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หนังสือรับรองความเห็นชอบ 
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 - 2566 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 – 2566 ฉบับนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา ไดพิจารณาความถูกตองในประเด็นตอไปนี้ เรียบรอยแลว 

 

   ไดผานการตรวจคําผิด การใชภาษา 

   เนื้อหาในแผนไดผานการตรวจสอบขอมูล เนื้อหาแลว 

   เห็นชอบ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 – 2566 โรงเรียนสวีวิทยา  
ฉบับนี ้
 
 
 
 

(นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ) 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
 

วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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คํานํา 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบทิศทางในการจัด สงเสริม และสนับสนุน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสวีวิทยา ประจําปการศึกษา 2564 – 2566 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
และกลยุทธของโรงเรียน ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 โรงเรียนสวีวิทยาคาดหวังวา การดําเนินการตามมาตรการ การกํากับ ติดตามและประเมินผล     
อยางตอเนื่องของผูมีสวนเก่ียวของ จะสงผลตอความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 ขอขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2564 – 2566 ของโรงเรียนสวีวิทยาทุกคน ท่ีไดดําเนินการใหสําเร็จลุลวงดวยดี และตอง
รวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลยุทธใหสําเร็จตอไป 
 

โรงเรียนสวีวิทยา 
 
 
 
 
 
            (นายสมศักดิ์  ศรัณยวงศ)           (นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
      กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหนาท่ีแทน       ผูอํานวยการโรงเรียนสวีวิทยา              
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา          
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สารบัญ 
เรื่อง หนา 
หนังสือรับรองความเห็นชอบการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 - 2566 ก 
คํานํา ข 
สารบัญ ค 
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไป 1 

- ขอมูลท่ัวไป 1 
- ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 2 
- ขอมูลดานการบริหาร 4 
- ขอมูลนักเรียน 4 
- ขอมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษา 5 
- หลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2563 5 
- ขอมูลอาคารสถานท่ี 5 
- การใชแหลงเรียนรู 6 
- ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 7 
- ผลงานดีเดนในรอบป 2563 8 
- ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน O-NET ปการศึกษา 2563 12 

สวนท่ี 2 ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการวางแผนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 13 
- สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 13 
- สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 14 
- สาระสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 16 
- สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 18 
- นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 19 

  -   กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 20 
  -   จุดเนน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 21 
สวนท่ี 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน 22 

- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 22 
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 26 
- ตารางสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา 30 
- กราฟแสดงการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 31 

สวนท่ี 4 ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 32 
- วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 32 
- กลยุทธสถานศึกษา 32 
- ตารางคาเปาหมายและมาตรฐานการดําเนินงานตามกลยุทธสถานศึกษา 37 
- ตารางโครงการและกิจกรรม (ระยะ 3 ป) 47 

ภาคผนวก 79 
- คําสั่งโรงเรียนสวีวิทยาท่ี 7/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรียนสวีวิทยา ปการศึกษา 2564 - 2566 
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สวนที่ 1  
สภาพทั่วไป 

ขอมูลท่ัวไป 

 ช่ือโรงเรียน สวีวิทยา 
 สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 597 หมูท่ี 5 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย 86130 
 สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 เนื้อท่ี  16 ไร  3 งาน  91 ตารางวา 
 โทรศัพท 077 - 531217 
 โทรสาร  077 - 531811 
 E – mail     : sawiwitaya@hotmail.com 
 Website     : www.sawi.ac.th  
   

ปรัชญาประจําโรงเรียน ความรูดี มีวินัย มีน้ําใจ พลานามัยสมบูรณ 
 

คติพจนประจําโรงเรียน วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ (คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร) 
 

อัตลักษณ  มีวินัย ใฝเรียนรูคูความดี 
 

เอกลักษณ  สรางสรรคการศึกษา บรรยากาศนาอยู การเรียนรูคูคุณธรรม 
 

สัญลักษณประจําโรงเรียน 
 

สัญลักษณประจําโรงเรียน มีลักษณะเปนรูปทรงพุมขาวบิณฑ ซ่ึงแสดงถึงเอกลักษณของความเปนไทย
ประกอบดวย ตรงกลางมีอักษร “ส ว” แทนคําวา โรงเรียนสวีวิทยา ลายรอบตัวอักษรมีลักษณะคลายดอกมะพราว 
หมายถึง อําเภอสวีมีมะพราวมาก ปลายยอดมีเลข “๕” ซ่ึงหมายถึงโรงเรียนมัธยมลําดับท่ี 5 ของจังหวัดชุมพร 
สวนลางของตราประจําโรงเรียนเปนคติพจนประจําโรงเรียน “วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ” 
 

สีประจําโรงเรียน 
 “มวง”  หมายถึง สีท่ีแสดงถึงความรมรื่น รมเย็น 
 “เหลือง” หมายถึง สีท่ีแสดงถึงแสงสวางดุจดวงประทีปแหงการศึกษาเลาเรียน 
 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน “พระพุทธชัยพรพัฒนสวี  สุวัติถีศึกษากรมุนินทร” 
 

ตนไมประจําโรงเรียน  “ตนศรีตรัง” 

mailto:sawiwitaya@hotmail.com
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เขตพ้ืนท่ีบริการ 
1. ตําบลนาโพธิ์   2.  ตําบลสว ี

3. ตําบลปากแพรก   4.  ตําบลทาหิน 
5. ตําบลวิสัยใต   6.  ตําบลทุงระยะ 
7. ตําบลครน 

 

