ยุทธศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงการท่ องเทีย่ วและกีฬา

คานา
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีเป็ นสถานศึกษาที่จดั การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวตั ถุประสงค์
พิเศษด้านกีฬา มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเป็ นเลิศด้านกีฬาตามศักยภาพ จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖
ควบคู่กบั การฝึ กซ้อมกีฬา จานวน ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ กรี ฑา เซปั กตะกร้อ ฟุตบอล ยกน้ าหนัก ยูโด บาสเกตบอล และ
ฮอกกี้
สถาบันการพลศึกษาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดได้จดั ทาและประกาศใช้ยทุ ธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็ นกรอบสาหรับการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาในอีก ๕ ปี ข้างหน้าต่อไป
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีในฐานะหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษาจึงได้ดาเนินการจัดทา
ยุทธศาสตร์ โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ขึ้นบนพื้นฐานของการมีส่วนร่ วมจากบุคลากรและผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนทุกภาคส่ วน ในการร่ วมระดมความคิด แสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการ
ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์
ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนทุกภาคส่ วน และบุคลากรโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีทุกท่านที่ได้
ให้ความร่ วมมือจัดทายุทธศาสตร์ และขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๖๐ ไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมตามเป้ าประสงค์และเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้เพื่อให้โรงเรี ยนกีฬา
จังหวัดชลบุรีเดินหน้าสู่ วสิ ัยทัศน์ “เป็ นสถานศึกษาที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศด้าน
กีฬาส่ งเสริ มความสามารถด้านวิชาการ และความมีน้ าใจนักกีฬาริ เริ่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจยั และสื บสาน
ความเป็ นไทย ภายใต้ การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและสากล”
อย่างแท้จริ ง

ว่าที่ร้อยตรี
(ศักดิ์ชยั ธิ ตะจารี )
ครู ชานาญการพิเศษ
รักษาการผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ กาหนดขึ้นบนพื้นฐานของการมีส่วนร่ วมจาก
บุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนทุกภาคส่ วน โดยได้ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของโรงเรี ยน ซึ่งได้ดาเนินการโดยการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรและ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนทุกภาคส่ วนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้ยทุ ธศาสตร์ เป็ นที่ยอมรับและเป็ นยุทธศาสตร์ของ
โรงเรี ยนอย่างแท้จริ ง เป้ าหมายการบริ หารโรงเรี ยนในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้านับจากนี้ ไป จะอยูภ่ ายใต้วสิ ัยทัศน์ของ
โรงเรี ยนที่วา่ “เป็ นสถานศึกษาที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศด้านกีฬา ส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านวิชาการ และความมีน้ าใจนักกีฬา ริ เริ่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจยั และสื บสานความเป็ นไทย
ภายใต้การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและสากล” รวมทั้งพันธกิจ
ของโรงเรี ยน อันประกอบด้วย
๑. พัฒนาหลักสู ตรและบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และกีฬา เพื่อความเป็ นเลิศ
๒. นาหลักวิทยาศาสตร์ การกีฬามาประยุกต์ใช้และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศด้านกีฬาเพื่อเข้าสู่ การ
แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
๓. สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจยั การพัฒนากีฬาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
๔. บริ หารจัดการคุณภาพสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมจากชุมชนและสังคม
๕. จัดกิจกรรมเสริ มภาษากีฬาสู่ อาเซี ยนและสากล
๖. จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ให้น่าอยู่ ถูกสุ ขลักษณะและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๗. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานแบบมืออาชีพ
๘. สร้างเสริ มคุณธรรม ความสามัคคี และความมีน้ าใจนักกีฬา
๙. อนุรักษ์และสื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของโรงเรี ย นบรรลุ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ดัง กล่ า ว จึ ง ได้มี ก ารก าหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาหลักสู ตรและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ มีหลักสู ตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาครู ให้มีความรู้ดา้ นการพัฒนาหลักสู ตร
๑.๒ พัฒนาหลักสู ตรให้ได้มาตรฐาน
๑.๓ กากับ ติดตาม และนิเทศการใช้หลักสู ตร
๑.๔ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๑.๕ เผยแพร่ ผลงานการจัดการบริ หารหลักสู ตร

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาพัฒนากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ
เป้าประสงค์ ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ เข้าร่ วมและ/หรื อมี
ผลสัมฤทธิ์ ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๒.๑ พัฒนาผูฝ้ ึ กสอนกีฬาให้มีความรู ้และทักษะในการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒.๒ สร้างและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถทางด้านทักษะกีฬา โดยใช้ทกั ษะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
๒.๓ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การส่ งเสริ มความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมและการวิจยั พัฒนากีฬาและผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน
เป้าประสงค์ ผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางกีฬาและการเรี ยน
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาครู ให้มีศกั ยภาพด้านการสร้างนวัตกรรมและการวิจยั
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การส่ งเสริ มการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมจากชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ ให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคมเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการจัด
การศึกษา
๔.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนต่อผูป้ กครอง ชุมชนและ สังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การส่ งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและสากล
เป้าประสงค์ นักเรี ยนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน และสากล
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๕.๑ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนทางด้านภาษากีฬา ให้มีความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
เป้าประสงค์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ทางด้านกีฬาและวิชาการ
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๖.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรี ยนรู ้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
เป้าประสงค์ บุคลากรในองค์กรมีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๘.๑ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ การอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าประสงค์ เป็ นแหล่งอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๙.๑ ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นให้มีการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวมีการดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรมและสามารถประเมินผลได้อย่าง
ชัดเจน ได้มีการกาหนดเป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมายที่โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีตอ้ งการบรรลุในรายปี
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยังได้มีการกาหนดโครงการที่จะมีการดาเนินงานในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า
เพื่อบรรลุเป้ าประสงค์ท้ งั หมด โดยโครงการแต่ละโครงการได้มีการเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นส่ วนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิและการ
ติดตามประเมินผลแล้ว

สารบัญ
หน้ า
คานา
บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ส่ วนที่ ๑ ภาพรวมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ประวัติความเป็ นมาโรงเรี ยน
ภารกิจและโครงสร้างการบริ หาร
ข้อมูลด้านนักเรี ยน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓
สภาพชุมชน
ส่ วนที่ ๒ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
- ด้านผูเ้ รี ยน
- ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬา
- ด้านการบริ หารจัดการ
- ด้านการประชาสัมพันธ์
สรุ ปผลการศึกษาสภาพปัญหาจากแบบสอบถามฯ
ส่ วนที่ ๓ ทิศทางการจัดการศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กรอบยุทธศาสตร์ (เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์)
ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาหลักสู ตรและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาพัฒนากีฬา
สู่ ความเป็ นเลิศ
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การส่ งเสริ มความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม
และการวิจยั พัฒนากีฬาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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๓
๔
๗

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๔
๑๔
๑๕
๑๙
๒๔
๒๘

- ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การส่ งเสริ มการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมจากชุมชน
และสังคมอย่างมีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การส่ งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและสากล
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ การอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี

