
 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

(key Performance Indicators) 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 มีระบบบริหารจัดการศึกษา 
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบบริหาร 
จัดการศึกษาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
2. ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพ 
    มาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ระบบควบคุม  
    ภายใน ประเมินผล รายงานผล 
4. ส่งเสริมการนำข้อมูลสารสนเทศมา 
    ใช้ในการบริหารจัดการ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณ  
เพ่ือบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

2.1 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการศึกษา 

1. จำนวนครั้งของสมาคมและเครือข่าย ทุกภาคส่วน 
เข้ามามสี่วนร่วม ในการบริหารจัดการการศึกษา 

1. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ  
ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ 
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ร้อยละของสมาคมและเครือข่ายทุกภาคส่วน  
เข้ามามีส่วนร่วม มีความพึงพอใจ 
ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

3.1ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับดีขึ้นไป 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับดีขึ้นไป 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
มาตรฐานสากล และมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ 
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3.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2.ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะ ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกระบวนการเรียนรู้   
ให้สอดคล้องกับความต้องการ และเอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
   2.1ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์(ห้องเรียนแก้ว-ห้องเรียนเพชรกาญจนา) 
   2.2ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท) 
   2.3 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ                        
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

3.3 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ให้มีศักยภาพตามความต้องการ 

3. ร้อยละผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ให้มีศักยภาพตามความต้องการ 

3.4 ผู้เรียนมีผลงานทางวิชาการร่วมแข่งขัน 
ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

4.จำนวนผลงานวิจัยละนวัตกรรมจากการพัฒนา
ศักยภาพตามความต้องการ 
5.จำนวนรายการที่ร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

6.จำนวนรายการที่เข้าร่วมแข่งขันในเวที่ระดับนานาชาติ 

ของพระราชา 
 



 
 

3.5 ผู้เรียนทุกคนจบการศึกษาภาคข้ันพื้นฐาน
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

1.ร้อยละผู้เรียนทุกคนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

   2.4 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา  
 (สอนโดยเจ้าของภาษาและครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา) 
          2.4.1 ภาษาอังกฤษ (ระดับม.ต้นและม.ปลาย) 
          2.4.2 ภาษาจีน  (ระดับม.ปลาย) 
          2.4.3 ภาษาญี่ปุ่น (ระดับม.ปลาย) 
   2.5 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนน้อมนำศาสตร์ 
พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน 
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3.5 ผู้เรียนทุกคนจบการศึกษาภาคข้ันพื้นฐาน
ตามระยะเวลาที่กำหนด(ต่อ) 

 4. ส่งเสริมการเรียนการสอน เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าเพ่ือแก้ไขปัญหา 
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ทางวิชาการในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

4.1 ครูและบุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. จำนวนครูมีความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพครู 1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิต  
และจัดการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
มาใช้ในการดำรงชีวิต และจัดการเรียนการสอน 

2. จำนวนครูที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จำนวนครูที่ปฏิบัติตนตรงตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. จำนวนผลงานวิจัยและนวตักรรมพัฒนาการเรียน
การสอน 
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5.1 ผลิตและจัดหาสื่อ นวัตกรรม ให้มีสื่อ
เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

1. ร้อยละของการผลิตและจัดหาสื่อ นวัตกรรม  
ให้มีสื่อเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

1. ส่งเสริมการผลิตและจัดหาสื่อ เทคโนโลยี  
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ 
 5.2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมให้สอดคล้อง 

กับการเรียนการสอน 
2. ร้อยละของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ให้สอดคล้อง 
กับการเรียนการสอน 

6.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

1. จำนวนของแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอก
ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอก
ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

6.2 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. ร้อยละของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน 
และภายนอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

7.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
7.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักเบญจวิถี 
7.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเบญจวิถี 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมตามหลักเบญจวิถี  
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนตามค่านิยม 
ของคนไทย 12 ประการ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ตารางที่ 24 (ต่อ) 

 



 
 

8.1 ผู้เรียนน้อมนำศาสตร์พระราชา 
มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
และยั่งยืน 

1. ร้อยละของผู้เรียนน้อมนำศาสตร์พระราชา 
มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนน้อมนำศาสตร์พระราชา 
มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน 

 


