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ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ต ำบล ประจันตคำม  อ ำเภอ ประจันตคำม  จังหวัด ปรำจีนบุรี รหัสไปรษณีย์  

๒๕๑๓๐  
โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๙-๑๗๗๗  
โทรสาร  ๐-๓๗๒๙-๑๔๖๖   
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website  http://www. Prachantaraj.ac.th   
สังกัด   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๗    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนประจันตรำษฎร์บ ำรุง  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๗   ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๙๙  เคย
อำศัยศำลำกำรเปรียญวัดศรีประจันตคำมเป็นที่เรียนมำจนถึงวันที่  ๓๐  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๐๕  จึงได้ย้ำยมำ
เรียน  ณ อำคำร หลังที่ ๑ ของโรงเรียนประจันตรำษฎร์บ ำรุง เมื่อวันที่  ๑  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึงปัจจุบัน 
 
ปรัชญา 

“สถำนศึกษำเน้นกำรจัดกำรศึกษำที่สนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนำสมรรถภำพ
ด้ำนกำรเขียน อ่ำน ฟัง พูด กำรคิดที่เป็นระบบด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พัฒนำ
นักเรียนให้เต็มตำมศักยภำพท่ีมี โดยยึดหลัก “ทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง” 
 
คติพจน์ 

สิกขา สมฺปนฺโน ภวํโหต ิ
ผู้สมบูรณ์ด้วยการศึกษาเป็นผู้เจริญ 

 
ค าขวัญ 

โรงเรียนดี กีฬาดัง การเรียนเด่น เน้นระเบียบวินัย 
 
เอกลักษณ์ 

“ภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงำม มีควำมเป็นไทย”  
 

อัตลักษณ์ 
“ยิ้มไหว้สวัสดี เป็นศักดิ์ศรีลูก ป.บ.” 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 

http://www/


 
 

 
 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่ำงพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
๗. รกัควำมเป็นไทย  
๘. มีจิตสำธำรณะ  

 

ค่านิยม 12 ประการ 
1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม 
5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จ 

พระเจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่จะ
ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกิเลส  มีควำมละอำย 
เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 
วิสัยทัศน์ 

“โรงเรียนประจันตรำษฎร์บ ำรุง เป็นโรงเรียนที่มีคุณภำพด้ำนกำรศึกษำ มีคุณธรรม ก้ำวทันเทคโนโลยี 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย ก้ำวไกลสู่สำกล” 
 
พันธกิจ 

๑. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล โดยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
คุณภำพ ตลอดจนพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และคิดอย่ำงเป็นระบบ 

๒. ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ 

๓. ส่งเสริมและน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต และกำร
ปฏิบัติงำนภำยในองค์กร 

๔. ปลูกฝังจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมเป็นไทย ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย  

๕. น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ และชีวิตประจ ำวันอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
 



 
 

 
 

เป้าประสงค์หลัก 
๑. โรงเรียนมีคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนระดับสำกล โดยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ให้มีคุณภำพ ตลอดจนพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และคิดอย่ำงเป็นระบบ 
๒. นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
๓. นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำร

ด ำเนินชีวิต และกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร 
๔. นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมเป็นไทย ยึดมั่นในกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีไทย  

๕. โรงเรียนน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ และชีวิตประจ ำวันอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรส่งเสริมและน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ภำยใน

องค์กร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรปลูกฝังจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมเป็นไทย    
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ และชีวิตประจ ำวัน  

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ประกอบด้วย ๑๖ เป้ำประสงค์ภำยใต้กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ๔ มิติ ดังต่อไปนี้ 
มิติที่ ๑ ด้ำนประสิทธิผลตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๒ เป้ำประสงค์ 

๑) นักเรียนมีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒) นักเรียนมีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีจิตส ำนึกรักควำมเป็นไทย  

มิติที่ ๒ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ประกอบด้วย ๒ เป้ำประสงค์ 
๓) โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินและรับรองคุณภำพกำรศึกษำ  
๔) ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำ  