แผนท่ีโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
 โรงเรียนสวีวิทยา เดิมชื่อวา “โรงเรียนสวีควนสีแท” ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2501 ไมมีอาคารเรียนถาวร ไดใช
ศาลาโรงฉันของวัดโพธิเกษตรเปนสถานท่ีเรียนชั่วคราว ในปแรกมีนักเรียนจํานวน 40 คน มีนายเจริญ  พรหมหาญ 
เปนครูใหญ 
 พ.ศ. 2504 ผูปกครอง พอคา ประชาชน ไดบริจาคเงิน และแรงงานสรางอาคารเรียน 
 พ.ศ. 2505 ไดยายจากวัดโพธิเกษตร มาอยูในพ้ืนท่ีปจจุบัน เลขท่ี 597 หมูท่ี 5 ต.นาโพธิ์  
   อ.สวี จ.ชุมพร 
 พ.ศ. 2506 ไดรับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 40,000 บาท และเงินสมทบจากขาราชการ  
   พอคา ประชาชน สรางอาคาร 1 หลัง เปนอาคารไม สองชั้น 8 หองเรียน 
 พ.ศ. 2509 ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนชวยเหลือโรงเรียนมัธยมในชนบท “ค.ม.ช.” รุนท่ี 3 
   ไดรับงบประมาณสรางอาคารโรงฝกงาน และอาคารคหกรรม 
 พ.ศ. 2511 ไดเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนสวีควนสีแท” เปน “โรงเรียนสวีวิทยา” 
 พ.ศ. 2512 ผูปกครองนักเรียน ซ้ือท่ีดินขางโรงเรียนบริจาคใหอีก 4 ไร เพ่ือขยายบริเวณของโรงเรียน 
   ออกไป ตามสภาพการขยายตัวของนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมเนื้อท่ีของโรงเรียนท้ังสิ้น 15 ไร 
   3 งาน 54 ตารางวา 
 พ.ศ. 2520 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําการสอนแบบสหศึกษา 
   ตั้งแตระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดยนักเรียนท้ังหมดเดินทางไป-กลับ 
 พ.ศ.  2525 ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
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 พ.ศ.  2542 ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
 พ.ศ.  2544 ไดรับโลโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเดน จากกรมสามัญศึกษา 
 พ.ศ.  2549 ผานการประเมิน “หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน” เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2549 
 พ.ศ.  2549 ผานการประเมินรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
   การศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับดี พ.ศ. 2553 โรงเรียนเปดโครงการสอน 2 ภาษา 
   EIS (English for Integrate Study) 
 พ.ศ.  2554 คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณดานขาง 
   หอประชุมใหญเพ่ิมเติม ทําใหโรงเรียนมีเนื้อท่ีเพ่ิม เปน 16 ไร 2 งาน 20 ตารางวา
 พ.ศ.  2555 ผานการประเมินรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
   การศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับดี 
 พ.ศ.  2556 คณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณดานขาง 
   หอประชุมใหญเพ่ิมเติม ทําใหโรงเรียนมีเนื้อท่ีเพ่ิม เปน 16 ไร  3 งาน  91 ตารางวา 
 พ.ศ.  2557 ไดรับโลรางวัลท่ีมีผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศระดับประเทศ ดานพัฒนาการเรียนรูตาม 
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2557 จากศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ 
   ยุวสถิรคุณ เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 
 พ.ศ. 2559 ไดรับมอบอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) จากองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร 
 

โรงเรียนสวีวิทยา เปดทําการเรียนการสอนมาเปนเวลา 63 ป มีผูบริหารสถานศึกษามาแลว 15 คน ปจจุบันมี
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ เปนผูอํานวยการสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน - มัธยมศึกษา
ตอนปลาย จาํนวน 52 หองเรียน มีโครงสรางการจัดชั้นเรียนเปน 10-10-11 / 8-7-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ไดเปดหองเรียนสงเสริมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 หอง คือ มัธยมศึกษาปท่ี 
1/1, 2/1, 3/1 และ 3/2 หองเรียน MEP จํานวน 3 หอง คือ มัธยมศึกษาปท่ี 1/2, 2/2 และ3/3 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจัดเปน 4 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทย - คณิต แผนการเรียนภาษา - คณิต แผนการเรียน
ศิลป - จีน และแผนการเรียนภาษา - สังคม โดยเปดเปนหองเรียนสงเสริมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม 3 หองเรียน คือ มัธยมศึกษาปท่ี 4/1, 5/1 และ 6/1 โรงเรียนสวีวิทยามีบรรยากาศอันรมรื่นและ 
มีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน ซ่ึงมุงสงเสริมใหผูเรียนมีความรูตามมาตรฐาน หลักสูตรเนนทักษะการใช
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู สงเสริมนักเรียนใหมีความสามารถดานภาษา อาชีพ 
เทคโนโลยี ดนตรี กีฬา นาฏศิลป โครงงาน สงเสริมความเปนเลิศระดับประเทศในทุก ๆ ดาน เนนใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบตอสังคม อนุรักษความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี มีการประสานสัมพันธ
อันดีกับชุมชนภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเปาประสงค คือ นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยความสามารถของผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลและดวยความรวมแรงรวมใจของบุคลากร 
ท่ีมีคุณภาพ จึงทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียง ผลงานไดรับการกลาวขาน บวกกับปจจัยเสริมท่ีเปนแรงสนับสนุนจากชุมชน
ในทองถ่ิน สงผลใหศิษยของโรงเรียนสวีวิทยา จบการศึกษาออกสูโลกกวางอยางกลาแกรง ประสบความสําเร็จในชีวิต 
เปนคนดีท่ีทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติจํานวนมาก  
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. 

ขอมูลดานการบริหาร 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน 

นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ  ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  เบอรโทรศัพท 0815834621 
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียน ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปจจุบัน  

2. รองผูอํานวยการโรงเรียน 4 คน 

2.1 รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
นายทนง ชีวะประไพ  ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  เบอรโทรศัพท 0912140461 

2.2 รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
นายชาญชัย ผลอุบัติ  ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  เบอรโทรศัพท 0809368846 

2.3 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
นายกําพล ชุมจันทร  ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  เบอรโทรศัพท 0817770649 

2.4 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
นางสาวจุไรรัตน ออนมุข  ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  เบอรโทรศัพท 0952871551 

 

ขอมูลนักเรียน  (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
 จํานวนนกัเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 1,851 คน จําแนกตามระดับชั้นปท่ีเปดสอน 
 จําแนกตามเพศและระดับชั้น ดังนี้ 
 

ระดับช้ันเรียน 
จํานวน
หอง 

เพศ 
รวม เฉล่ียตอหอง 

ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 10 182 193 375 38 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 10 173 208 381 38 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 11 168 208 376 34 

รวมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 31 523 609 1,132  

มัธยมศึกษาปท่ี 4 8 109 171 280 35 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 7 78 158 236 34 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 6 67 136 203 34 

รวมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 254 465 719  

รวมท้ังหมด 52 777 1,074 1,851  
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ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประเภทบุคลากร 
(ไมนับผูบริหารสถานศึกษา) 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
รวม 

ชาย หญิง 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

ขาราชการครู 22 75 29 68 - 97 
ครูอัตราจาง 1 - - 1 - 1 

ลูกจางประจํา 3 - - 1 2 3 
เจาหนาท่ีสํานักงาน - 6 - 4 2 6 

นักการภารโรง/ยาม/แมบาน/
พนักงานขับรถ/เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 

4 7 - - 11 11 

รวม 30 88 29 74 15 118 
 

หลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร หองเรียน รวม 
1 วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 1/1, 2/1, 3/1 – 3/2  4 
2 Mini English Program (MEP) 1/2, 2/2, 3/3 3 
3 ท่ัวไป 1/3 - 1/10, 2/3 - 2/10, 3/4 - 3/11 24 

รวม 31 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร หองเรียน รวม 

1 วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 4/1, 5/1, 6/1 3 
2 วิทย - คณิต 4/2 - 4/3, 5/2, 6/2 4 

3 ศิลป - คณิต 4/4, 5/3, 6/3 3 

4 ศิลป - ภาษาจีน 4/5, 5/4, 6/4 3 
5 ศิลป - สังคม 4/6 - 4/8, 5/5 - 5/7, 6/5 - 6/6 8 

รวม 21 
 

ขอมูลอาคารสถานท่ี (ปการศึกษา 2563) 
1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ จาํนวน 10 หลัง ไดแก อาคารเรียน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค  

จํานวน 1 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง 
2. จํานวนหองเรียนท้ังหมด 52 หองเรียน 
3. มีหองสมุด ขนาด 132 ตารางเมตร 
4. โรงเรียนมีคอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารจัดการ จํานวน 30 เครื่อง คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน 

จํานวน 150 เครื่อง มีการติดตั้งอินเทอรเน็ตเพ่ือการคนควาของนักเรียนทุกเครื่อง 
5. หองสมุดดิจิตอล เปดใหบริการคนควา มีคอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง 
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. 

