
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
(ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

  โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาเยาวชนบนพื้นฐานความเป็นไทยและพอเพียง 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
2. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและ 
    เป็นพลโลก 
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย 
    และพอเพียง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ (GOALS) 
 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
๓. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
๔. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
๕. ผู้เรียนมีศักยภาพอย่างหลากหลาย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสู่สากล 
๖. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐาน  
    ความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 
๗. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง 
    และมีความสามารถในการผลิตสื่อและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
๙. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร (CORPORATE STRATEGY)  
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

5. พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พอเพียงและมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

มารยาทดี  มีจิตอาสา 
 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

สะอาด  น่าอยู่  ภูมิทัศน์สวย 
 
 

ค่านิยมองคก์ร 
 

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง 
 

 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
              ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                  4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  1.3  ด้านความสามารถพิเศษ (พหุปัญญา) 
                  1)  ด้านภาษา 
                  2)  ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
                  ๓)  ด้านมิติสัมพันธ์ 



                  ๔)  ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
                   ๕)  ด้านดนตรี 
                   ๖)  ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
                   ๗)  ด้านความเข้าใจตนเอง 
                   ๘)  ด้านธรรมชาติวิทยา 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

ภาพความส าเร็จ 
โรงเรียนภูพระวิทยาคม  ภายในปกีารศึกษา 2565 - 2568 

ด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ รู้จักคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รัก
การอ่าน การค้นคว้า  มีทักษะการด ารงชีวิต สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ สร้างงานสร้าง
อาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักสืบสานวัฒนธรรมไทยและม่ันใจในตนเอง 

ด้านโรงเรียน 

 โรงเรียนภูพระวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ หลากหลายแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสาร มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็น
โรงเรียนต้นแบบ ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในทักษะวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้และประดิษฐ์สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน  มีความ
รักและเอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 



ด้านผู้บริหาร 

 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถน าโรงเรียนไปสู่การพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารทั่วไปและการบริการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนอย่างสูงสุด 

ด้านผู้ปกครองและชุมชน 

 ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ เชื่อมั่นในคุณภาพของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 
 
 

กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
5. พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พอเพียงและมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



 
 

กลยุทธ์หลักในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคม   ปีการศึกษา ๒๕๖5 - ๒๕๖8 
กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจดัการ
การศึกษาใหม้ีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

๑.๑ พัฒนาหลักสตูรและการจัดการศึกษาใหม้ ี
      คุณภาพ เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 
      และความต้องการของท้องถิ่น 
๑.๒ บรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      และทักษะชีวิตในหลักสูตร 
๑.๓ พัฒนาหลักสตูรระดับห้องเรยีน (แผนการ 
      จัดการเรียนรู้) 

๑. ให้มีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษาที ่
    มีคุณภาพ เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ 
    ความต้องการของท้องถิ่น 
๒. ด าเนินการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง และทักษะชีวิตในหลักสูตร 
๓. เร่งด าเนินการพัฒนาหลักสตูรระดับห้องเรยีน 
    (แผนการจัดการเรียนรู้) ให้มีความเข้มแข็งทาง 
    วิชาการ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้แตล่ะ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวชิา 

๑.  มีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ 
     เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและความต้องการ 
     ของท้องถิ่น 
๒.  มีหลักสูตรที่บูรณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียงและทักษะชีวิตในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ 
     และทุกวิชา 
๓.  มีหลักสูตรระดับห้องเรยีน (แผนการจดัการเรียนรู้) ให้มี 
     ความเข้มแข็งทางวิชาการ สอดคล้องกับมาตรฐานการ 
     เรียนรู้แต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู้และรายวิชา 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๒. พัฒนาศักยภาพด้าน
คุณภาพผู้เรยีนสู่ศตวรรษ 
ที ่๒๑ 

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนา 
      คุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร 
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนา 
      สมรรถนะของผู้เรียนตามหลกัสูตร 
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาสู่ความ 
      เป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียน 
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
      ด้านการสื่อสาร ๒ ภาษา 
๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนา 
      คุณธรรม จริยธรรม สุขภาวะที่ดีและมี 
      สุนทรียภาพของผู้เรียน 
๒.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมตาม 
      แนวทางโรงเรียนคณุภาพ 
๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 
      ผู้เรียนทุกคน 