มิติที่ ๓ ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย ๙ เป้ำประสงค์ 
๕) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเป็นระบบ  
๖) กระบวนกำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
๗) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
๘) กำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง  
๙) กำรนิเทศ ติดตำมกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ  
๑๐) ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคล  
๑๑) เครือข่ำยควำมร่วมมือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำมีควำมเข้มแข็ง  
๑๒) กำรบริหำรงบประมำณมีประสิทธิภำพ 
๑๓) กำรบริหำรแผนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  



 
 

 
 

มิติที่ ๔ ด้ำนพัฒนำองค์กร  ประกอบด้วย ๓ เป้ำประสงค์ 
๑๔) ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเชี่ยวชำญ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน  
๑๕) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ  
๑๖) สภำพแวดล้อม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมเหมำะสม 

 
 
   



 
 

 
 

 



 
 

 
 

ตารางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายป ี(Target) กลยุทธ ์
(Strategies) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ เจ้าภาพหลัก 

(Owner) 
เจ้าภาพร่วม 
(Supporter) 

มิติท่ี ๑ ด้านประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
G1 นักเรียนมีคณุภำพ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 

ปบ. ๐๑ ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
คะแนนผลกำรสอบ  O-NET 
สูงกว่ำเกณฑเ์ฉลีย่
ระดับประเทศ 

N/A  ๔๓ ๔๕ ๔๗ ๔๙ ๕๑ ก๑. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

วิชำกำร ๘ กลุ่มสำระ 
กิจกรรม
พัฒนำ 
ผู้เรยีน 

ปบ. ๐๒ ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

N/A ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ วิชำกำร ๘ กลุ่มสำระ 
กิจกรรม
พัฒนำ 
ผู้เรยีน 

ปบ. ๐๓ ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตร 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ก๒.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

วิชำกำร 
สังคมฯ 

กิจกำร
นักเรียน 

G2 นักเรียนมี
จิตส ำนึกรักควำมเป็น
ไทย  

ปบ. ๐๔ ร้อยละของนักเรียนท่ี
ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึง
ควำมเป็นไทย 

๙๕.๐๑ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ก๓.ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน
ใหม้ีจิตส ำนึกรักควำมเป็นไทย 

วิชำกำร 
 

๘ กลุ่มสำระ 
กิจกำร
นักเรียน 

มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ  
G3 โรงเรียนผ่ำนกำร
ประเมินและรับรอง
คุณภำพกำรศึกษำ  
 

ปบ. ๐๕ สถำนศึกษำผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินและรบัรอง
คุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับ
ดีมำก 

ด ี ดมีำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ก๔.พัฒนำสถำนศึกษำให้ผ่ำน
กำรประเมินและรับรองคุณภำพ
กำรศึกษำ 

วิชำกำร งำนประกัน 
คณะคร ู



 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายป ี(Target) กลยุทธ ์
(Strategies) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ เจ้าภาพหลัก 

(Owner) 
เจ้าภาพร่วม 

(Supporter) 

G4 ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน มีควำม 
พึงพอใจต่อกำรจัด
กำรศึกษำ  
 

ปบ. ๐๖ ร้อยละของนักเรียนท่ี
มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
กำรศึกษำระดับมำกถึง 
มำกที่สุด 

N/A ๘๐ ๘๒ ๘๕ ๘๗ ๙๐ - วิชำกำร ๘ กลุ่มสำระ 
กิจกรรม
พัฒนำ 
ผู้เรยีน 

ปบ. ๐๗ ร้อยละของ
ผู้ปกครองและชุมชนท่ีมีควำม
พึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ในระดับมำกถึงมำกทีสุ่ด 

N/A ๘๐ ๘๒ ๘๕ ๘๗ ๙๐ บริหำรทั่วไป วิชำกำร 
กิจกำร
นักเรียน 

มิติท่ี ๓ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
G๕ กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย และเป็น
ระบบ  