การใชแหลงเรียนรู 
 แหลงเรียนรูภายใน 

ช่ือแหลงเรียนรู/ท่ีตั้ง 
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 

1. หองสมุดโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
2. หองสมุดดิจิตอล ตลอดปการศึกษา 
3. หองคอมพิวเตอร ตลอดปการศึกษา 
4. หองโสตทัศนูปกรณ ตลอดปการศึกษา 
5. หองภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดปการศึกษา 
6. หองศาสตรพระราชา ตลอดปการศึกษา 
7. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร ตลอดปการศึกษา 
8. หองปฏิบัติการภาษาไทย ตลอดปการศึกษา 
9. หองปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ ตลอดปการศึกษา 
10. หองปฏิบัติการสังคมศึกษา ตลอดปการศึกษา 
11. หองปฏิบัติการคหกรรม ตลอดปการศึกษา 
12. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ตลอดปการศึกษา 
13. หองสมุดวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ตลอดปการศึกษา 
14. หองนาฏศิลป ตลอดปการศึกษา 
15. หองธนาคารโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
16. ระบบนิเวศในโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
 

แหลงเรียนรูภายนอก 

ช่ือแหลงเรียนรู/ท่ีตั้ง 
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. พิพิธภัณฑวัดพระบรมธาตุสว ีอําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 1 1 1 1 1 
2. วัดโพธิเกษตร อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 1 1 1 1 1 
3. หองสมุดประชาชน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
4. สตารไลท บีช รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 1 1 1 1 1 
5. ศูนยเรียนรูตามศาสตรพระราชา แกมลิง หนองใหญ 
จังหวัดชุมพร 

1 1 1 1 1 1 

6. หาดทุงวัวแลน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 1 1 1 1 1 
7. หาดละแมรีสอรท อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 1 1 1 - - - 
8. ปาชายเลน หมูบานทองตมใหญ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

- - - 1 1 1 

n/a นักเรียนสามารถเขาใชบริการไดตลอดปการศึกษา 
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ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเปนชุมชนชานเมือง มีประชากรประมาณ 71,500 คน 

บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ชุมชนตําบลนาโพธิ์ ชุมชนตําบลสวี ชุมชนตําบลปากแพรก ชุมชนตําบลทาหิน 
ชุมชนตําบลวิสัยใต ชุมชนตําบลทุงระยะ ชุมชนตําบลครน อาชีพหลักของชุมชน คือ การคาขายและเกษตรกรรม 
(ปาลมน้ํามัน สวนยางพารา สวนผลไม และประมง) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ มโนราห หนังตะลุงฯ 

2. ผูปกครอง สวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง ระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ 
การคาขายและเกษตรกรรม เชน ปาลมน้ํามัน สวนยางพารา สวนผลไม และประมง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอปประมาณ 2 แสนบาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน 

3. โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน สถานศึกษาต้ังอยูในชุมชนชานเมืองที่มีประชากรประกอบอาชีพ
การเกษตรเปนสวนใหญ มีเขตบริการทางการศึกษาท่ีกวางขวาง เปนโอกาสท่ีจะนําเสนอผลงานของนักเรียน ครู
ท่ีโดดเดน และเปนท่ียอมรับของสังคม สถานศึกษาตั้งอยูใกลแหลงเรียนรู เชน หองสมุดชุมชน วัด ปาชายเลนท่ีเอ้ือ
ตอการศึกษาคนควา ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางดี 
ประชากรในชุมชนภูมิใจ และรวมกันอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ปจจัยดังกลาวเอ้ือตอการ
จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการอยางครบวงจรและตอเนื่อง โดยใหชุมชน
เขามามีสวนรวม มีเจตคติท่ีดี สรางคานิยมในการรักถิ่นเกิด แตยังมีนักเรียนที่ออกกลางคัน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา อาจเพราะนักเรียนขาดสมรรถนะดานการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือ การตัดสินใจ
การแกปญหา อุปสรรค และวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี ขาดความสามารถในการแกปญหาในการเขาใจความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคมไดอยางเหมาะสม  ผูปกครองไมมีเวลาดูแลนักเรียนทําใหนักเรียน
มีปญหาดานความประพฤติและดานการเรียน ชุมชนของนักเรียนยังมีแหลงอบายมุขคอนขางมาก ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นอยกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศในทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 นอยกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ครูไมไดพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง ขาดการพัฒนาทีมงานและชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนยังขาดขอมูลสารสนเทศ ระบบการนิเทศติดตามและรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนไมไดดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ผลงานดีเดนในรอบป 2563 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา โรงเรียนสวีวิทยา ไดรับ ประกาศนียบัตร เปนสถานศึกษา 
ท่ีมีสวนรวมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชน 
ท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โรงเรียนสวีวิทยา ไดรับ เกียรติบัตร มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา 2562 ประเภทคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ลําดับท่ี 4 ของจังหวัดชุมพร 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 

ผูบริหาร นายทนง ชีวะประไพ รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563  

สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา 
รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ  

คร ู นางจิรฐา มาพะเนาว  นางศิโรรัตน เปรมไธสง 
นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม  นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ 
นางสาวลักขณา ยองเสง  นางสาววรัญญา แดงสนิท 
นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช  นางสาวสุพรรณี ตระหงาน 
นางสาวอรนันท สมแรง  นางสาวอัจฉรา นุนชูผล 
นายธนา เทพวารนิทร และ นายนัทธี เกตุอักษร  
ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 

สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา 
รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 

นางสาวสมใจ ชวงสม  นายภรูิพัฒน แกวบุญจันทร  
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร  นางจิรฐา มาพะเนาว  
นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช  นางสาระกร กองยอด   
นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์  นายบุญพิทักษ รสสุคนธ 
นางสาวกิตติยากร เสนาการ  นางเบญจพร อุชุภาพ และ
นางสาวนิภารัตน รักษพรหม  ไดรับ เกียรติบัตร ครูดี 
ของแผนดินข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก ไดรับ เกียรติบัตร 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป 2563 ประเภทผูสอน 