หน้ า
๓๐
๓๓
๓๕
๓๘
๔๑
๔๔

ส่ วนที่ ๑
ภาพรวมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ประวัติความเป็ นมาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคชาติไทยพร้อมด้วย
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ได้ทาการสารวจพื้นที่วทิ ยาลัย พลศึกษาจังหวัดชลบุรีเพื่อดาเนิ นการจัดตั้ง
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในปี การศึกษา ๒๕๔๒
อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๑ และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๖ ตามหนังสื อสานักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/๑๕๕๖๘ ลงวันที่ ๘
ตุลาคม ๒๕๓๖ ประกาศตั้งโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๔๒ ลงนามโดยนายสมศักดิ์
ปริ ศนานันทกุล รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี สังกัดกรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นโรงเรี ยนกีฬารู ปแบบประหยัดแห่งที่ ๑๐ ในเขตการศึกษาที่ ๑๒ และเริ่ ม
ดาเนินการรับสมัครนักเรี ยนเพื่อศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๔๓ เป็ นต้นมา ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ตอ้ งการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ทดั เทียมนานาอารยประเทศ ด้วยการส่ งเสริ มการ
กีฬาอย่างกว้างขวางและทัว่ ถึง ตลอดจนเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ และพัฒนามาตรฐานการกีฬาให้มี ขีดความสามารถ
ในการเข้าร่ วมแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดียงิ่ ขึ้น กรมพลศึกษาได้กาหนดให้โรงเรี ยนกีฬาทุกแห่งมีวตั ถุประสงค์
ด้านการพัฒนากีฬาและการพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีเริ่ มดาเนินโครงการระยะแรกโดยนายวิบูลย์ มณี ฉาย ผูอ้ านวยการศูนย์พลศึกษา
และกีฬาจังหวัดชลบุรี อนุ ญาตให้ใช้อาคารของศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดชลบุรีเป็ นอาคารสานักงานชัว่ คราว และ
ได้ปรับปรุ งชั้น ๓ ของอาคารเพื่อจัดเป็ นหอพักให้แก่นกั เรี ยนและชั้น ๑ เป็ นสานักงานชัว่ คราว พร้อมบริ เวณโดยรอบ
ของอาคาร ทั้งยังได้รับความร่ วมมือและสนับสนุนให้การประสานงานด้านบุคลากร อาคารและสถานที่ จากนายวิชยั
ศรี ตะปัญญะ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยนักเรี ยนเดินทางไปเรี ยนวิชาสามัญตามหลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิ การในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรี ยนชลบุรี “สุ ขบท” โดยมีนายภุชงค์ บุณยรัตนสุ นทร
เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนในขณะนั้น
ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๔๒ กรมพลศึกษาได้มีคาสั่งที่ ๑๔๕๓/๒๕๔๒ แต่งตั้งให้ นายธนิต พันธุ
มะโอภาส อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี มาปฏิบตั ิหน้าที่ผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งโรงเรี ยน
กีฬาจังหวัดชลบุรี และให้ประสานงานขอความร่ วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษากรุ งเทพ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
อุดรธานี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี และโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ด้านบุคลากรในระยะแรก
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้มีคาสั่งให้นายปรี ชา ศรี เขียวพงษ์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ย้ายมาดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ สถาบันการพลศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้วา่ ที่ร้อยตรี ศกั ดิ์ชยั ธิ ตะจารี ครู ชานาญการ
พิเศษโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี ดารงตาแหน่งรักษาการผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีจนถึงปั จจุบนั

ภารกิจและโครงสร้ างการบริหาร
๑. ภารกิจหลักของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ การจัดตั้ง
๑) จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการกีฬาให้กบั เด็กและเยาวชนที่มีความถนัดและ
ความสามารถพิเศษทางการกีฬา ได้พฒั นาความสามารถสู งสุ ดด้านการกีฬา
๒) เตรี ยมและผลิตนักกีฬา ให้มีความสามารถและมีคุณธรรมเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และ
นานาชาติทดั เทียมนานาอารยประเทศ
๓) ศึกษาวิเคราะห์วิจยั เพื่อพัฒนาการกีฬาและนักกีฬาของประเทศ
๔) เป็ นศูนย์ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬา สุ ขภาพและคุณธรรมของเยาวชน
๕) เป็ นศูนย์บริ การแก่ชุมชนตามภารกิจของกรมพลศึกษา
๖) เป็ นศูนย์ทานุบารุ ง อนุ รักษ์และส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมด้านการกีฬา และการละเล่นพื้นเมืองของ
ท้องถิ่น
๒. โครงสร้ างการบริหาร

ข้ อมูลด้ านนักเรียน
๑. จานวนนักเรียน

๘๒
๘๓
๘๔
๒๔๙

๔๙
๕๓
๔๙
๑๕๑

๖๑
๖๕
๖๔
๑๙๐

๘๑
๗๙
๗๓
๒๓๓

๑๑
๑๖
๓๙
๖๖

บาสเกตบอล

ฮอกกี้

ยูโด

ยกนา้ หนัก

ฟุตบอล

กรีฑา
๕๕
๖๐
๖๔
๑๗๙

๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
รวม

เซปักตะกร้ อ

จานวนนักเรียนจาแนกตามชนิดกีฬา (คน)

ปี การศึกษา

๑๐
๑๐

๒. ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET)
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
วิชา
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ

เฉลีย่

ร้ อยละของผู้ได้ คะแนน >= ขีดจากัดล่ างจาแนกตามปี การศึกษา
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๔๗.๘๓
๑๗.๓๙
๓๔.๗๘
๒๖.๐๙
๓๖.๙๖
๖๓.๐๔
๖๗.๓๙
๒๑.๗๔

๔๓.๘๖
๓๕.๐๙
๑๗.๕๔
๓๑.๕๘
๗๐.๑๘
๔๒.๑๑
๕๖.๑๔
๒๖.๓๒

๔๓.๑๔
๔๓.๑๔
๒๙.๔๑
๓๕.๒๙
๕๔.๙๐
๓๕.๒๙
๔๕.๑๐
๓๙.๒๒

๔๔.๒๒

๔๐.๓๕

๔๐.๖๘

๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
วิชา
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ

เฉลีย่

ร้ อยละของผู้ได้ คะแนน >= ขีดจากัดล่ างจาแนกตามปี การศึกษา
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๑๗.๐๗
๒๖.๑๙
๑๔.๒๙
๒๑.๔๓
๖๖.๖๗
๒๖.๑๙
๒๘.๕๗
๙.๕๒

๒๙.๒๗
๑๗.๐๗
๙.๖๗
๑๗.๐๗
๕๑.๒๒
๓๔.๑๕
๓๙.๐๒
๑๔.๖๓

๑๗.๐๗
๙.๗๖
๑๙.๕๑
๑๗.๐๗
๔๘.๗๘
๑๔.๖๓
๒๔.๓๙
๔.๘๘

๒๖.๒๔

๒๖.๕๒

๑๙.๕๑

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓
ตารางสรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่ งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : มัธยมศึกษา
นา้ หนัก (คะแนน) คะแนนทีไ่ ด้
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาท
ของ สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

ระดับคุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

๙.๕๖
๙.๓๕
๙.๖๗
๙.๕๐
๑๐.๕๓

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้

๑๐.๐๐

๘.๐๐

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๕๖

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

๘๖.๑๗

ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุ ปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

จุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนา และข้ อเสนอแนะ
จุดเด่ น
๑. ด้ านผลการจัดการศึกษา
๑) ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์รวมทั้งมีความใฝ่
รู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็ น ทาเป็ น
๒) ผลการพัฒนาสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัด
จั้งสถานศึกษา
๓) การพัฒ นาตามจุ ด เน้น และจุ ด เด่ น ส่ ง ผลสะท้อ นเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม
ความสามารถทางด้านกีฬาได้อย่างชัดเจน
๔) มีการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
๒. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
๑) ผู้บ ริ ห ารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ หารจัด การและการพัฒ นาสถานศึ ก ษา เป็ นนัก วิ ช าการ นัก
ประสานงานที่ดีในการประสานความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
๒) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาล้ว นแต่ เ ป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามสนใจในการพัฒ นาการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
๓) ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิ ศทางด้านกี ฬาสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
๓. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผูส้ อนมี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ที่ ฝึ กทัก ษะการคิ ดเป็ นท าเป็ น เช่ น การท า
โครงงาน การทาแผนผังความคิด
๔. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในเป็ นอย่างดี สถานศึกษามีห้องประกันคุณภาพภายในที่
เป็ นเอกเทศมีบรรยากาศภายในที่สวยงาม สามารถนาเสนอผลงานดีเด่นต่างๆ ของโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. ด้ านผลการจัดการศึกษา
ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษามีความพร้อมในการรองรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชุมชนและระดับชาติจึงทาให้
ส่ งผลกระทบต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
๒) มีขอ้ จากัดทางด้านงบประมาณซึ่ งมีไม่เพียงพอในการพัฒนาการจัดการศึกษา

๓. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ควรจัดทาแผนงานโครงการสอนซ่ อมเสริ มให้กบั นักกี ฬาที่ตอ้ งเดิ นทางไปร่ วมแข่งขันกี ฬาทั้งในระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้ านผลการจัดการศึกษา
๑) การส่ งเสริ มสนับสนุนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน
๒) การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการเขียนแผนการสอนที่เน้นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๓) การพัฒนาระบบประกันคุภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ องและเป็ นไปตามหลักการวางแผนงาน
แบบ PDCA
๒. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
๑) ควรมีการวางแผนงานโครงการจัดหารายได้ระดมทุนจัดตั้งกองทุนสาหรับการผลิตนักกีฬาสู่ ความเป็ น
เลิศให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน
๒) ควรมีการกาหนดแผนงาน/โครงการป้ องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม
๓. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๑) ควรมีการส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดหาบุคลากรสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้หรื อพัฒนา
บุคลากรในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
๒) ควรมี การอบรมพัฒนาบุ คลากรให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๓) ควรมีการจัดหาผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกีฬาหรื อนักกีฬาทีมชาติท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้นกั กีฬาได้รับประสบการณ์ตรงจากนักกีฬาทีมชาติ
๔) ควรมีการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นกั กีฬาอย่างเป็ นรู ปธรรม
๔. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
๑) ควรมีการจัดระบบเอกสารงานประกันคุ ณภาพการศึกษา ควรมีการดาหนดรหัสเอกสารควบคุ มระบุ
ระยะเวลาการเก็บรักษา และการทาลาย
๒) ควรกาหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน ในงานประกันคุ ณภาพไว้ในรู ปเอกสารที่ทุกคนสามารถทาความ
เข้าใจและนาไปดาเนินการได้

สภาพชุมชน
สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ประมาณ ๘ กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บา้ นจานวน ๗ หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านตีนเขา บ้านศรี พโลทัย บ้านห้วยสาริ กา
บ้านก้นทุ่ง บ้านสมอกาฝาก บ้านอู่ตะเภา และบ้านหนองไม้แดง ภูมิประเทศเป็ นที่ราบสู ง ที่ราบเชิงเขา และพื้นที่ลาด
เอียงสู่ ชายทะเลด้านทิศตะวันตกซึ่งมีลกั ษณะเป็ นป่ าชายเลน มีประชากรประมาณ ๑๐,๖๘๙ คน จานวนครัวเรื อน
ประมาณ ๖,๓๙๔ ครัวเรื อน และมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๙๔๙ คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างโดยเป็ นพนักงานโรงงาน รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบริ การ

ส่ วนที่ ๒
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
ด้ านนักเรียน
จุดแข็ง (Strength)
๑. นักเรี ยนมีศกั ยภาพและผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขัน
กีฬาสู ง โดยได้เข้าร่ วมการแข่งขันทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติสามารถสร้างชื่ อเสี ยงให้กบั สถาบันการ
พลศึกษาและประเทศชาติได้เป็ นจานวนมาก
เนื่องจากนักเรี ยนมีความสนใจด้านกีฬาและมีความ
มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นนักกีฬา
๒. นักเรี ยนมีระเบียบวินยั และคุณธรรมจริ ยธรรม
รวมทั้งมีความสามัคคีในหมู่คณะ
๓. นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและมี
มนุษยสัมพันธ์ดี
๔. นักเรี ยนกล้าแสดงออกโดยให้ความร่ วมมือกับ
กิจกรรมที่ทางโรงเรี ยนจัดด้วยความสนุกสนานและมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมประเพณี ของชุมชนท้องถิ่น
๕. นักเรี ยนมีสุขภาพดีและมีสมรรถภาพทางกายตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๖. นักเรี ยนได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม

จุดอ่ อน (Weakness)
๑. นักเรี ยนส่ วนใหญ่ขาดทักษะด้านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปความคิดรวบยอดคิดอย่าง
เป็ นระบบและคิดแบบเป็ นองค์รวม
๒. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าเนื่องจาก
นักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นนักกีฬา ทาให้
ขาดเรี ยนบ่อยเพื่อไปฝึ กซ้อมและแข่งขันกีฬา
๓. นักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ความสนใจทางด้านกีฬา
มากกว่าวิชาการ ทาให้ขาดความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน
ไม่มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ทางวิชาการ
รวมทั้งขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

โอกาส (Opportunity)
๑. นักเรี ยนทุกคนได้รับทุนสนับสนุนในการส่ งเสริ ม
การศึกษาและกีฬาจากงบประมาณรัฐบาล
๒. นักเรี ยนมีโอกาสได้รับการคัดเลือกและส่ งเสริ ม
ให้เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ

อุปสรรค (Threat)
๑. หน่วยงานอื่นมีการจัดตั้งโรงเรี ยนกีฬา ทาให้
โรงเรี ยนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษามีคู่แข่ง
ด้านกีฬาเพิ่มขึ้น
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการพัฒนา
นักเรี ยนด้านการศึกษาและการพัฒนากีฬาไม่
เพียงพอ