ปบ. ๐๘ ร้อยละของครูทีม่ี
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอย่ำง
หลำกหลำยและเป็นระบบ 
 

๙๒.๗๕ ๙๓ ๙๓.๕ ๙๔ ๙๔.๕ ๙๕ ก๕ พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
และเป็นระบบ 

วิชำกำร ๘ กลุ่มสำระ 
กิจกรรม
พัฒนำ 
ผู้เรยีน 

  

G6 กระบวนกำร
เสรมิสร้ำงอัตลักษณ์ 
และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปบ. ๐๙ ร้อยละของนักเรียน
ที่ปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 
 

N/A ๘๐ ๘๓.๕ ๘๗.๕ ๙๑.๕ ๙๕ ก๖  พัฒนำกระบวนกำร
เสรมิสร้ำงอัตลักษณ์และปลูกฝัง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกำร
นักเรียน 

สังคมฯ 

 ปบ. ๑๐ ร้อยละของรำยวิชำที่
สอดแทรกหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

N/A ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ วิชำกำร ๘ กลุ่มสำระ 
กิจกรรม
พัฒนำ 
ผู้เรยีน 

 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายป ี(Target) กลยุทธ ์
(Strategies) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ เจ้าภาพหลัก 

(Owner) 
เจ้าภาพร่วม 

(Supporter) 
 ปบ. ๑๑ จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำ

ร่วมกิจกรรมที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

N/A ๘๐ ๘๓.๕ ๘๗.๕ ๙๑.๕ ๙๕  กำรงำนอำชีพ
ฯ 

กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

สังคม 

G๗ กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในตำมเกณฑ์
มำตรฐำน  

ปบ. ๑๒  สถำนศึกษำมีผลกำร
ประเมินกำรประกันคณุภำพ
ภำยในอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ก๗  พัฒนำงำนประกันคณุภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

ประกัน
คุณภำพ 
วิชำกำร 

๘ กลุ่มสำระ 
ทุกกลุ่มงำน 

G๘  กำรวัดและ
ประเมินผลตำมสภำพ
จริง  

ปบ. ๑๓  ร้อยละของครูทีม่ี
การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

๙๓ ๙๓.๕ ๙๓.๘ ๙๔ ๙๔.๕ ๙๕ ก๘  ด ำเนินกำรวัดและ
ประเมินผลตำมสภำพจริง 

วิชำกำร ๘ กลุ่มสำระ 
งำนวัดและ
ประเมลิผล 

G๙  กำรนิเทศ 
ติดตำมกำรเรียนกำร
สอนมีประสิทธิภำพ  

ปบ. ๑๔  ร้อยละของครูที่
ได้รับการนิเทศติดตามผลการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

N/A ๘๐ ๘๒ ๘๕ ๘๗ ๙๐ ก๙  พัฒนำกำรนิเทศตดิตำม
กำรเรยีนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพ 

 
งำนนิเทศ
ภำยใน 

๘ กลุ่มสำระ
กิจกรรม
พัฒนำ 
ผู้เรยีน 

 
G10 ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
และพัฒนำนักเรียน
เป็นรำยบุคคล 
 

ปบ. ๑๕  ร้อยละของนักเรยีน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาที่
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหา 
 

๖๙.๕๖ ๗๐ ๗๒ ๗๔ ๗๗ ๘๐ ก๑๐ พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน และพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

ระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

ครูที่ปรึกษำ 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายป ี(Target) กลยุทธ ์
(Strategies) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ เจ้าภาพหลัก 

(Owner) 
เจ้าภาพร่วม 

(Supporter) 
 ปบ. ๑๖  ร้อยละของ

กรณีศึกษาและวิจัยในช้ันเรียน
เป็นรายบุคคล 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  ระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