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

นายเอกลักษณ  ศรีเปารยะ ไดรับ เกียรติบัตร  
ผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัลท่ี 1 ชนิดกีฬา กรีฑา  
ประเภท วิ่งบาก 2,000 เมตร สถิติ 09.39.05 นาที  
รุนอายุไมเกิน 18 ป การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน  
ของกรมพลศึกษา  

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวสุพิชา บุญยกิจ  และ นางสาวปยะนุช พะลัง  
ไดรับ เกียรติบัตร ครูผูฝกซอมนักเรียนเขาแขงขัน 
Science Project ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
ในงาน Southern EP/MEP open House 2020  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  

นายเอกลักษณ ศรีเปารยะ ไดรับ โลรางวัล ครูดีเดนท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

เครือขายสงเสรมิประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดชุมพร  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางเบญจพร อุชุภาพ และ นางสาวนิภารัตน รักษพรหม 
ไดรับ โลรางวัล ครูดีเดนท่ีมีผลงานเชิงประจักษ  
ศูนยพัฒนาวิชาการนาฏศิลป ประจําปการศึกษา 2563 
นายสมชาย แกวนาค ไดรับ โลรางวัล ครูดีเดนท่ีมีผลงาน 
เชิงประจักษ ศูนยพัฒนาวิชาการดนตรีสากล  
ประจําปการศึกษา 2563 
นายกิตติพงศ พาหะมาก ไดรับ โลรางวัล ครดูีเดน  
ศูนยพัฒนาวิชาการหุนยนต ประจําปการศึกษา 2563 
นางปุณภัช ไพบูลย และ นางกัญฐนาถ นาคศิริ  
ไดรับ โลรางวัล ครดูีเดน ศูนยพัฒนาวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประจําปการศึกษา 2563 
นางวรรณธิสา ตันติทัตต ไดรับ เกียรติบัตร ครดูีเดน  
ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ประจําปการศึกษา 2563 
นางนลินี สอนสวัสดิ์ ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีเดน  
ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ประจําปการศึกษา 2563 
นางสาวธันยพัฒน ธนะบวรเจริญ และ 
นางสาวมัทนยีา พยัฆวรรณ ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีเดน  
ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 
นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน ไดรับ เกียรติบัตร ครูดีเดน  
ศูนยพัฒนาวิชาการบรรณารักษและสารสนเทศ  
ประจําปการศึกษา 2563 
นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน  นายภูริพัฒน แกวบุญจันทร และ 
นางสุพรรณนิการ แกวบุญจันทร ไดรับ เกียรติบัตร  
ครูดีเดน ศูนยพัฒนาวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
ประจําปการศึกษา 2563 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
 นายกิตติพงศ พาหะมาก  นายบุญพิทักษ รสสุคนธ  

และนายพงศกร ยังสวัสดิ์ ไดรับ เกียรติบัตร ครูตนแบบ 
ในการจัดการเรียนการสอน ONLINE ภายใตกิจกรรม 
“สพม.11 หวงใย ใสใจเรียนรู สูภัย COVID-19” 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสาวพิมพมาศ เพ็ชรุพันธ ไดรับ เกียรติบัตร  
เปนผูไดรับคัดเลือกผลงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ตาม
โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวย
ออนไลน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ดวยระบบ Google Classroom 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

นายกิตติพงศ  พาหะมาก และนางสาวเบญจวรรณ  
ทองขาว ไดรับ เกียรติบัตร ครูผูควบคุมทีมหุนยนต ท่ีไดรับ
รางวัล ชนะเลิศ การแขงขันหุนยนตประเภทความคิด
สรางสรรคอิสระ รายการ Siam Robot Programming 
Tournament ประจาํป  2563 

มูลนิธิ Blooming Juniper 
Foundation 

นักเรียน นางสาวศิริพร ตันสกุล นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา  
ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุนท่ี 12 ปการศึกษา 2563 

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

เด็กหญิงรัตนภรณ ญาณวิทยา และ 
เด็กหญิงสุกัญญา ทองเขียว นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ไดรับทุนพระราชานุเคราะห สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

โครงการสวนพระองค  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกีฬาเซปกตะกรอ) ตัวแทน
จังหวัดชุมพร ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ 
เขตการแขงขันท่ี 8 การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงชาติ ครั้งท่ี 42 คัดเลือกตัวแทนการแขงขัน เขต 8  

กรมพลศึกษา  
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกรีฑา) ไดรับรางวัล 
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง 
การแขงขันกีฬากรีฑา กีฬาระหวางโรงเรียน  
ประจําปการศึกษา 2563  

กรมพลศึกษา  
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกรีฑา) ไดรับรางวัล 
1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง  
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 42 
คัดเลือกตัวแทนการแขงขัน เขต 8 นายศักรินทร ธารายศ 
ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทน เขต 8 เขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบระดับประเทศ  

กรมพลศึกษา  
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
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. 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา (นักกีฬาฟุตบอล) ไดรับรางวัล 
ชนะเลิศ ระดับดิวิชั่น 2 การแขงขัน Isuzu Steet Soccer  
อีซูซุสตรีทซอคเกอร รุนอายุไมเกิน 14 ป รอบชิงแชมป 
ระดับภาคใต ณ สนามฟุตบอลหญาเทียม IKKIE ARENA  
จังหวัดสุราษฎรธาน ี 

บริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 

นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ไดรับรางวัลชนะเลิศ โลรางวัล  
การแขงขันหุนยนตประเภทความคิดสรางสรรคอิสระ  
รายการ Siam Robot Programming Tournament 
ประจาํป  2563 

มูลนิธิ Blooming Juniper 
Foundation 

เด็กชายจักรินทร ทองผึ้ง นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา   
ไดรับรางวัลถวยพระราชทานชนะเลิศ อันดับท่ี 2 รางวัล
พระราชทาน ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ในการแขงขัน TO BE NUMBER ONE 
TRANG FUN RUN ครั้งท่ี 3  

ชมรมทูบีนัมเบอรวัน จังหวัดตรัง 
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ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

ระดบัโรงเรียน 
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ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ 

ระดบัโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 

ระดบัสงักดั 

ระดบัประเทศ 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน O-NET ปการศึกษา 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร 

 

คะแนนเฉลี่ย/วิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 52.56 29.54 23.78 31.77 
ระดับจังหวัด 57.36 30.16 26.30 33.92 
ระดับสังกัด 55.18 30.17 25.82 34.14 
ระดับประเทศ 54.29 29.89 25.46 34.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน O-NET ปการศึกษา 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร 

 