ด้ านครู และบุคลากรทางการศึกษา
จุดแข็ง (Strength)
๑. โรงเรี ยนมีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณวุฒิและความสามารถเหมาะสมทั้งด้านกีฬา
และวิชาการ
๒. ครู มีจรรยาบรรณครู ครู บางส่ วนเป็ นศิษย์เก่าทา
ให้มีความรักและผูกพันกับโรงเรี ยน
๓. ครู ส่วนใหญ่มีที่พกั ในโรงเรี ยน ทาให้มีเวลาดูแล
นักเรี ยนได้เต็มที่
๔. ครู ของโรงเรี ยนกีฬาได้รับการยอมรับจาก
แวดวงกีฬา
๕. มีการจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกีฬาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมาฝึ กสอนและพัฒนากีฬาของ
นักเรี ยน
โอกาส (Opportunity)
๑. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับโอกาสในการ
พัฒนาคุณวุฒิและความรู ้สูงขึ้น เช่น ทุนการศึกษา การ
อบรมพัฒนาความรู ้ต่างๆ
๒. ครู ได้รับการยอมรับจากสังคม เห็นได้จากการ
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

จุดอ่ อน (Weakness)
๑. ครู และบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญและ
กาลังใจเนื่องจากไม่ได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการ
ทาให้มีครู ลาออกบ่อยครั้ง ทาให้การจัดการเรี ยนการ
สอนไม่ต่อเนื่ อง
๒. ครู มีภาระงานอื่นนอกจากการเรี ยนการสอนมาก
เกินไป ทาให้ไม่มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการ
สอนและการทาวิจยั
๓. บุคลากรทางการศึกษาด้านต่างๆ ไม่เพียงพอ เช่น
งานพยาบาล งานหอพักและงานอาคารสถานที่ เป็ น
ต้น

อุปสรรค (Threat)
๑. การจัดสรรอัตรากาลังในโรงเรี ยนมีนอ้ ย
ทาให้โรงเรี ยนต้องจัดสรรงบประมาณว่าจ้างบุคลากร
เอง

ด้ านอาคารสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ์ ทางการศึกษาและกีฬา
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่ อน (Weakness)
๑. มีสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา เช่น
๑. การดูแลอาคารสถานที่ขาดประสิ ทธิภาพเนื่องจาก
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ การกีฬา สระว่ายน้ า
ผูร้ ับผิดชอบขาดความรู้ที่ถูกต้องทาให้อาคารสถานที่
โรงฝึ กพลศึกษา สนามกีฬาทั้งในร่ มและ
บางแห่งใช้งานไม่คุม้ ค่าและขาดการดูแล
กลางแจ้งที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการ
๒. ห้องปฏิบตั ิการตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
แข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
ไม่ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระและไม่เพียงพอ
ตลอดจน
๓. ห้องพยาบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ เนื่องจาก
การให้บริ การชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีขนาดเล็ก
๒. โรงเรี ยนมีวสั ดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
๔. โรงเรี ยนไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
การกีฬาและอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้
ทางการกีฬา ทาให้วสั ดุอุปกรณ์มีการเสื่ อมสภาพเร็ วกว่า
มาตรฐาน
กาหนด
๕. อาคารเรี ยนและอาคารหอพักมีไม่เพียงพอ
๖. ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงเรี ยนไม่ดีพอ
๗. การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เช่น ระบบห้องสมุด
(E-library) ระบบบริ หารจัดการศึกษา (E-education)
ระบบการเรี ยน
การสอน (E-learning) ยังมีนอ้ ย
๘. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนไม่
เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
๙. ขาดงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษา
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬา
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
๑. โรงเรี ยนได้รับงบประมาณสนับสนุนด้าน ๑. วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬามีราคาแพงและมี
อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์กีฬาจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้ของเดิมไม่ทนั สมัย
รัฐบาล สมาคมผูป้ กครอง องค์กรกีฬาสมาคม
กีฬา
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้ านการบริหารจัดการ
จุดแข็ง (Strength)
๑. มีโครงสร้างการบริ หารงานที่ชดั เจน
๒. มีแผนกลยุทธ์เพื่อเป็ นแนวทางในการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ
๓. มีการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม มีการ
กระจายอานาจและกระจายงานตามความรู้
ความสามารถทาให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน
โอกาส (Opportunity)
๑. หน่วยงานต้นสังกัดมีการวางแผนระยะ
ยาว ทาให้โรงเรี ยนสามารถวางแผนการ
ดาเนินการได้ตามแผนของหน่วยงานต้น
สังกัด

จุดอ่ อน (Weakness)
๑. งบประมาณสาหรับบริ หารจัดการไม่เพียงพอ
๒. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็ นระบบและไม่
เป็ นปัจจุบนั

อุปสรรค (Threat)
-

ด้ านการประชาสั มพันธ์
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่ อน (Weakness)
๑. โรงเรี ยนมีสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่
๑. โรงเรี ยนไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
เหมาะสมทันสมัย และหลายแนวทาง เช่น
ประชาสัมพันธ์โดยตรง จึงขาดความต่อเนื่ องใน
เว็บไซต์ วารสาร เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ได้
การประชาสัมพันธ์
ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการ
จัดนิทรรศการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ทางกีฬาและวิชาการ รวมทั้งมีการออกหน่วย
เคลื่อนที่ในการให้บริ การชุมชน
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
๑. โรงเรี ยนมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมของ
๑. คู่แข่งทางกีฬาและการศึกษาของโรงเรี ยนมี
จังหวัดและชุมชนอยูเ่ สมอ
มากและยังมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่า
๒. มีสื่อท้องถิ่นช่วยสนับสนุนด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน
๓. โรงเรี ยนเป็ นที่รู้จกั ของหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และสื่ อมวลชนท้องถิ่นเป็ นอย่างดี

สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหาจากแบบสอบถามเรื่องความต้ องการได้ รับการสนองตอบทางการศึกษา
๑. ฝ่ ายพัฒนาการกีฬา
๑) ควรมีการปรับปรุ งหอพักให้เพียงพอและมีความสะดวกสบาย
๒) ควรมีการกาหนดวันประชุมให้ชดั เจน
๓) ครู กีฬาควรมีสื่อการสอนให้มากขึ้น
๔) ประสิ ทธิ ภาพของกีฬาจะดีข้ ึนถ้ามีการพักผ่อนที่มากขึ้น ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที่พฒั นาผูเ้ รี ยน
๕) อนุญาตให้นกั เรี ยนใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โน็ตบุค โทรศัพท์มือถือ
๖) ควรมีการตรวจสารเสพติดภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง และจัดอบรมให้ความรู ้และการป้ องกันปั ญหายาเสพติด
๗) ควรทาข้อตกลง MOU กับโรงเรี ยนกีฬาในแถบภูมิภาคอาเซี ยน
๘) ส่ งเสริ มครู กีฬาเกี่ยวกับการอบรมเฉพาะด้านทั้งในและต่างประเทศ
๙) ควรมีผฝู ้ ึ กสอนกีฬาให้เพียงพอกับจานวนนักกีฬา
๑๐) ควรพัฒนาผูฝ้ ึ กสอนกีฬาให้มีความรู ้ดา้ นหลักวิทยาศาสตร์ การกีฬา มุ่งมัน่ พัฒนา การสอน และมี
ความตรงต่อเวลาในการฝึ กสอน
๑๑) ควรหางบประมาณสนับสนุนในการฝึ กซ้อมและการแข่งขัน
๑๒) ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาควรเอาใจใส่ นกั กีฬาที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
๑๓) ควรพัฒนาและปรับปรุ งห้องเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีความสะดวกสบาย อากาศถ่ายเท
และเพียงพอต่อการใช้งาน
๑๔) ควรหางบประมาณสนับสนุนและปรับปรุ งรู ปแบบและคุณภาพของเครื่ องแต่งกาย
๑๕) ควรกาหนดระเบียบและข้อตกลงเรื่ องระเบียบวินยั ให้ชดั เจนและบังคับใช้อย่างเป็ นรู ปธรรมโดย
เสมอภาค
๑๖) ควรส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ความ
สามัคคี มีวนิ ยั และความกตัญญู
๑๗) ควรจัดกิจกรรนันทนาการที่มีความสนุกสนานเพื่อให้นกั เรี ยนได้ผอ่ นคลาย
๑๘) ควรจัดอบรมการทาวิจยั ทางด้านกีฬาให้แก่บุคลากร
๑๙) ควรเพิ่มเวลาการฝึ กซ้อมกีฬาให้มากขึ้น
๒๐) ควรมีแพทย์ประจาทีม
๒๑) ควรมีห้องกายภาพบาบัดให้ชดั เจน เช่น ห้องซาวน่า ห้องนวด และควรมีนกั กายภาพบาบัด
๒๒) ควรมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ แนะนาการออกกาลังกายและฟื้ นฟูการบาดเจ็บให้มากกว่านี้
๒. ฝ่ ายวิชาการ
๑) ควรมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่ชดั เจน
๒) ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเชิงวิชาการและมีการวิจยั เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
๓) ควรพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ให้เพียงพอและทันสมัยต่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการศึกษา

๔) ควรพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและกาหนดแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมต่อ
ความต้องการจาเป็ นต่อการใช้งาน
๕) ควรจัดให้มีการอบรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั นักเรี ยนเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
๖) ควรลาจานวนชัว่ โมงเรี ยนให้นอ้ ยลง และบูรณาการวิชาที่สอดคล้องเข้าด้วยกัน
๗) ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนภาษาต่างประเทศเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
๘) ควรจัดให้ครู ได้ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดา้ นวิชาชีพ
๙) ควรส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เข้าร่ วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐) ควรปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
๓. ฝ่ ายบริหาร
๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกได้รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
๒) ควรจัดทาป้ ายโรงเรี ยนที่มีความโดดเด่นและชัดเจน
๓) ควรปรับปรุ งหอพักให้น่าอยู่
๔) ควรจัดทาที่จอดรถสาหรับบุคลากรและผูม้ าติดต่อราชการ
๕) ควรปรับปรุ งภูมิทศั น์ของโรงเรี ยนให้มีความร่ มรื่ น สะอาด และถูกสุ ขลักษณะ
๖) ควรสร้างห้องน้ าให้มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ ปรับปรุ งห้องน้ าให้สะอาดและมีสภาพพร้อม
ใช้งานทั้งอาคารเรี ยนและหอพัก
๗) ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล
๘) ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง
๙) ควรเสริ มสร้างขวัญและกาลังให้แก่บุคลากร เช่น การจ้างงาน ๑๒ เดือนทุกตาแหน่ง การจัดให้มี
ประกันสังคม ปรับเงินเดือนตามนโยบายของรัฐบาล และการจัดทาบัตรประจาตัวบุคลากร
๑๐) ควรพัฒนาและปรับปรุ งเรื่ องอาหารทั้งด้านคุณภาพและปริ มาณ
๑๑) ควรปรับปรุ งระบบน้ าภายในโรงเรี ยนให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันและเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้

ส่ วนที่ ๓
ทิศทางการจัดการศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย
๑. ปรัชญา
สร้างสรรค์กีฬา พัฒนาสังคม
๒. วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีเป็ นสถานศึกษาที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬา พัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
ด้านกีฬา ส่ งเสริ มความสามารถด้านวิชาการ และความมีน้ าใจนักกีฬา ริ เริ่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจยั และสื บ
สานความเป็ นไทย ภายใต้การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและ
สากล
๓. พันธกิจ
๑) พัฒนาหลักสู ตรและบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และกีฬา เพื่อความเป็ นเลิศ
๒) นาหลักวิทยาศาสตร์ การกีฬามาประยุกต์ใช้และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศด้านกีฬาเพื่อเข้าสู่ การ
แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
๓) สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจยั การพัฒนากีฬาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
๔) บริ หารจัดการคุณภาพสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมจากชุมชนและสังคม
๕) จัดกิจกรรมเสริ มภาษากีฬาสู่ อาเซี ยนและสากล
๖) จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ให้น่าอยู่ ถูกสุ ขลักษณะและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๗) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานแบบมืออาชีพ
๘) สร้างเสริ มคุณธรรม ความสามัคคี และความมีน้ าใจนักกีฬา
๙) อนุรักษ์และสื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
ผูเ้ รี ยนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศตามศักยภาพ

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาหลักสู ตรและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๒. การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาพัฒนากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ
๓. การส่ งเสริ มความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมและการวิจยั พัฒนากีฬาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
๔. การส่ งเสริ มการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมจากชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
๕. การส่ งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและสากล
๖. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
๗. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
๘. การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. การอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