ครูที่ปรึกษำ 

G1๑  เครือข่ำยควำม
ร่วมมือสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำมีควำม
เข้มแข็ง  

ปบ. ๑๗ จํานวนองค์กร/
หน่วยงาน/เครือข่ายที่ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

N/A ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ก๑๑  เสริมสรา้งความสมัพันธ์
ของเครือข่ายความร่วมมือและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง 

บริหำรทั่วไป แนะแนว 
สัมพันธ์ชุมชน 

G1๒  กำรบริหำร
งบประมำณมี
ประสิทธิภำพ 
 

ปบ. ๑๘ ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ก๑๒  บริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

บริหำร
งบประมำณ 

แผนงำน 
กำรเงิน 

ปบ. ๑๙ โรงเรยีนผ่ำนกำร
ตรวจสอบภำยในจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด 

ผ่ำนกำร
ตรวจสอบ 

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน  บริหำร
งบประมำณ 

กำรเงิน 
พัสด ุ

G1๓  กำรบริหำร
แผนงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

ปบ. ๒๐ ร้อยละของโครงการ/
งานที่ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ และมีการสรุป
ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน 

N/A ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ก๑๓  บริหารแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงำน ทุกกลุ่มสำระ 
ทุกกลุ่มงำน 

 
 
 
 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายป ี(Target) กลยุทธ ์
(Strategies) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ เจ้าภาพหลัก 

(Owner) 
เจ้าภาพร่วม 

(Supporter) 
มิติท่ี ๔ ด้านพัฒนาองค์กร 
G1๔  ครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำม
เชี่ยวชำญ และ
สมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำน  
 

ปบ. ๒๑ สัดส่วนของครูและ
นักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

๑ : ๒๒   ๑ : ๒๐ ๑ : ๒๐ ๑ : ๒๐ ๑ : ๒๐ ๑ : ๒๐ ก๑๔  พัฒนาครูและบุคลาการ
ทางการศึกษามีความเช่ียวชาญ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

บุคคล วิชำกำร 
  

ปบ. ๒๒ จํานวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

N/A ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ บุคคล วิชำกำร 
สำรสนเทศ 

ปบ. ๒๓ ร้อยละของครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับ
การพัฒนาตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สำรสนเทศ สำรบรรณ 
คณะครูทุก

ท่ำน 

G1๕  ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำ  

ปบ. ๒๔ จํานวนอุปกรณ์
พื้นฐานด้าน ICT เหมาะสมกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ 

N/A ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ก๑๕  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนบัสนุนการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

งำนเทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำ 

ทุกกลุ่มสำระ 
ทุกกลุ่มงำน 

ปบ. ๒๕ ร้อยละของคร/ู
ผู้บริหารที่ใช้ ICT ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจดัการ 

๙๒.๗๕ ๙๓ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ งำนเทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำ 

ทุกกลุ่มสำระ 
ทุกกลุ่มงำน 

 
 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายป ี(Target) กลยุทธ ์
(Strategies) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ เจ้าภาพหลัก 

(Owner) 
เจ้าภาพร่วม 

(Supporter) 
 ปบ. ๒๖ ร้อยละของนักเรียนที่

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู ้

N/A ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐  สำระกำรงำน
อำชีพฯ 

๘ กลุ่มสำระ 
กิจกรรม
พัฒนำ 
ผู้เรยีน 

 

  
  

G16 สภำพแวดล้อม
และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสม 

ปบ. ๒๗ ร้อยละของความ 
พึงพอใจสภำพแวดล้อมและ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกดำ้น
กำรจัดกำรเรยีนรู ้
 

N/A ๘๐ ๘๓.๕ ๘๗.๕ ๙๑.๕ ๙๕ ก๑๖  พัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งอํานวยความสะดวกด้าน
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสม 

บริหำรทั่วไป ทุกกลุ่มสำระ 
ทุกกลุ่มงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ์ และโครงการริเริ่ม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ ์ โครงการริเริ่ม 
มิติท่ี ๑ ประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร ์
G1 นักเรียนมีคณุภำพ คณุธรรม จริยธรรม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
 