คะแนนเฉลี่ย/วิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 45.90 31.73 24.85 35.95 25.68 
ระดับจงัหวัด 41.89 32.94 25.82 36.52 28.06 
ระดับสังกัด 45.22 33.04 26.33 36.32 29.73 
ระดับประเทศ 44.36 32.68 26.04 35.93 29.94 
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สวนที่ 2  
ความเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวางแผนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ไดกําหนดใหมี 
“ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
ซ่ึงจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความ
รุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกได
ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญของเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติใหมีความม่ันคง 
และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน 
 สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ จะประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตอง
บรรลุรวมกัน รวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองคกรและ
คนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ 
คือ “ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขากําลังอํานาจของชาติ” อันไดแกการเมืองภายในประเทศ 
การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน  
ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 

 หลักการ   
เชิดชูสถาบัน ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนฐานในการพัฒนาประเทศ และ

คานิยมความเปนไทยเพ่ือสรางความปรองดอง  
 

 วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท  
 2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาส และคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึง เทาเทียม เปนธรรม  
 3. เพ่ือลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ  
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม 
 

 ยุทธศาสตรหลัก  
 1. ยุทธศาสตรสรางความม่ันคงใหกับประเทศ  
 2. ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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 เปาหมายความม่ันคง 
 1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคง ในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  
 2. ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง 
เปนศูนยกลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร
ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  
 3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุน  
 4. ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน  
 5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 

 เปาหมายความม่ังคั่ง 
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายไดสูง ความ

เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังภายในและภายนอกประเทศสราง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสงการผลิต 
การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจ
และการคาอยางมีพลัง  

3. ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 เปาหมายความย่ังยืน  
 1. การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  
 2. การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  
 3. ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซ่ึงเปนการแปลง
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ไดกําหนดสาระสําคัญไว ดังนี้  
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 วิสัยทัศน  
มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง

และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ  
 

 หลักการ  
1) นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอยางบูรณาการบนทาง

สายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุมกันท่ีดี  
2) คํานึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยใหคนเปนศูนยกลาง เพ่ือสรางความม่ันคงของชาติและเปนกลไกสําคัญ

ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ 
3) มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศทั้งกลไกที่เปนกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ เพื่อใหเอื้อตอ

การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคูกับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี 
  

 วัตถุประสงค  
1) เพ่ือใหคนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
2) เพ่ือใหระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางท่ีเขมแข็ง มีเสถียรภาพ แขงขันได ยั่งยืน  
3) เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศน  
4) เพ่ือสรางความม่ันคงภายในประเทศ ปองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามขามชาติ  
5) เพ่ือใหการทํางานเชิงบูรณาการ ในลักษณะเชื่อมโยงระหวางหนวยงานท่ียึดหนาท่ีและพ้ืนท่ี ทําใหภาครัฐ

มีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น 
 

 ยุทธศาสตร 
 1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
 2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและความเหลื่อมล้ําในสังคม  
 3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
 4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 5) ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน  
 6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย  
 7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
 8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
 10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  

 เปาหมายรวม 
 1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความเปนพลเมือง ตื่นรู
ทําประโยชนตอสวนรวม เปนนวัตกรรมสรางสรรคทางสังคม มีความสุขท้ังมิติทางกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง มีความเปนไทย และมีความสามารถเชิงการแขงขันในเวทีโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี  
 2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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 3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล 
เนนอุปสงคนําการผลิต มีผูประกอบการรุนใหม และมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็ง มีการลงทุน
ในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ โดยกระจายฐานการผลิตและ การใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส 
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา  
 4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความ
ม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา  
 5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณท่ีดีและเพ่ิมความเชื่อม่ัน
ของนานาประเทศตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคา และการคามนุษยลดลง มีความพรอมในการปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ และมี
สวนรวมจากประชาชน ลดปญหาคอรรัปชั่น การใชจายภาครัฐตองมีประสิทธิภาพสูงและมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 

สาระสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือใชเปนแผน
ยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนวทาง 
การพัฒนาการศึกษา และเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายที่สําคัญ
ของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา
และสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ กาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายได 
ปานกลาง ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนด
สาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน  
คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 

 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา 
ภายในประเทศลดลง 
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 ยุทธศาสตร 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 ปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ 
 การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ
จะประสบผลสําเร็จตามท่ีระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานท้ังระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตองยึดถือเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสําเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยตองดําเนินการ ดังนี ้
 1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาสังคมในการสนับสนุน
สงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 

2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติทุกหนวยงาน
ทุกระดับ เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตรและแนวทาง 
การพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกํากับดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิด
การนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลผุลอยางเปนรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษาโดยรัฐมาเปนการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ท่ีมุงการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 

4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรและแนวทาง 
การพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาเปนไปในทิศทางและ
เปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคน ตามความตองการของตลาดงานและประเทศ 
เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาท่ีกําหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการบริหารงานใหมี
ความชัดเจนในดานบทบาท หนาที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสูระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละระดับใหสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยางเสมอภาค
และเทาเทียม 

6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภายภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอสาธารณชนจะเปนกลไก
ในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ
ตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
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7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทางการเงิน
ในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล 
 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 จากบริบทสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
อํานาจหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใตกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยง
ระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ท้ังในมิติดานความม่ันคง มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม และมิติดานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญคือไดประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในขางตนแลว จึงสามารถกําหนดเปนสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงไดแก เปาหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร ผลผลิต/ผลลัพธของยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ภายใตยุทธศาสตร และกลยุทธ ไดดังนี้ 
 

เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ  
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยนื 
4. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

 ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก 
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา **  
 2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการ
ทดสอบระดับชาติ 
 3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม (1) 
 4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก (2) 
 5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ (3) 
 6. รอยละความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับ 
อุดมศึกษาท่ีทํางานให (4) 
 7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (5) 
 8. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ (6) 
 9. รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน (7) 
 10. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ป (8) 
 11. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป (9) 
 12. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 - 17 ป (10) 
 13. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน (11) 
 14. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา (12) 



  

    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2564 - 2566 
 

19 
 

 วิสัยทัศน  “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  
 “ผูเรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีไดรับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 “มีความรูคูคุณธรรม” หมายถึง รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญาแบงปน 
ซ่ึงเปน 2 เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี”  หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในการดํารงชีวิต 
 “มีความสุข” หมายถึง ความอยูดีมีสุข สามารถอยูรวมกันอยางเอ้ืออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง 
 “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
 

 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 
 2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 ยุทธศาสตร 
 1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 
 4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
 5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ : 1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีปรากฏท้ังในเปาหมายหลักของแผนฯและ
ปรากฏในระดับยุทธศาสตร 
2. ** หมายถึง ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปน 
“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ดานความปลอดภัย 
พัฒนาระบบ และกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี
สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