๑. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ 
    เรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
๒. ผู้เรียนมผีลการประเมินสมรรถนะส าคญัตาม 
    หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑร์ะดบัดีขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนมผีลการประเมิน การอา่น คิดวิเคราะห์ และ 
    เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ระดับดขีึ้นไป 
๔. ผู้เรียนมผีลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์
    ระดับด ี
๕. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมกีฬา ศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป ์
๖. ผู้เรียนมสีุขภาพจติ สุขภาพกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๗. ผู้เรียนมีนสิัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้้วย 
    ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ  
    รอบตัว 
๘. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้ง 
    ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เติม 
 

๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่ม 
    สาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลการประเมินสมรรถนะส าคญั 
    ตามหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑร์ะดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลการประเมิน การอ่าน คิด 
    วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑร์ะดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมผีลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม 
    เกณฑ์ระดบัด ี
๕. ร้อยละของผู้เรียนท่ีร่วมกจิกรรมกีฬา ศิลปะ ดนตรี  
    นาฏศิลป์ 
๖. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมสีุขภาพจติ สุขภาพกาย ตามเกณฑ์ 
    มาตรฐาน 
๗. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีนสิัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
    ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ  
    รอบตัว 

 



 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ๙. ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ 

    ผลงาน ระดับดีขึ้นไป 
๑๐. ผู้เรยีนที่มีทักษะการสื่อสารภาษา ต่างประเทศท่ี ๒ 
๑๑. ผู้เรยีนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย 
      ภาษาหรือวิธีการตนเอง 
๑๒. ผู้เรยีนสามารถก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจ 
      แก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 
๑๓. ผู้เรยีนมีความคิดรเิริม่และสรา้งสรรคผ์ลงานด้วย 
      ความภาคภูมิใจ  มีความเป็นผู้น าและ 
      นักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
      ประมุข 
๑๔. ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์และคา่นิยมหลัก 
      ของคนไทย ๑๒ ประการ ตามหลักสูตร 
๑๕. มีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่ม ี
      ประสิทธิภาพ 
๑๖. มีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ 
      หลีกเลี่ยงตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง 
๑๗. ผู้เรยีนมีทักษะในการด ารงชีวติตามหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและ 
    ตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเตมิ 
๙. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ 
    น าเสนอผลงาน ระดับดีขึ้นไป 
๑๐. ร้อยละของผู้เรยีนผู้เรียนท่ีมทีักษะการสื่อสาร 
      ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 
๑๑. ร้อยละของผู้เรยีนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา 
      ด้วยภาษาหรือวิธีการตนเอง 
๑๒. ร้อยละของผู้เรยีนสามารถก าหนดเป้าหมายคาดการณ ์
      ตัดสินใจ แก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 
๑๓. ร้อยละของผู้เรยีนมีความคิดริเริม่และสรา้งสรรค์ผลงาน 
      ด้วยความภาคภูมิใจ มคีวามเป็นผู้น าและ 
      นักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑๔. ร้อยละของผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์และ 
      ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามหลักสตูร 
      ระดับดีมาก 
๑๕. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนมีประสิทธิภาพ 
๑๖. ร้อยละของผู้เรยีนที่สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ 
      ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง 
๑๗. ร้อยละของผู้เรยีนที่มีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลัก 
      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๓. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๓.๑ จดัท า ID Plan และแผนในการพัฒนาครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษาระยะ ๑ ปี และ ๓ ปี 
๓.๒ ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาม ี
      ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
๓.๓ ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาม ี
      ความสามารถในการใช้ ICT ในการเรยีนการสอน 
๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนาผู้บรหิาร และระดับหัวหนา้งาน 
      ในด้านการบริหารจัดการระดับสากล 
๓.๕ ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาจัดท าวิจัย 
      เพื่อพัฒนางานและโรงเรียน 
๓.๖ ส่งเสริมให้ครูผูส้อนจัดการเรยีนการสอน โดยใช้ 
      นักเรียนเป็นส าคัญ 
๓.๗ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
๓.๘ ส่งเสริมให้ครูเป็นครูทีด่ี มีคณุธรรม ตาม 
      จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดท า ID Plan  
    ระยะ ๑ ปี และ ๓ ปี 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ 
    ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี ๒ ในการ 
    สื่อสาร และบรูณาการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ 
    เรียนการสอน 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ 
    ใช้ ICT ในการเรียนการสอน และน าภมูิปัญญาของ 
    ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรยีนรู ้
๔. ครูออกแบบการจัดการเรยีนการสอนที่ตอบสนอง 
    ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 
    สติปัญญา มีการวัดและประเมนิผลที่มุ่งเน้นการ 
    พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
๕. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก ่
    ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความ 
    เสมอภาค 
๖. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดรเิริ่มที ่
    เน้นการพัฒนา สามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรล ุ
    เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๗. ครูมีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนางาน 
๘. ครูมีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
    และจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ได้รับ 
    มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
๙. ครูมีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
๑๐. ครูได้รับการยกย่องในระดับตา่ง ๆ 
 

๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจดัท า ID 
    Plan ระยะ ๑ ปี และ ๓ ปี 
๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถ 
    ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี ๒ ในการ 
    สื่อสาร และบรูณาการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรยีน 
    การสอน 
๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถ 
    ในการใช้ ICT ในการเรียนการสอน และน าภูมิปัญญา 
    ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู้ 
๔. ร้อยละของครูออกแบบการจดัการเรยีนการสอนที่ 
    ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพัฒนาการ 
    ทางสติปัญญา มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ 
    พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
๕. ร้อยละของครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหา 
    ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความ 
    เสมอภาค 
๖. ร้อยละของผู้บรหิารมีวสิัยทัศน ์ภาวะผู้น าและความคิด 
    ริเริ่มที่เน้นการพัฒนา สามารถบริหารจดัการศึกษาให ้
    บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๗. ร้อยละของครูมีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนางาน 
๘. ร้อยละของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น 
    ส าคัญและจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ไดร้ับ 
    มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
๙. ร้อยละของครูมีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
๑๐. ร้อยละของครูไดร้ับการยกยอ่งในระดับต่าง ๆ 
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กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาด้วยระบบคณุภาพ 

๔.๑ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ 
      คุณภาพตามโครงสรา้งการบริหารโรงเรยีน 
      ภูพระวิทยาคม 
๔.๒ ปรับปรุงระบบการนเิทศภายในโรงเรียนใหม้ ี
      ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
๔.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศ การประกันคณุภาพ 
      ภายในและรับการประเมินคณุภาพจาก 
      ภายนอก 
๔.๔ เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดแีละการ 
      เสริมสรา้งธรรมาภิบาลในองค์กร 
๔.๕ ปรับปรุงระบบสวสัดิการครู บุคลากรทางการ 
      ศึกษาและนักเรียน 
 

๑. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ 
    คุณภาพตามโครงสร้างการบรหิารโรงเรียนภูพระ 
    วิทยาคม 
๒. มีระบบการนเิทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
    อย่างเข้มแข็ง เพื่อน าผลไปปรบัปรุงการเรียนการ 
    สอนอย่างสม่ าเสมอ 
๓. มีการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศประกันคณุภาพ 
    ภายใน ประกันคุณภาพภายนอก 
๔. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยยึดหลัก 
    ธรรมาภิบาล 
๕. ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาผ่านเกณฑ์ 
    การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ระดับดีขึ้นไป 
๖. จัดให้มสีวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
 

๑. มีการพฒันาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคณุภาพ 
    ตามโครงสร้างการบรหิารโรงเรยีนภูพระวิทยาคม 
๒. มีระบบการนเิทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบอย่าง 
    เข้มแข็ง เพื่อน าผลไปปรบัปรุงการเรยีนการสอนอย่าง 
    สม่ าเสมอ 
๓. มีการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศประกันคณุภาพ 
    ภายในประกันคุณภาพภายนอก 
๔. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยยึดหลัก 
    ธรรมาภิบาล 
๕. ร้อยละของผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาผ่าน 
    เกณฑ์การประเมินผลการปฏบิตัิงานระดับดีขึ้นไป 
๖. มีสวสัดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๕. พัฒนาบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนให้พอเพียงและมี
ความพร้อมควบคูเ่ทคโนโลยี
ดิจิทัล 

๕.๑ พัฒนาและเพิ่มปริมาณห้องเรียนคุณภาพ  
      (Quality Classroom System) 
๕.๒ ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภมูิทัศน์ในโรงเรียนให ้
       สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และคุ้มค่า 
๕.๓ พัฒนาระบบ ICT และเครือข่ายในโรงเรยีน 
      อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
๕.๔ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนให้ทันสมัย  
       และเพียงพอ 
๕.๕ สนับสนุน ส่งเสริม การอนรุักษ์พลังงานและ 
      สิ่งแวดล้อม 
๕.๖ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพ 