ปบ. ๐๑ ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคะแนนผลกำรสอบ  
O-NET สูงกว่ำเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ 

ก๑. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ตำมเกณฑ์ 
มำตรฐำน 

  

ปบ. ๐๒ ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

  

ปบ. ๐๓ ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

ก๒.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  

G2 นักเรียนมีจติส ำนึกรักควำมเปน็ไทย ปบ. ๐๔ ร้อยละของนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมที่
แสดงออกถึงควำมเป็นไทย 

ก๓.ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้มีจิตส ำนึก
รักควำมเป็นไทย 

  
  

มิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
G3 โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินและรับรอง
คุณภำพกำรศึกษำ  

ปบ. ๐๕ สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและ
รับรองคุสณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับดมีำก 

ก๔.พัฒนำสถำนศึกษำให้ผ่ำนกำรประเมินและ
รับรองคุณภำพกำรศึกษำ 

  

G4 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีควำม 
พึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำ  

ปบ. ๐๖ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรจัดกำรศึกษำระดับมำกถึงมำกที่สุด 

-   

ปบ. ๐๗ ร้อยละของผูป้กครองและชุมชนท่ีมีควำม
พึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำในระดับมำกถึงมำก
ที่สุด 

  

  



 
 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ ์ โครงการริเริ่ม 
มิติท่ี ๓ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
G๕ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย และเป็นระบบ 

ปบ. ๐๘ ร้อยละของครูทีม่ีกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
อย่ำงหลำกหลำยและเป็นระบบ 

ก๕ พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำร 
ที่หลำกหลำยและเป็นระบบ 

  
  
  

G6 กระบวนกำรเสรมิสร้ำงอัตลักษณ์ และ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปบ. ๐๙ ร้อยละของนักเรียนท่ีปฏบิัติตำมอตัลักษณ์
ของโรงเรียน 

ก๖  พัฒนำกระบวนกำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ 
และปลูกฝังปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ปบ. ๑๐ ร้อยละของรำยวิชำที่สอดแทรกหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ปบ. ๑๑ จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่มคีวำม
เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
  

G๗ กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในตำม
เกณฑ์มำตรฐำน  

ปบ. ๑๒  สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินกำรประกัน
คุณภำพภำยในอยู่ในระดับดเียี่ยม 

ก๗  พัฒนำงำนประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

  

G๘  กำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง  ปบ. ๑๓  ร้อยละของครูทีม่ีกำรวัดและประเมินผล
ตำมสภำพจริง 

ก๘  ด ำเนินกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพ
จริง 

  

G๙  กำรนิเทศ ติดตำมกำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพ  

ปบ. ๑๔  ร้อยละของครูทีไ่ด้รบักำรนิเทศติดตำมผล
กำรเรยีนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ก๙  พัฒนำกำรนิเทศตดิตำมกำรเรียนกำรสอน
ที่มีประสิทธิภำพ 

  

G10 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
พัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคล 

ปบ. ๑๕  ร้อยละของนักเรยีนกลุม่เสี่ยงและกลุม่มี
ปัญหาที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปญัหา 

ก๑๐ พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และพัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคล 

  

ปบ. ๑๖  ร้อยละของกรณีศึกษาและวิจัยในช้ันเรยีน
เป็นรายบุคคล 

  

  



 
 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ ์ โครงการริเริ่ม 
G1๑  เครือข่ำยควำมร่วมมือสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำมีควำมเข้มแข็ง 

ปบ. ๑๗ จํานวนองค์กร/หน่วยงาน/เครือข่ายที่ให้
ความร่วมมือสนับสนุนการจดัการศึกษา 

ก๑๑  เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของเครือข่ำย
ควำมร่ วมมือและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 

  
  
  