กรอบยุทธศาสตร์ (เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์ )
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาหลักสู ตรและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
มีหลักสู ตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาครู ให้มีความรู้ดา้ นการพัฒนาหลักสู ตร
๑.๒ พัฒนาหลักสู ตรให้ได้มาตรฐาน
๑.๓ กากับ ติดตาม และนิเทศการใช้หลักสู ตร
๑.๔ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๑.๕ เผยแพร่ ผลงานการจัดการบริ หารหลักสู ตร
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาพัฒนากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ
เป้าประสงค์
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ เข้าร่ วมและ/หรื อมี
ผลสัมฤทธิ์ ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๒.๑ พัฒนาผูฝ้ ึ กสอนกีฬาให้มีความรู ้และทักษะในการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒.๒ สร้างและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถทางด้านทักษะกีฬา โดยใช้ทกั ษะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
๒.๓ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การส่ งเสริ มความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมและการวิจยั พัฒนากีฬาและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เป้าประสงค์ ผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางกีฬาและการเรี ยน
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาครู ให้มีศกั ยภาพด้านการสร้างนวัตกรรมและการวิจยั
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การส่ งเสริ มการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมจากชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ ให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคมเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา
๔.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนต่อผูป้ กครอง ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การส่ งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและสากล
เป้าประสงค์
นักเรี ยนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและสากล
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๕.๑ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนทางด้านภาษากีฬา ให้มีความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
เป้าประสงค์
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ทางด้านกีฬาและวิชาการ
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๖.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรี ยนรู ้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
เป้าประสงค์
บุคลากรในองค์กรมีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๘.๑ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ การอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
เป็ นแหล่งอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
๙.๑ ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นให้มีการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
การพัฒนาหลักสู ตรและจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานให้ ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาหลักสู ตรและจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานให้ ได้ มาตรฐาน
เป้าประสงค์
มีหลักสู ตรสถานศึกษาทีไ่ ด้ มาตรฐาน
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
จานวนหลักสู ตรครบตามกลุ่มสาระและกีฬาเพือ่ ความเป็ นเลิศ
กลยุทธ์ /แนวทางการ
ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
มาตรฐานการศึกษา
พัฒนา
๑.๑ พัฒนาครู ให้มีความรู้ ๑.๑.๑ โครงการเสริ มสร้าง
ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ความรู ้ดา้ นหลักสู ตรให้แก่ครู

๑.๒ พัฒนาหลักสู ตรให้
ได้มาตรฐาน

๑.๒.๑ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการการพัฒนาหลักสู ตร

เชิงปริมาณ
จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อโครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
เชิ งคุณภาพ
จานวนหลักสู ตรที่
ได้รับการพัฒนา

มฐ. ๗.๑ - ๗.๙
มฐ.๑๐.๑ , ๑๐.๒,
๑๐.๓ , ๑๐.๔

มฐ. ๗.๑ - ๗.๙
มฐ.๑๐.๑ , ๑๐.๒,
๑๐.๓ , ๑๐.๔

๒๕๕๖

เป้าหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

๑๕

๒๐

๓๐

๓๐

๓๐

คน

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๑๕

๒๐

๓๐

๓๐

๓๐

คน

๘

๘

๖

๖

๖

กลุ่มฯ

กลยุทธ์ /แนวทางการ
พัฒนา
๑.๓ กากับ ติดตาม และ
นิเทศการใช้หลักสู ตร

๑.๔ จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม
๑.๓.๑ โครงการนิเทศภายใน

๑.๔.๑ โครงการกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย

๑.๔.๒ โครงการกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์

กลยุทธ์ /แนวทางการ
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
เชิ งคุณภาพ
ครู มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรี ยนรู้
เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์โครงการ
ตัวชี้วดั

ความสอดคล้อง
มาตรฐานการศึกษา

๒๕๕๖

เป้าหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

มฐ.๑๐.๕

มฐ. ๓.๑ - ๓.๔ ,
มฐ. ๔.๑ - ๔.๔ ,
มฐ. ๕.๑ - ๕.๔ ,
มฐ. ๖.๑ - ๖.๔

มฐ. ๓.๑ - ๓.๔ ,
มฐ. ๔.๑ - ๔.๔ ,
มฐ. ๕.๑ - ๕.๔ ,
มฐ. ๖.๑ - ๖.๔

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

คน

๒๐

๒๕

๓๐

๓๐

๓๐

คน

๑

๑

๑

๑

๑

โครงการ

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๑

๑

๑

๑

๑

โครงการ

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

ความสอดคล้อง
มาตรฐานการศึกษา

๒๕๕๖

เป้าหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

๑.๔ จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน
(ต่อ)

๑.๔.๓ โครงการกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์

๑.๔.๔ โครงการกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๑.๔.๕ โครงการกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ศิลปะ

กลยุทธ์ /แนวทางการ
พัฒนา
๑.๔ จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ได้

โครงการ/กิจกรรม
๑.๔.๖ โครงการเตรี ยมความ
พร้อมก่อนการทดสอบ
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน

เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์
โครงการ
เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์โครงการ
ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่

มฐ. ๓.๑ - ๓.๔ ,
มฐ. ๔.๑ - ๔.๔ ,
มฐ. ๕.๑ - ๕.๔ ,
มฐ. ๖.๑ - ๖.๔

มฐ. ๓.๑ - ๓.๔ ,
มฐ. ๔.๑ - ๔.๔ ,
มฐ. ๕.๑ - ๕.๔ ,
มฐ. ๖.๑ - ๖.๔

มฐ. ๓.๑ - ๓.๔ ,
มฐ. ๔.๑ - ๔.๔ ,
มฐ. ๕.๑ - ๕.๔ ,
มฐ. ๖.๑ - ๖.๔

๑

๑

๑

๑

๑

โครงการ

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๑

๑

๑

๑

๑

โครงการ

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๑

๑

๑

๑

๑

โครงการ

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

ความสอดคล้อง
มาตรฐานการศึกษา

๒๕๕๖

เป้าหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

มฐ. ๕.๔
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

มาตรฐาน
(ต่อ)

๑.๕ เผยแพร่ ผลงานการ
จัดการบริ หารหลักสู ตร

(ติวเข้ม O - Net)

๑.๕.๑ โครงการวันวิชาการ

๓ และ ๖
เชิ งคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์
โครงการ
มฐ. ๑.๔ , ๑.๕ ,
เชิงปริมาณ
จานวนผูเ้ ข้าร่ วม ๑.๖ , ๔.๔ , ๑๓.๑
, ๑๓.๒
โครงการ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ พึง
พอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อโครงการ

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๔๐๐

๔๐๐

๔๐๐

๔๐๐

๔๐๐

คน

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
การประยุกต์ ใช้ หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาพัฒนากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

การประยุกต์ ใช้ หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาพัฒนากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ
ผู้เรียนมีผลสั มฤทธิ์ในการแข่ งขันกีฬาระดับชาติ เข้ าร่ วมและ/หรือมีผลสั มฤทธิ์ในการแข่ งขันกีฬาระดับนานาชาติ
๑. จานวนผู้เรียนทีไ่ ด้ รับรางวัลในการแข่ งขันกีฬาระดับชาติ
๒. จานวนผู้เรียนทีไ่ ด้ เข้ าร่ วม และ/หรือได้ รับรางวัลในการแข่ งขันระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ /แนวทางการ
ความสอดคล้อง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
พัฒนา

๒.๑ พัฒนาผูฝ้ ึ กสอนกีฬา ๒.๑.๑ โครงการอบรมเชิง
ให้มีความรู้และทักษะใน ปฏิบตั ิการการใช้วทิ ยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้หลัก
การกีฬาสาหรับผูฝ้ ึ กสอนกีฬา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

๒.๒ สร้างและพัฒนา
๒.๒.๑ โครงการทดสอบ
คุณภาพผูเ้ รี ยนให้มี
สมรรถภาพทางกายของผูเ้ รี ยน
ความรู้ ความสามารถ
แต่ละชนิดกีฬา
ทางด้านทักษะกีฬา โดย
ใช้ทกั ษะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