๑. มีห้องเรยีนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ และการใช้ 
    ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
๒. มีห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการคุณภาพและห้องสมุด  
    อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัยมสีิ่งอ านวย 
    ความสะดวกพอเพียง สภาพการใช้งานได้ดี คุ้มค่า  
    สภาพแวดล้อมร่มรื่น มแีหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน 
๓. พัฒนาระบบ ICT และเครือข่ายในโรงเรียนอย่าง 
    ทั่วถึงและพอเพียง 
4. มีการปรับปรุง ซ่อมแซมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ที่มี 
    ความหลากหลาย ทันสมัยและเพียงพอ 
5. ผู้เรียนท่ีตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรักษ์พลังงานและ 
    สิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้างและอาคาร 

๑. มีห้องเรยีนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์   
    อย่างคุ้มค่า 
๒. มีห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการคุณภาพและห้องสมุด อาคาร 
    เรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภยัมสีิ่งอ านวยความสะดวก 
    พอเพียง สภาพการใช้งานได้ดี คุ้มค่า สภาพแวดล้อม 
    ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียน 
๓. มีระบบ ICT และเครือข่ายในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและ 
    พอเพียง 
4. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและเพียงพอ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนท่ีตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรักษ ์
    พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๖. ระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และอาคารประกอบ  
    มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 



 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๖. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของชุมชนและภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

๖.๑ สนับสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วม และภาค ี
      เครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
๖.๒ ส่งเสริมให้เกดิความเขม้แข็งของคณะกรรมการ 
      สถานศึกษา เครือข่าย ผู้ปกครอง และองค์กรที ่
      สนับสนุน 
๖.๓ ส่งเสริมงานชุมชนสัมพันธ์ จดัระดมทรัพยากร 
      เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ 
๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ 
      และอื่นๆแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
      หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ 

๑. มีผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้งองค์กร 
    ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    สถานศึกษาโดยมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง 
๒. มีคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
    ระเบียบก าหนด ก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน 
    การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตาม 
    เป้าหมายโดยมีการประชุมไม่นอ้ยกว่าปีละ ๒ ครั้ง 
๓. มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและจัดระดม 
    ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๔. โรงเรียนเป็นแหล่งส่งเสรมิสนับสนุนทางด้านวิชาการ 
    และอื่นๆ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
    และสถาบันอื่นๆ 
๕. นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ 
    ชุมชน มีความพึงพอใจต่อผลการบริหาร การจดัการ 
    ศึกษา 

๑. ร้อยละของผู้ปกครอง และเครอืข่ายผู้ปกครอง รวมทั้ง 
    องค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    สถานศึกษา 
๒. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
    ระเบียบก าหนด ก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ 
    ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตาม 
    เป้าหมาย 
๓. มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและจัดระดม 
    ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๔. โรงเรียนเป็นแหล่งส่งเสรมิสนับสนุนทางด้านวิชาการและ 
    อื่นๆ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ 
    สถาบันอื่นอย่างมีคุณภาพและมีความพึงพอใจ 
๕. ร้อยละของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  
    ผู้ปกครองและชุมชน มีความพงึพอใจต่อผลการบริหาร 
    การจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์ (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./

ประเด็นพิจารณา) 

เป้าหมาย 
หมาย
เหตุ ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๑.๑ พัฒนาหลักสตูรและ
การจัดการศึกษาใหม้ี
คุณภาพ เหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษาและ
ความต้องการของท้องถิ่น 

 

๑. ให้มีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ เหมาะสมตามบริบท
ของสถานศึกษาและความต้องการของ
ท้องถิ่น 

๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการศึกษาที่มคีุณภาพ เหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาและ
ความต้องการของท้องถิ่น 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.1.5 

 
ด ี

 
ดี 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 

 

๑.๒ บรูณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทักษะชีวิตในหลักสูตร 

 

๒. ด าเนินการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และทักษะชีวิตใน
หลักสตูร 
 

๒. มีหลักสูตรที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทักษะชีวิตในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ 
และทุกวิชา 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่
 1.1.6 , 1.2.2 

 