G1๒  กำรบริหำรงบประมำณมีประสิทธิภำพ 
 

ปบ. ๑๘ ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไป
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

ก๑๒  บริหำรงบประมำณมีประสิทธิภำพ   

ปบ. ๑๙ โรงเรยีนผ่ำนกำรตรวจสอบภำยในจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด 

  

G1๓  กำรบริหำรแผนงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

ปบ. ๒๐ ร้อยละของโครงกำร/งำนท่ีด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร และมีกำรสรุปประเมินผลและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

ก๑๓  บริหำรแผนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
  

มิติท่ี ๔ ด้านพัฒนาองค์กร 

G1๔  ครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำมีควำม
เชี่ยวชำญ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน  
 

ปบ. ๒๑ สัดส่วนของครูและนักเรยีนเป็นไปตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ก๑๔  พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษามี
ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

  

ปบ. ๒๒ จ ำนวนครูที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีวิทยฐำนะ
ที่สูงข้ึน 

  

ปบ. ๒๓ ร้อยละของครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำท่ี
ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

  

G1๕  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุน
กำรบริหำร และกำรจดักำรศึกษำ  
 

ปบ. ๒๔ จ ำนวนอุปกรณ์พื้นฐำนดำ้น ICT เหมำะสม
กับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร 

ก๑๕  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา 

  

ปบ. ๒๕ ร้อยละของคร/ูผู้บริหารที่ใช้ ICT ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

  



 
 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ ์ โครงการริเริ่ม 
 ปบ. ๒๖ ร้อยละของนักเรียนท่ีสำมำรถใช้

คอมพิวเตอร์ในกำรเรียนรู ้

   

G16 สภำพแวดล้อม และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรจดักำรเรียนรู้ มีควำม
เหมำะสม 
 

ปบ. ๒๗ ร้อยละของควำม 
พึงพอใจสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรจดักำรเรียนรู ้
 

ก๑๖  พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิง่อํานวย
ความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

  

  

  

  

 
 
 
 

 



 
 

 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์กร 
(Internal and External Environment Scanning) 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน (Internal Environment Scanning) 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและบรรยำกำศในโรงเรียนที่ดี ร่มรื่น สวยงำม  (3.79) 
2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล มีควำมรู้ ภำวะผู้น ำ คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะและประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรจัดกำร  (3.66) 
3.  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกรอบที่สำมของโรงเรียน ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมำก 
ผลกำรประเมินรวมในระดับดี (คะแนน 85.18) (3.62) 
4. ครูมีคุณภำพและคุณวุฒิตรง มีใบประกอบวิชำชีพครบถ้วนและมีประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน  (3.60) 
5. ครูมีกำรพัฒนำตนเองทั้งจำกภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ และเพ่ิมวิทยฐำนะครูอย่ำงต่อเนื่อง 
(3.58) 
6. กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และแบบแผนของทำงรำชกำร  (3.56) 
7. โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จสูงสุดในโครงกำรพัฒนำด้ำนดนตรี นำฏศิลป์สู่ชุมชน เช่น กำรได้รำงวัล
ชนะผ่ำนเข้ำรอบ ๘ ทีมสุดท้ำยของรำยกำร “ชิงช้ำสวรรค์” สร้ำงควำมภำคภูมิใจและชื่อเสียงทำงด้ำน
ดนตรีสู่ชุมชนและท้องถิ่น  (3.52) 
8.  กำรจัดโครงสร้ำงทำงกำรบริหำร เป็นระบบ ชัดเจน และครอบคลุมภำรกิจของโรงเรียนทุกด้ำน  
(3.51) 
9. ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำได้รับควำมส ำเร็จอย่ำงดียิ่ง  
(3.36) 
10. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนทุกปี โดยทุกคนมีส่วนร่วม  (3.32) 
11. ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ มีแผนกำรสอน มีสื่อกำรสอน มีกำรจัดค่ำยวิชำกำร
พัฒนำควำมรู้ อำชีพ และคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน (3.26) 
12.  ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำมำรถดูแลและพัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคล  (3.22) 
13. งบประมำณเพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำ (3.14) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณไม่เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด  (3.56) 
2.  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรไม่เพียงพอและจ ำเป็นต้องได้รับกำรปรับปรุง  (3.55) 
3.  สถำนที่จอดรถของครูและนักเรียนไม่เพียงพอ  (3.52) 
4.  กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบและรูปแบบเดียวกัน บำงกลุ่มสำระ
ยังไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  (3.51) 
5.  กำรวัดและประเมินผลไม่เป็นไปตำมสภำพจริงในทุกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  (3.47) 
6.  สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่
เพียงพอครบทุกห้องเรียน  (3.47) 