เชิงปริมาณ
ร้อยละของผูฝ้ ึ กสอน
กีฬา
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อโครงการ
เชิงปริมาณ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่
ได้รับการทดสอบฯ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่
พัฒนาสมรรถภาพฯ

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

มฐ.๑๐.๗ , ๑๐.๘

มฐ. ๑.๑ , ๑.๒ ,
๑๐.๗ , ๑๐.๘

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๐

ร้อยละ

กลยุทธ์ /แนวทางการ
พัฒนา
๒.๒ สร้างและพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้ ความสามารถ
ทางด้านทักษะกีฬา โดย
ใช้ทกั ษะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
(ต่อ)
๒.๓ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม
๒.๒.๒ การพัฒนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้/การฝึ กซ้อมกีฬา
ให้มีความเหมาะสมกับ
การจัดการเรี ยนรู ้กีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
มฐ. ๗.๑ - ๗.๙
มฐ. ๑๐.๗ , ๑๐.๘ ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

หน่ วยนับ

ความสอดคล้อง

เชิงปริมาณ
ร้อยละของแผนการ
จัดการเรี ยนรู้/ฝึ กซ้อม
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของแผน
การจัดการเรี ยนรู้/
ฝึ กซ้อมที่มีคุณภาพ
ตามองค์ประกอบ
๒.๓.๑ การเข้าร่ วมแข่งขันกีฬา เชิงปริมาณ
มฐ. ๑.๑ , ๑.๔ ,
ระดับชาติ
๑.๕ , ๑.๖ , ๒.๕ ,
จานวนผูเ้ รี ยน
๑๔.๑ , ๑๔.๒
เข้าร่ วมการแข่งขัน
ระดับชาติ
เชิ งคุณภาพ
จานวนผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ จาก
ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ระดับชาติ

๒๕๖๐
๑๐๐

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

ร้อยละ

๗๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

ร้อยละ

๗๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

ร้อยละ

กลยุทธ์ /แนวทางการ
พัฒนา
๒.๓ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

๒.๓.๒ การเข้าร่ วมแข่งขันกีฬา เชิงปริมาณ
ระดับนานาชาติ
จานวนผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
เชิ งคุณภาพ
จานวนผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ จาก
ผูเ้ ข้าร่ วมการ
แข่งขันระดับ
นานาชาติ

เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
มฐ. ๑.๑ , ๑.๔ ,
๑.๕ , ๑.๖ , ๒.๕ ,
๕
๕
๕
๗
๑๔.๑ , ๑๔.๒

หน่ วยนับ

ความสอดคล้อง

๒

๒

๒

๓

๒๕๖๐
๗

คน

๓

คน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
การส่ งเสริมความสามารถด้ านการสร้ างนวัตกรรมและการวิจยั
พัฒนากีฬาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
การส่ งเสริมความสามารถด้ านการสร้ างนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนากีฬาและผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
เป้าประสงค์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางกีฬาและการเรียน
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
จานวนงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ ด้ รับการเผยแพร่ และนาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้ านกีฬาและวิชาการ
กลยุทธ์ /แนวทางการ
ความสอดคล้อง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
พัฒนา
๓.๑ พัฒนาครู ให้มี
ศักยภาพด้านการสร้าง
นวัตกรรมและการวิจยั

๓.๑.๑ โครงการอบรมความรู้
การสร้างนวัตกรรม

๓.๑.๒ โครงการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นกีฬาและ
วิชาการ

มฐ.๗.๓ , ๗.๔ ,
เชิงปริมาณ
ร้อยละของครู ที่เข้า ๗.๗
ร่ วมโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของนวัตกรรม
ที่นาไปใช้ในการ
พัฒนาทางกีฬาและ
วิชาการ
มฐ. ๗.๗
เชิงปริมาณ
ร้อยละของครู ที่เข้า
ร่ วมโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของวิจยั ที่
นาไปใช้ในการพัฒนา
ทางกีฬาและวิชาการ

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๖๐

๗๐

๗๐

๘๐

๑๐๐

ร้อยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๖๐

๗๐

๗๐

๘๐

๑๐๐

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
การส่ งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมจากชุมชนและสังคม
อย่ างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
การส่ งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมจากชุ มชนและสั งคมอย่ างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
ให้ ชุมชนและสั งคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
จัดให้ มีการประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุ มชนและสั งคม
กลยุทธ์ /แนวทางการ
ความสอดคล้อง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
พัฒนา
๔.๑ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้ กครอง
ชุมชนและสังคมเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการจัด
การศึกษา

๔.๑.๑ การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา

๔.๑.๒ การประชุมผูป้ กครอง
ชุมชนและสังคม

มฐ. ๙.๑ , ๙.๒
เชิงปริมาณ
จานวนครั้งประชุม
เชิ งคุณภาพ
การประชุมที่มี
คุณภาพตามบทบาท
หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
มฐ. ๘.๒ , ๘.๕ ,
เชิงปริมาณ
จานวนครั้งประชุม ๙.๓
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผปู้ กครอง
ชุมขนและสังคมมีต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา

๔

๔

๒๕๖๐
๔

หน่ วยนับ

๔

๔

ครั้ง

>
๓.๕๐

>๓.๕๐

๒

๒

๒

๒

๒

ครั้ง

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

>๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ ค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์ /แนวทางการ
พัฒนา
๔.๒ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้มีการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน
ต่อผูป้ กครอง ชุมชนและ
สังคม

โครงการ/กิจกรรม
๔.๒.๑ การประชาสัมพันธ์
โรงเรี ยน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

หน่ วยนับ

ความสอดคล้อง

มฐ. ๑๓.๑ , ๑๓.๒
เชิงปริมาณ
จานวนครั้งที่มี
การจัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรี ยน
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผปู้ กครอง
ชุมชนและสังคมมี
ต่อการประชาสัมพันธ์
โรงเรี ยน

๒๕๖๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ครั้ง

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕
การส่ งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ มีความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและสากล

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕
การส่ งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ มีความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนและสากล
เป้าประสงค์
นักเรี ยนได้ รับการพัฒนาศักยภาพเพือ่ เตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนและสากล
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พฒ
ั นาศักยภาพเพือ่ เตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนและสากล
กลยุทธ์ /แนวทางการ
ความสอดคล้อง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
พัฒนา
๕.๑ พัฒนาศักยภาพ
ผูเ้ รี ยนทางด้านภาษากีฬา
ให้มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและ
สากล