2. ดานโอกาส 
    2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 
และสติปญญา ใหสมกับวัย 
    2.2 ดําเนินการใหเด็ก และยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสมารถในการแขงขันของประเทศ 
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    2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกันไมใหออกจาก
ระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานคุณภาพ 
    3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษ
ท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
    3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอ
เพ่ือการมีงานทํา 
    3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนในแตละระดับ 
จัดกระบวนกรเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดานสงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 
    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูล
สารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ีสามารถ
ดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 นอยกวา 
20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ังใน
พ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 
     4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ
คลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานความเปนไทย 
กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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จุดเนน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
1. ดานผูเรียน : ผูเรียนคุณภาพ 

1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคาพัฒนาสูงกวาปท่ีผานมา หรือคาเฉลี่ยสูงกวา
ระดับประเทศ 

1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 
1.5 ผูเรียนมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ 

 

2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 

2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.1.2 ครูจัดการเรียนรูเชิงรุก ใชสื่อ นวัตกรรม ท่ีหลากหลาย 
2.1.3 ครูมีความรู ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะดิจิทัล และปญญาประดิษฐ 
2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
2.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กําลังใจ และไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ 

2.2 ผูบริหารยุคใหม 
2.2.1 เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใชเทคโนโลยีนวัตกรรม 

และเครือขายความรวมมือ 
2.2.2 เปนผูนําดานทักษะดิจิทัล และการสื่อสาร 
2.2.3 มีการพัฒนาตนเองและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
2.2.4 มีขวัญ กําลังใจ และไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ 

3. ดานบริหารจัดการ : องคกรมิติใหม 
3.1 นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

และการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 
3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 
3.5 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
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สวนที่  3 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 

ประเด็นสําคัญเปนโอกาส (Opportunities) (+) ประเด็นสําคัญเปนอุปสรรค (Threats) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ 
(Customer Behaviors : C) 
โรงเรียนจัดการศึกษาดี มีคุณภาพ สงผลให
ผูปกครองยอมรับ ม่ันใจ และสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนแหงนี้ 
ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือ 
และสนับสนุนโรงเรียนเปนอยางดี 
นักเรียนมีความสามารถดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ศิลปะ และพลศึกษา 
นักเรียนสวนใหญมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงาน
ตนสังกัดใหความชวยเหลือและสนับสนุน
งบประมาณอยางตอเนื่อง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สมาคมผูปกครองและครู มูลนิธิการศึกษา 
และสมาคมศิษยเกา ใหการสนับสนุน 
และชวยเหลือโรงเรียนเปนอยางดี 
 

 
 

4.76 
 
 

4.39 
 

4.42 
 

3.73 
 

4.27 
 
 

4.83 

 
 

1. 
2. 
 

3. 
 
 
 

4. 

 
 
นักเรียนออกกลางคันคอนขางสูง 
นักเรียนยังขาดสมรรถนะในดานการคิด
วิเคราะห สังเคราะห และการแกปญหา 
ผูปกครองบางสวนมีปญหาครอบครัว
แตกแยกและตองประกอบอาชีพ  
ไมมีเวลาดูแลนักเรียน ทําใหนักเรียน 
มีปญหา ดานการเรียนและระเบียบวินัย 
นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ในภาพรวม 
นอยกวาระดับประเทศ 
 

 
 

3.34 
2.86 

 
2.83 

 
 
 

3.13 

คาเฉล่ีย (O) 4.40 คาเฉล่ีย (T) 3.04 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 

ประเด็นสําคัญเปนโอกาส (Opportunities) (+) ประเด็นสําคัญเปนอุปสรรค (Threats) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

2. ดานการเมืองและกฎหมาย  
(Political and Legal factors : P) 
นโยบายรัฐบาล “โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา” ทําให
นักเรียนมีโอกาสศึกษาตอเพ่ิมข้ึน   
และชวยลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
และ สพฐ. สงผลใหครูไดรับการพัฒนา 
ตรงตามความตองการและท่ัวถึง 
กลุมพลังการเมืองในจังหวัดและในพ้ืนท่ี 
ใหการสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.96 
 
 
 

3.95 
 
 

3.91 

 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

 
 
นโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา  
ดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน เปลีย่นแปลงบอย  
ทําใหโรงเรียนประสบปญหาดานการเรียน
การสอน 
ผูปกครองบางสวนยังขาดความรู 
ความเขาใจในระเบียบกฎหมายตางๆ 
เก่ียวกับเด็กและเยาวชน 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ดานการพัฒนาวิทยฐานะของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงบอย ทําให 
ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการ 

 
 

4.79 
 
 
 
 

1.60 
 
 

4.91 

คาเฉล่ีย (O) 3.94 คาเฉล่ีย (T) 3.76 
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ประเด็นสําคัญเปนโอกาส (Opportunities) (+) ประเด็นสําคัญเปนอุปสรรค (Threats) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 
 

1. 
 

2. 
 

 
 
3. 
 
 

4. 
 

4. ดานสังคมและวัฒนธรรม  
(Social – Cultural factors : S) 
ผูปกครองและชุมชนมีคานิยมท่ีดี 
ตอโรงเรียน  
ผูปกครองและชุมชนเห็นคุณคา 
และประโยชนของการศึกษา สงผลให 
มีการสนับสนุนดานการศึกษาและกิจกรรม 
ท่ีหลากหลาย 
เครือขายดานการศึกษาในอําเภอสวี ให
ความรวมมือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน
เปนอยางดี 
ชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย 
สงผลใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรู 
และแบบอยางในการประกอบอาชีพ 
 
 
 

 
 

3.35 
 

4.44 
 
 
 

4.00 
 
 

4.70 

 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

 
 
ชุมชนท่ีพักอาศัยของนักเรียน 
ในบางพ้ืนท่ีมีแหลงอบายมุขคอนขางมาก 
สงผลใหนักเรียนบางสวน มีพฤติกรรม 
ท่ีไมพึงประสงค 
สถานการณการแพรระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 
พฤติกรรมและความพรอม 
ทางดานการเรียนรูของนักเรียนลดลง
เนื่องจากนักเรียนมีคานิยมการใชสื่อสังคม 
ท่ีไมสรางสรรค เชน เกมออนไลน  
สื่อลามกอนาจาร เปนตน 
 

 
 

3.94 
 
 
 

4.35 
 
 

4.79 

คาเฉล่ีย (O) 4.37 คาเฉล่ีย (T) 4.36 

ประเด็นสําคัญเปนโอกาส (Opportunities) (+) ประเด็นสําคัญเปนอุปสรรค (Threats) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 

 
1. 
 

 
2. 
 
 

3. 
 