 
 

 
 

7.  ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรสำธำรณูปโภคสูง  (3.40) 
8.  ครูบำงคนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบจัดซื้อจัดจ้ำง  (3.37) 
9.  ขำดกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในและระหว่ำงกลุ่มสำระ (3.33) 
10.  ห้องน้ ำ ห้องส้วมไม่เพียงพอ  (3.33) 
11. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยโครงงำนไม่ครบทุกกลุ่มสำระ  (3.22) 
12. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนตำมรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกรอบที่สำม มี
ระดับคุณภำพ “พอใช้” ต่ ำกว่ำระดับดี โดยเฉพำะกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และวิทยำศำสตร์  (3.21) 
13.  ครูในบำงกลุ่มสำระไม่ครบตำมกรอบอัตรำก ำลัง เช่น กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ (3.14) 
14.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนไม่เพ่ิมข้ึนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  (3.11) 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning) 
โอกาส (Opportunities 
1. ชุมชนขอควำมร่วมมือจำกโรงเรียนในกำรร่วมท ำกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ ท ำให้มีควำมสัมพันธ์อันดี
กับชุมชน  (3.59) 
2.  ทุกรัฐบำลล้วนมีนโยบำยสนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ
สม่ ำเสมอ  (3.59) 
3.  อำชีพหัตถกรรมของคนในชุมชน เช่น กำรจักสำนก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ และท ำให้เกิดกำรสืบสำน
วัฒนธรรมทำงท้องถิ่น เป็นโอกำสให้นักเรียนสำมำรถหำรำยได้ในอนำคต  (3.56) 
4.  ภำษำท้องถิ่น ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ และเป็นกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรม ระหว่ำงชุมชนและโรงเรียน  
(3.47) 
5.  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้
นักเรียนสำมำรถน ำมำใช้ในกำรสืบค้น กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้และเห็นภำพจริงในด้ำนเทคโนโลยีผ่ำนสื่อ
ต่ำงๆ ตลอดจนสำมำรถน ำมำบูรณำกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  (3.44) 
6. จังหวัดปรำจีนบุรีมีโรงงำนอุตสำหกรรมจ ำนวนมำก ท ำให้นักเรียนมีโอกำสหำรำยได้พิเศษโดยกำร
ท ำงำนในช่วงปิดเทอม (3.41) 
7.  ผู้ปกครองที่เป็นศิษย์เก่ำส่วนใหญ่มีควำมเชื่อถือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนมักจะส่งบุตร
หลำนมำเรียนที่โรงเรียน ส่งผลให้จ ำนวนผู้เรียนมีควำมคงที่  (3.37) 
8.  ผู้น ำในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ  (3.37) 
9.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำมสนใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
อย่ำงจริงจัง ช่วยกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะกำรท ำงำนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจน
สนับสนุนกำรหำงบประมำณเสริมมำช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกิจกรรมของผู้เรียน และจัด
สภำพแวดล้อมภำยในเป็นอย่ำงดี  (3.32) 
10. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีกำรพัฒนำองค์กร
และคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  (3.29) 
11.  เครือข่ำยผู้ปกครองมีควำมเข้มแข็งช่วยให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีขึ้น  (3.29) 