๕.๑.๑ กิจกรรมเผยแพร่ ภาษา
กีฬาและภาษาในประชาคม
อาเซียน

มฐ. ๒.๓
มฐ. ๓.๑ - ๓.๔ ,
มฐ. ๔.๑ - ๔.๔ ,
มฐ. ๕.๑ - ๕.๔ ,
มฐ. ๖.๑ - ๖.๔
มฐ. ๑๐.๓ ,๑๕.๑ ,
๑๕.๒
๕.๑.๒ การจัดกิจกรรมเสริ ม
มฐ. ๒.๓
เชิงปริมาณ
หลักสู ตรด้านภาษาต่างประเทศ จานวนกิจกรรม
มฐ. ๓.๑ - ๓.๔ ,
ที่หลากหลาย
มฐ. ๔.๑ - ๔.๔ ,
เชิ งคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ มฐ. ๕.๑ - ๕.๔ ,
ตามวัตถุประสงค์ของ มฐ. ๖.๑ - ๖.๔
มฐ. ๑๐.๓ ,๑๕.๑ ,
กิจกรรม
๑๕.๒
เชิงปริมาณ
จานวนกิจกรรม
เชิ งคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

๓

๔

๕

๕

๕

กิจกกรม

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๓

๔

๕

๕

๕

กิจกรรม

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖
การพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่เอือ้ ต่ อการเรียนรู้อย่ างหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาสภาพแวดล้ อมทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้ อย่ างหลากหลาย
เป้าประสงค์
มีสภาพแวดล้ อมทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้ ทางด้ านกีฬาและวิชาการ
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสั มฤทธิ์สูงขึน้ ทางด้ านกีฬาและวิชาการ
กลยุทธ์ /แนวทางการ
ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
มาตรฐานการศึกษา
พัฒนา
๖.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรี ยนรู ้

๖.๑.๑ โครงการปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์

๖.๑.๒ กิจกรรมพัฒนาหอพัก
ให้น่าอยูแ่ ละถูกสุ ขลักษณะ

มฐ. ๑๑.๑
เชิงปริมาณ
จานวนโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู้ รี ยน
มีต่อการปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์
มฐ. ๑๑.๒
เชิงปริมาณ
จานวนครั้ง
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู้ รี ยน
มีต่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาหอพัก

๒๕๕
๖

เป้าหมาย
หน่ วยนับ
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑

๑

๑

๑

๑

โครงกา
ร

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

ครั้ง

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

กลยุทธ์ /แนวทางการ
พัฒนา
๖.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรี ยนรู ้
(ต่อ)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรม
๖.๑.๓ โครงการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
จานวนแหล่งเรี ยนรู ้
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของแหล่ง
เรี ยนรู้ที่พร้อมใช้งาน
และเอื้อต่อการเรี ยนรู ้

มาตรฐานการศึกษา

มฐ. ๑๑.๓ ,๑๓.๑

๒๕๕
๖

หน่ วยนับ
เป้าหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๓

๕

๗

๑๐

๑๐

แหล่ง

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗
การพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗
การพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
บุคลากรในองค์ กรมีประสิ ทธิภาพ
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
จานวนบุคลากรทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ /แนวทางการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
พัฒนา
๗.๑ พัฒนาประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร

ความสอดคล้อง
มาตรฐานการศึกษา

๗.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ เชิงปริมาณ
มฐ. ๘.๔
ของบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่ วมโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อโครงการ
๗.๑.๒ โครงการประชุมเชิง
มฐ. ๘.๓ , ๑๒.๒
เชิงปริมาณ
ปฏิบตั ิการการจัดทาแผนปฏิบตั ิ ร้อยละของบุคลากรที่
การประจาปี
เข้าร่ วมโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อโครงการ

๒๕๕
๖

เป้าหมาย
หน่ วยนับ
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๑

๑

๑

๑

๑

โครงกา
ร

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

กลยุทธ์ /แนวทางการ
พัฒนา
๗.๑ พัฒนาประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
(ต่อ)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรม
๗.๑.๔ โครงการประเมิน
สมรรถนะและประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร

ตัวชี้วดั

มาตรฐานการศึกษา

มฐ. ๘.๔
เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่ วมโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของบุคลากร
ที่มีประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
๗.๑.๔ โครงการพัฒนา
มฐ. ๑๒.๑ - ๑๒.๖
เชิงปริมาณ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่ วมโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อโครงการ

๒๕๕
๖

หน่ วยนับ
เป้าหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๙๐

๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
จานวนผู้เรี ยนทีม่ ีผลการประเมินคุณลักษณะคุณอันพึงประสงค์ ในระดีบดีขนึ้ ไป
กลยุทธ์ /แนวทางการ
ความสอดคล้อง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
พัฒนา
๘.๑ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้
คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๘.๑.๑ โครงการเสริ มสร้าง
เชิงปริมาณ
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม จานวนโครงการ
ที่พึงประสงค์ที่ส่งเสริ มคุณภาพ เชิ งคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อโครงการ
๘.๑.๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เชิงปริมาณ
เรี ยนรู้หลักปรัชญาของ
จานวนกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อกิจกรรม

มฐ. ๑.๓ , ๒.๑ ,
๒.๒ , ๒.๓ , ๒.๔

มฐ. ๑๕.๑ , ๑๕.๒

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

๙

๙

๑๐

๑๐

๑๐

โครงกา
ร

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๓

๕

๕

๕

๕

ครั้ง

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

กลยุทธ์ /แนวทางการ
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

๘.๑ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้
๘.๑.๓ กิจกรรมเสริ มสร้าง
คุณธรรม จริ ยธรรม และ ความมีน้ าใจนักกีฬา
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ต่อ)

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
จานวนกิจกรรม
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อกิจกรรม

ความสอดคล้อง

เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
มฐ. ๒.๕

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

๓

๕

๕

๕

๕

ครั้ง

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙
การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและท้ องถิน่

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ การอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
เป็ นแหล่ งอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอย่ างต่ อเนื่อง
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
จานวนกิจกรรมการอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมไทยและท้ องถิ่น
กลยุทธ์ /แนวทางการ
ความสอดคล้อง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
พัฒนา
๙.๑ ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ สื บสาน
วัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่นให้มีการ
ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

๙.๑.๑ โครงการอนุรักษ์ พัฒนา เชิงปริมาณ
ทะนุบารุ งและส่ งเสริ ม
จานวนกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เชิ งคุณภาพ
ท้องถิ่น
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อกิจกรรม
๙.๑.๒ โครงการอนุรักษ์
เชิงปริมาณ
เผยแพร่ ศิลปะมวยไทย
จานวนโครงการ
เชิ งคุณภาพ
ร้อยละของความ
พึงพอใจที่ผเู ้ ข้าร่ วม
มีต่อโครงการ

มฐ. ๒.๑ , ๒.๓ ,
๒.๔

มฐ. ๒.๑ , ๒.๓ ,
๒.๔

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

๕

๕

๕

๕

๕

กิจกรรม

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

๑

๑

๑

๑

๑

กิจกรรม

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

กลยุทธ์ /แนวทางการ
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
๙.๑.๓ กิจกรรมศึกษาดูงาน
และร่ วมงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ตัวชี้วดั

ความสอดคล้อง

เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

มฐ. ๒.๑ , ๒.๓ ,
เชิงปริมาณ
๒.๔ , ๖.๔
จานวนกิจกรรม
เชิ งคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม

๒๕๖๐

หน่ วยนับ

๑

๒

๓

๓

๓

กิจกรรม

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

ร้อยละ

