๒.๑๐

+๐.๖๐

๑.๕๐
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+๑.๒๐
+๑.๐๐

ด้านแบบแผนหรือการบริหารจัดการ (S๔ : Style)
๐.๑๑
ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร
๐.๒๑
(S๕ : Staff)
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (S๖ : Skills)
๐.๑๓
ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (S๗ : Shared
๐.๑๘
Values)
เฉลี่ยปัจจัยภายใน
สรุปปัจจัยภายใน

๑๖
๑๐

๘
๑๔

๑.๗๖
๒.๑๐

๐.๘๘
๒.๙๔

+๐.๘๘
-๐.๘๔

๑๖
๑๓

๘
๑๑

๒.๐๘
๒.๓๔

๑.๐๔
๑.๙๘

+๑.๐๔
+๐.๓๖

+๑๔.๑๒

-๙.๘๘
+๔.๒๔

๔. ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก ของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก
ด้านพฤติกรรมลูกค้า ( C )
ด้านการเมืองและกฎหมาย ( P )
ด้านเศรษฐกิจ ( E )
ด้านสังคม ( S )
ด้านเทคโนโลยี ( T )

น้ำหนัก
๐.๒๐
๐.๑๕
๐.๑๕
๐.๒๐
๐.๓๐
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก
สรุปปัจจัยภายนอก

คะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง
จุดอ่อน
๑๘
๖
๑๒
๑๒
๖
๑๘
๑๕
๙
๑๔
๑๐

คะแนนเฉลี่ย X น้ำหนัก
จุดแข็ง
จุดอ่อน
๓.๖๐
๑.๒๐
๑.๘๐
๑.๘๐
๐.๙๐
๒.๗๐
๓.๐๐
๑.๘๐
๔.๒๐
๓.๐๐
๑๓.๕๐
๑๐.๕๐
+๓.๐๐

กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT
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สรุปผล
+๒.๔๐
๐.๐๐
-๑.๘๐
+๑.๒๐
+๑.๒๐
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