 
 

 
 

12.  ระบบเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรมีควำมพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง
องค์กรต่ำงๆ ผ่ำนสื่ออีเล็กทรอนิคส์เกิดควำมรวดเร็ว เช่น กำรรับข้อมูลข่ำวสำร กำรจัดกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปัญหำต่ำงๆ  (3.21) 
 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
1. ควำมสัมพันธ์ของคนในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ดีมำกนัก พ่อแม่แยกทำงกัน ท ำให้เกิดควำมแตกแยกใน
ครอบครัว ส่งผลต่อกำรให้ควำมสนใจของผู้ปกครองต่อกำรเรียนของนักเรียน  (3.70) 
2.  นักเรียนใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรผิดวัตถุประสงค์ในกำรเรียน และกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ เช่น น ำไปใช้
เล่นเกม และติดตำมสื่อที่ไม่เหมำะสม  (3.67) 
3.  ผู้ปกครองจะใช้เวลำส่วนใหญ่หำรำยได้เพ่ือเลี้ยงชีพท ำให้ละเลยกำรดูแลบุตรหลำน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น กำรขำดเรียนและมำโรงเรียนสำย กำรคบเพ่ือนต่ำงเพศ ปัญหำ
เพศสัมพันธ์ และปัญหำสังคมอ่ืนๆ  (3.62) 
4. รำยได้ของผู้ปกครองในพ้ืนที่ไม่แน่นอนท ำให้ส่งผลกระทบต่อกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นและส่งผลต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนในภำพรวม (3.58) 
5.  นโยบำย กฎ ระเบียบบำงอย่ำงของกระทรวงกำรศึกษำไม่เหมำะต่อกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น กำรห้ำมลงโทษนักเรียนด้วยกำรตี กำรลดกำรบ้ำน  
(3.44)  
6.  ควำมจ ำเป็นในปัญหำปำกท้องท ำให้เกิดค่ำนิยมทำงกำรศึกษำ คือ ผู้ปกครองไม่ต้องกำรให้นักเรียน
เรียนศึกษำต่อในระดับสูง (สูงกว่ำที่กฎหมำยบังคับ) เพรำะต้องกำรให้ออกมำหำรำยได้เมื่อเรียนจบ  
(3.42) 
7.  ผู้ปกครองมีควำมเชื่อในกำรส่งบุตรหลำนไปเรียนโรงเรียนประจ ำจังหวัด ท ำให้จ ำนวนนักเรียนของ
โรงเรียนมีแนวโน้มลดลง (3.40) 
8.  เสถียรภำพและควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง มีกำรเปลี่ยนรัฐบำลบ่อยส่งผลต่อนโยบำยของรัฐบำลไม่เป็น
เอกภำพและต่อเนื่อง ท ำให้ไม่เกิดควำมไม่ต่อเนื่องในกำรจัดกำรศึกษำและกำรสนับสนุนงบประมำณท่ี
จ ำเป็น  (3.33) 
9.  กำรแข่งขันของโรงเรียนในท้องถิ่นจ ำนวนมำกโดยเฉพำะในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีโรงเรียนขยำย
โอกำส ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรมำเรียนน้อย ใกล้บ้ำน ท ำให้ผู้ปกครองที่ต้องกำรลดค่ำใช้จ่ำยส่งบุตรหลำน
เรียนโรงเรียนที่ใกล้บ้ำน (3.11) 
10.  อัตรำกำรเกิดมีแนวโน้มลดลง ท ำให้จ ำนวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน  (3.10) 
11.  ผู้ปกครองจ ำนวนมำกเป็นคนภำยนอกพ้ืนที่มีกำรย้ำยถิ่นฐำนเข้ำออกเพ่ือหำงำนท ำ ท ำให้นักเรียนไม่
สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องเพรำะต้องย้ำยตำมผู้ปกครอง  (2.86) 