 
ด ี

 
ดีเลิศ 

 
ดเีลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

๑.๓ พัฒนาหลักสตูรระดับ
ห้องเรียน (แผนการจัดการ
เรียนรู้) 

๓. เร่งด าเนินการพัฒนาหลักสตูรระดับ
ห้องเรียน(แผนการจัดการเรยีนรู้) ให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และรายวิชา 

๓.  มีหลักสูตรระดับห้องเรยีน 
(แผนการจัดการเรียนรู้) ให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ สอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้และรายวิชา  
 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.1.5 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.3 

 

 
ด ี

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์ (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ตามหลักสูตร 

1. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้ป็นไปตามเกณฑร์ะดับดีขึ้น
ไป 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.1.5 

 

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 

 

๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ในการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรยีนตามหลักสูตร 

๒. ผู้เรียนมผีลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลการ
ประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.1 

 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

 

๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนมผีลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลการ
ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑร์ะดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.1.2 

 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 

4. ผู้เรียนมผีลการทดสอบ
ระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ์
ระดับด ี

4. ร้อยละของผู้เรียนมผีลการ
ทดสอบระดับชาตสิูงกว่าระดบัเขต
พื้นที่หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.1.5 

 

 
50 

 
55 

 
60 

 
65 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้าน
การสื่อสาร  ๒ ภาษา 

5. ผู้เรียนมีนสิัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีนสิัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.1.1 

 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 

6. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง 
พูด เขียนและตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.1.1 

 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 

7. ผู้เรียนท่ีมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 

7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการ
สื่อสารภาษาตา่งประเทศท่ี ๒ 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.1.1 

 

 
60 

 
65 

 
70 

 
75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพของผู้เรียน 

8. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมกีฬา 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีร่วมกจิกรรม
กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.2.4 

 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 

9. ผู้เรียนมสีุขภาพจติ สุขภาพ
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

9. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมสีุขภาพจติ 
สุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.2.4 

 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 

๑0. ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านยิมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการตามหลักสูตร 

๑0. ร้อยละของผู้เรยีนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการตามหลักสตูรระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่1.2.1 

 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๒.๖ ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนากิจกรรมตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

11. ผู้เรยีนมีการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน ระดับดีขึ้น
ไป 

11. ร้อยละของผู้เรยีนที่มีการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ละน าเสนอ
ผลงาน ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่

1.1.4 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 

๑2. ผู้เรยีนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

๑2. ร้อยละของผู้เรยีนสามารถน าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่

1.1.4 

 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

 

๑3. ผู้เรยีนสามารถก าหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ตดัสินใจแก้ปญัหา โดยมี
เหตุผลประกอบ 

๑3. ร้อยละของผู้เรยีนสามารถก าหนด
เป้าหมายคาดการณต์ัดสินใจแก้ปญัหา 
โดยมเีหตผุลประกอบ 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่

1.1.2 

 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

 

๑4. ผู้เรยีนมีความคิดรเิริม่และ
สร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภมูิใจ 
มีความเป็นผู้น าและนักประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

๑4. ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความคดิริเริ่ม
และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ มีความเป็นผู้น าและนัก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่

1.1.3 

 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

 

 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียน  ทุกคน 

๑5. มีการจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

๑5. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีนมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่

3.3.4 

 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 

๑6. มีการป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง 

๑6. ร้อยละของผู้เรยีนที่สามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษ
และหลีกเลีย่งตนเองจากพฤติกรรม
เสี่ยง 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่

3.3.4 

 

 
85 

 
90 

 
95 

 
95 

 

๑7. ผู้เรยีนมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑7. ร้อยละของผู้เรยีนที่มีทักษะใน
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาที ่

1.2.2 

 
85 

 
90 

 
95 

 
95 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๓.๑ จดัท า ID Plan และแผนใน
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระยะ ๑ ปี และ 
๓ ปี 

๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการจดัท า ID Plan 
ระยะ ๑ ปี และ ๓ ปี 

๑. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการจดัท า ID Plan 
ระยะ ๑ ปี และ ๓ ปี 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.4 

 

 
90 

 
95 

 
95 

 
100 

 

๓.๒ ส่งเสริมให้ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษา 
ต่างประเทศท่ี ๒ ในการสื่อสาร
และบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอน 

๒. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษา 
ต่างประเทศท่ี ๒ ในการสื่อสารและ
บูรณาการใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.4 