 
 

3. ดานเศรษฐกิจ  
(Economic factors : E) 
ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  
ท่ีมีผลผลิตทางดานราคาดี จึงสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษาของนักเรียนได 
ผูปกครองและชุมชนสนับสนุนการระดม
ทรัพยากร เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนของโรงเรียน 
องคกรภาครัฐและเอกชนสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 

 
 

3.55 
 
 

3.46 
 
 

4.18 

 
 

1. 

 
 
สถานการณการแพรระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทําให ผูปกครองของนักเรียนบางสวน มี
ปญหาเรื่องรายไดท่ีลดลง สงผลกระทบ
กับการสนับสนุนคาใชจายในการเรียน 

 
 

3.55 

คาเฉล่ีย (O) 3.73 คาเฉล่ีย (T) 3.55 
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ประเด็นสําคัญเปนโอกาส (Opportunities) (+) ประเด็นสําคัญเปนอุปสรรค (Threats) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 

5. ดานเทคโนโลยี  
(Technological factors : T) 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลให 
การจดักิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและสามารถ
นําไปประยุกตใชได 
ชุมชนมีแหลงเรียนรูทางภูมิปญญาทองถ่ิน
และปราชญชาวบานหลากหลายสาขา 
ท่ีสามารถเปนแบบอยางในการเรียนรู 
และการดํารงชีวิตท่ีสอดคลองกับทองถ่ิน 
 

 
 

4.88 
 
 

4.10 
 
 

3.81 
 

 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
 
นักเรียนขาดวิจารณญาณและทักษะ 
ในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
เทคโนโลยีคอนขางสูง 
นักเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลชุมชน
ประสบปญหาการใชระบบอินเทอรเน็ต 
ในการเขาถึงสารสนเทศในการเรียนรู 
 

 
 

4.10 
 

4.13 
 

3.55 

คาเฉล่ีย (O) 4.26 คาเฉล่ีย (T) 3.93 



  

    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2564 - 2566 
 

26 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 

ประเด็นสําคัญเปนจุดแข็ง (Strengths) (+) ประเด็นสําคัญเปนจุดออน (Weaknesses) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 

1. ดานโครงสราง (Structure : S1) 
โครงสรางการบริหารงานการแบงผลงาน
และสายงานการบังคับบัญชาเหมาะสม 
ตอการปฏิบัติงาน  
มีการกําหนดบทบาทหนาท่ี 
และมีคําสั่งมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
เปนลายลักษณอักษร  
มีการแตงตั้งบุคลากรเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ  
 

 
4.34 

 
 

4.82 
 
 

3.54 

 
1. 
 

2. 

 

มีการแตงตั้ง/มอบหมายงานใหบุคลากร
บางคนซํ้าซอนจนมีภาระงานมากเกินไป  
การแตงตั้งบุคลากรไมตรงตามความรู
ความสามารถ 

 
4.05 

 
3.58 

คาเฉล่ีย (S) 4.23 คาเฉล่ีย (W) 3.82 
 

ประเด็นสําคัญเปนจุดแข็ง (Strengths) (+) ประเด็นสําคัญเปนจุดออน (Weaknesses) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 
 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
5. 
 

6. 

2. ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ  
(Strategy : S2) 
มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
มีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  
และกลยุทธสอดคลองกับบริบท 
ของสถานศึกษา  
โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดสอดคลอง 
กับกลยุทธและเปาประสงค  
มีแผนปฏิบัติการประจําป  
การเปดหองเรียนพิเศษสงผลใหนักเรียนเกา
สนใจเรียนตอท่ีโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม 
ในการทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
 

5.00 
 

4.56 
 
 

4.31 
 

5.00 
4.00 

 
5.00 

 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 

 
 
การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล 
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
ขาดการนําขอมูลสารสนเทศ 
จากการประเมินผลกลยุทธโครงการ
กิจกรรมมาปรับปรุงพัฒนาในปตอไป  
มีกิจกรรมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ 
ไมสามารถยืดหยุนได 

 
 

3.61 
 
 

3.78 
 
 

4.37 
 
 
 

คาเฉล่ีย (S) 4.65 คาเฉล่ีย (W) 3.92 
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ประเด็นสําคัญเปนจุดแข็ง (Strengths) (+) ประเด็นสําคัญเปนจุดออน (Weaknesses) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 

 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 

3. ดานระบบในการดําเนินงานของ
หนวยงาน (System : S3) 
มีระบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 
มีคุณภาพตามหลักสูตรอยางหลากหลาย  
มีระบบการจัดสภาพแวดลอม 
และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาการเรียนรู  
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
มีระบบสนับสนนุ เชน การเงิน พัสดุ ฯลฯ  
ท่ีเพียงพอ  
มีระบบการติดตอสื่อสารภายในท่ีรวดเร็ว  
มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 

 
 

4.09 
 

3.87 
 
 

4.76 
 

3.92 
 

4.09 
4.66 

 
 

1. 
 

2. 

 
 
ระบบการนิเทศติดตามและรายงานผล 
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
ดานการบริหารจัดการและดาน 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ยังไมสมบูรณ 
 

 
 
3.92 

 
3.96 

 

คาเฉล่ีย (S) 4.23 คาเฉล่ีย (W) 3.94 

 

ประเด็นสําคัญเปนจุดแข็ง (Strengths) (+) ประเด็นสําคัญเปนจุดออน (Weaknesses) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 

4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรม 
ในการบริหารจัดการ (Style : S4) 
ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนผูนํา 
การเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน 
มีการมอบหมายงานและตรวจสอบ 
อยางตอเนื่อง 
มีการกระจายอํานาจตามโครงสราง 
การบริหารงาน  
มีการใชเทคโนโลยีในการบริหารงาน 
ทําใหบุคลากรทราบขอมูลรวดเร็ว  
มีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวม 
การวางแผนในการบริหารจัดการ 
 

 
 

4.30 
 

3.91 
 

4.18 
 

4.17 
 

4.22 
4.00 

 
 

1. 
 

2. 
 

 
 
ขาดระบบการติดตามประเมินผล 
ท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม 
การมอบหมายงานลาชาและไมตรงกับ
ผูรับผิดชอบ 

 
 

3.79 
 

4.04 
 

 
 
 

คาเฉล่ีย (S) 4.13 คาเฉล่ีย (W) 3.92 
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ประเด็นสําคัญเปนจุดแข็ง (Strengths) (+) ประเด็นสําคัญเปนจุดออน (Weaknesses) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
5. 
 

 

5. ดานบุคลากรในหนวยงาน (Staff : S5) 
บุคลากรเพียงพอเหมาะสมตามเกณฑ
อัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและเปนแบบอยาง 
ท่ีดีแกนักเรียน  
ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ  
ครูมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน  
ครูมีการทํางานเปนทีมชวยเหลือ 
ซ่ึงกันและกัน  

 
4.86 

 
4.84 

 
4.72 
4.35 
4.00 

 
1. 