 

 
60 

 
65 

 
70 

 
75 

 

๓.๓ ส่งเสริมให้ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีความสามารถใน
การใช้ ICT ในการเรียนการสอน 

๓. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถในการใช้ 
ICT ในการเรียนการสอน และ
น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้

๓. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสามารถในการ
ใช้ ICT ในการเรียนการสอน และน า
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู ้

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่3.3.2 

 

 
90 

 
95 

 
95 

 
100 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้บริหาร และระดับหัวหน้า
งานในด้านการบริหาร
จัดการระดับสากล 

4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนา สามารถ
บริหารจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

4. ร้อยละของผู้บรหิารมีวสิัยทัศน ์
ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนา สามารถบริหารจดั
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที่ 

2.2.1 
 

 
90 

 
95 

 
95 

 
100 

 

๓.๕ ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และโรงเรียน 

5. ครูมีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนางาน 5. ร้อยละของครูมีการศึกษา วิจัย
เพื่อพัฒนางาน 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที่ 

3.3.5 
 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 

๓.๖ ส่งเสริมให้ครูผูส้อน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
นักเรียนเป็นส าคญั 

6. ครูออกแบบการจัดการเรยีนรูท้ี่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา   มกีารวัด
และประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

6. ร้อยละของครูออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา       มีการ
วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที่ 

3.3.1 
 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

 

 
 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

 7. ครูมีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดการ
เรียนการสอนตามรายวิชาที่
ได้รับมอบหมายเตม็เวลา       
เต็มความสามารถ 

7. ร้อยละของครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญัและ
จัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่
ได้รับมอบหมายเตม็เวลา เต็ม
ความสามารถ 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่3.3.3 

,  3.3.4 

 

 
90 

 
95 

 
100 

 
100 

 

๓.๗ ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

8. ครูมีการพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ 

8. ร้อยละของครูมีการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.4 

 
90 

 
95 

 
100 

 
100 

 

 

๓.๘ ส่งเสริมให้ครูเป็นครดูี มี
คุณธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

9. ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษา 
และแก้ไขปญัหาให้แกผู่้เรยีนทั้ง
ด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

9. ร้อยละของครูให้ค าแนะน า
ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาให้แก่
ผู้เรยีนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่3.3.5 

 

 
90 

 
95 

 
100 

 
100 

 

๑๐. ครูได้รับการยกย่องใน
ระดับต่างๆ 

๑๐. ร้อยละของครูไดร้ับการยกยอ่ง
ในระดับต่างๆ 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.4 

 
90 

 
95 

 
95 

 
95 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๔.๑ พัฒนาการบริหารจัดการด้วย
ระบบคณุภาพตามโครงสร้างการ
บริหารโรงเรยีนภูพระวิทยาคม 

๑. มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
โครงสร้างการบรหิารโรงเรยีน 
ภูพระวิทยาคม 

๑. มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
โครงสร้างการบรหิารโรงเรยีน 
ภูพระวิทยาคม 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่

2.2.2 

 

 
ดี 

 
ด ี

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

๔.๒ ปรับปรุงระบบการนเิทศ
ภายในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 

๒. มีระบบการนเิทศภายในก ากับ 
ติดตามตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒. มีระบบการนเิทศภายในก ากับ 
ติดตามตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่

3.3.5 

 

 
ดี 

 
ด ี

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

๔.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศ การ
ประกันคณุภาพภายใน และรับ
การประเมินคณุภาพจากภายนอก 

๓. มีการพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศ ประกันคุณภาพ
ภายใน ประกันคณุภาพภายนอก 

๓. มีการพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศ ประกันคุณภาพ
ภายใน ประกันคณุภาพภายนอก 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่

2.2.6 

 

 
ดี 

 
ด ี

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

๔.๔ เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
ดี และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในองค์กร 

๔. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๔. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่

2.2.5 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

 
 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

 ๕. ผู้บริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับ
ดีขึ้นไป 

๕. ร้อยละของผู้บรหิาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.4 

 

 
95 

 
95 

 
100 

 
100 

 

๔.๖ ปรับปรุงระบบสวสัดิการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน 

๖. จัดให้มสีวัสดิการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 

๖. มีสวสัดิการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.5 

 

 
ด ี

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พอเพียงและมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๕.๑ พัฒนาและเพิ่มปริมาณ
ห้องเรียนคณุภาพ (Quality 
Classroom System) 

๑. มีห้องเรยีนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ 
และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

๑. มีห้องเรยีนคุณภาพ แหล่ง
เรียนรู้ และใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.5 

 

 
ดี 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

๕.๒ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีภมูิ
ทัศน์ในโรงเรียนใหส้ะอาด 
สวยงาม ปลอดภัยและคุม้ค่า 

๒. มีห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการคุณภาพ
และห้องสมุด อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาด ปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง สภาพการใช้งานได้ดี 
คุ้มค่า สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียน 

๒. มีห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ
คุณภาพและห้องสมุด อาคารเรยีน
มั่นคง สะอาด ปลอดภยั มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง 
สภาพการใช้งานได้ดี คุ้มคา่ 
สภาพแวดล้อมรม่รื่น มีแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.5 

 

 
ดี 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

๕.๓ พัฒนาระบบ ICT และ
เครือข่ายในโรงเรียนอย่าท่ัวถึง
และเพียงพอ 

๓. พัฒนาระบบ ICT และเครือข่ายใน
โรงเรียนอย่างท่ัวถึงและพอเพียง 

๓. มีระบบ ICT และเครือข่ายใน
โรงเรียนอย่างท่ัวถึงและพอเพียง 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.5 

 

 
ดี 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

๕.๔ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ 

๔. มีการปรับปรุง ซ่อมแซมและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
ทันสมัยและเพียงพอ 

๔. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทันสมยัและเพียงพอ 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.5 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 

 
 
 
 



 
 

กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พอเพียงและมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๕.๕ สนับสนุน ส่งเสริม การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

5. ผู้เรียนท่ีตระหนัก รูคุ้ณค่า 
ร่วมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.5 

 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 

๕.๖ ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้มีคณุภาพ 

6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สิ่งก่อสร้าง และอาคารประกอบ 

6. ระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง 
และอาคารประกอบมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นพิจารณาที ่2.2.5 

 

 
ดี 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 
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กรอบกลยุทธ์  (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๖.๑ สนับสนุนใหเ้กิดการมีส่วน
ร่วม และภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนา 

๑. มีผู้ปกครอง และเครือข่าย
ผู้ปกครอง รวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และเอกชนมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาโดยมีการ
ประชุมไม่น้อยกว่าปีการศึกษา
ละ ๒ ครั้ง 

๑. ร้อยละของผู้ปกครอง และ
เครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้งองค์กร
ภาครัฐและเอกชนมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่3.3.5 
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๖.๒ ส่งเสริมให้เกดิความ
เข้มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่าย 
ผู้ปกครอง และองค์กรที่
สนับสนุน 

๒. มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ
ก าหนด ก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย โดยมีการ
ประชุมไม่น้อยกว่าปีการศึกษา
ละ ๒ ครั้ง 

๒. ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบตัิหน้าที่ตาม
ระเบียบก าหนด ก ากับ ตดิตาม ดแูล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่3.3.5 
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กรอบกลยุทธ์ (Strategy  Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

 
กลยุทธร์ะดับแผนงาน 

(โครงการ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ./
ประเด็นพิจารณาที่) 

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๖.๓ ส่งเสริมงานชุมชนสัมพันธ์ 
จัดระดมทรัพยากร เพื่อการจดั
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

3. มีกิจกรรมส่งเสริมความ 
สัมพันธ์ชุมชนและจดัระดม
ทรัพยากร 

3. มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ชุมชนและจัดระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่3.3.5 
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๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการทางวิชาการและอื่นๆ 
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 

4. โรงเรียนเป็นแหล่งส่งเสรมิ 
สนับสนุนทางด้านวิชาการและ
อื่นๆ แก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อื่นๆ 

4. โรงเรียนเป็นแหล่งส่งเสรมิ สนบั 
สนุน ทางด้านวิชาการและอื่นๆ แก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืนๆ อย่างมีคณุภาพ
และมีความพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่3.3.5 
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 5. นักเรียน คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน มีความพึงพอใจต่อผล
การบริหาร การจดัการศึกษา 

5. ร้อยละของนักเรียนคณะกรรมการ  
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  
มีความพึงพอใจต่อผลการบรหิาร        
การจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นพิจารณาที ่3.3.5 
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