 
ภาระงานของครูบางทานคอนขางมาก
และซํ้าซอน 

 
4.50 

คาเฉล่ีย (S) 4.55 คาเฉล่ีย (W) 4.50 
 

ประเด็นสําคัญเปนจุดแข็ง (Strengths) (+) ประเด็นสําคัญเปนจุดออน (Weaknesses) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 

 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
4. 
5. 
 

6. ดานทักษะความรูความสามารถ  
(Skill : S6)  
ครมีูความรูความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
ครมีูความสามารถในการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะครู  
ครูมีลักษณะใหบริการตอผูรับบริการ  
ครูผูสอนตรงตามวิชาเอก 
ครูมีความเสียสละอุทิศตน 
และเปนแบบอยางท่ีดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.75 
 
 

4.54 
 

3.96 
5.00 
4.63 

 
1. 

 
ครขูาดทักษะดานการสรางสื่อ 
การเรียนการสอนท่ีมีความนาสนใจ 

 
3.91 

คาเฉล่ีย (S) 4.58 คาเฉล่ีย (W) 3.91 
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ประเด็นสําคัญเปนจุดแข็ง (Strengths) (+) ประเด็นสําคัญเปนจุดออน (Weaknesses) (-) 
ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย ท่ี ประเด็นสําคัญ เฉล่ีย 
 

 
1. 
 

2. 

7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกใน
หนวยงาน (Shared Value : S7) 
ครแูละบคุลากรมีคานิยม บรรทัดฐาน 
และวัฒนธรรมองคกรท่ียึดถือรวมกัน 
ครมีูจรรยาบรรณวิชาชีพและเปนแบบ 
อยางท่ีดี 
 

 
 

4.46 
 

4.88 

 
 

1. 

 
 
ครูมีชวงอายรุะหวางวัยท่ีแตกตางกัน 
ทําใหมีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 
 
3.38 
 

 

คาเฉล่ีย (S) 4.67 คาเฉล่ีย (W) 3.38 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา 

คาน้ําหนักเฉล่ียปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
  

รายการปจจัย 
สภาพแวดลอมภายนอก 

น้ําหนัก 
คะแนนเฉล่ีย น้ําหนัก ×  คะแนนเฉล่ีย 

สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ (C) 0.30 4.40 3.04 1.32 0.91 +0.41 
2. ดานการเมืองและกฎหมาย (P) 0.15 3.94 3.76 0.59 0.56 +0.03 
3. ดานเศรษฐกิจ (E) 0.15 3.73 3.55 0.56 0.53 +0.03 
4. ดานสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.20 4.37 4.36 0.87 0.87 +0.00 
5. ดานเทคโนโลยี (T) 0.20 4.26 3.93 0.85 0.79 +0.07 

สรุปปจจัยภายนอก +4.20 -3.66 
+0.53 

เฉล่ียปจจัยภายนอก +0.27 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา 

คาน้ําหนักเฉล่ียปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
 

รายการปจจัยสภาพแวดลอมภายใน น้ําหนัก 
คะแนนเฉล่ีย น้ําหนัก ×  คะแนนเฉล่ีย 

สรุป 
จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

1. ดานโครงสราง (S1) 0.10 4.23 3.82 0.42 0.38 +0.04 
2. ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ (S2) 0.10 4.65 3.92 0.46 0.39 +0.07 
3. ดานระบบในการดําเนินงาน 
ของหนวยงาน (S3) 

0.15 4.23 3.94 0.63 0.59 +0.04 

4. ดานแบบแผนหรอืพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ (S4) 

0.15 4.13 3.92 0.62 0.59 +0.03 

5. ดานบุคลากรในหนวยงาน (S5) 0.20 4.55 4.50 0.91 0.90 +0.01 
6. ดานทักษะความรูความสามารถ 
(S6) 

0.20 4.58 3.91 0.92 0.78 +0.13 

7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกใน
หนวยงาน (S7) 

0.10 4.67 3.38 0.47 0.34 +0.13 

สรุปปจจัยภายใน +3.55 -3.20 
+0.35 

เฉล่ียปจจัยภายใน +0.17 
 



  

    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2564 - 2566 
 

31 
 

กราฟแสดงการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จะเห็นวาจุดแรเงาหรือจุดไขแดงพรอมลูกศร จะปรากฏอยูทางดานโอกาส และจุดแข็งซ่ึงถือวาเปน Stars 
แสดงใหเห็นวาโรงเรียนสวีวิทยามีสภาพภายนอกเอ้ือ คือภายนอกใหการสนับสนุน สวนปจจัยภายใน โรงเรียนดี         
มีประสิทธิภาพ มีการรวมมือรวมใจในการทํางานสงผลใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จ มีคุณภาพเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป 
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาโรงเรียนยังมิไดมีความสมบูรณ โดยสังเกตไดจากรูปไขท่ีปรากฏ จะเห็นวามีไขบางสวนล้ําเขา
ไปในสวนของ Question Marks , Cash Cows และ Dogs ซ่ึงแสดงวายังมีปจจัยบางอยางท่ีเปนปญหา เปนอุปสรรค
และจุดออนอยูแตก็ยังเปนสวนนอย เชน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อาจเพราะ
นักเรียนขาดสมรรถนะดานการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
การคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจการแกปญหา อุปสรรค และ
วิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี ขาดความสามารถในการแกปญหาในการเขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณตาง ๆ ในสังคมไดอยางเหมาะสม  ผูปกครองไมมีเวลาดูแลนักเรียนทําใหนักเรียนมีปญหาดานความประพฤติ
และดานการเรียน ชุมชนของนักเรียนยังมีแหลงอบายมุขคอนขางมาก มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 นอยกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศในทุกรายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 นอยกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร           
ครูไมไดพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) การพัฒนาทีมงานและชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
ไมเปนในแนวทางเดียวกัน ความรูความเขาใจในกระบวนการ PLC คลาดเคลื่อน จึงทําใหไมสมบูรณเทาท่ีควร โรงเรียน
ขาดขอมูลสารสนเทศ ระบบการนิเทศติดตามและรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไมไดดําเนินการจัดโครงการและ
กิจกรรมตามแผนท่ีวางไว เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 โรงเรียนสวีวิทยาจึงตองรักษาสถานภาพของตนเองไวอยาใหตกต่ําและตองพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส และกําจัด
หรือลดจุดออนท่ียังคงมีอยูใหหมดไปแลวจะเปนโรงเรียนท่ีเปนเลิศไดมาตรฐาน 
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สวนท่ี 4 
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน 
“มีความรูคูคุณธรรม กาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตวิถีใหม วิถีคุณภาพ ตามศาสตรพระราชา

สูการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
1. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ  
2. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยชีวิตวิถีใหม วิถีคุณภาพ ตามศาสตรพระราชา 
4. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสูความเปนมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

2. ผูเรียนมีความรูตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความพรอมในการศึกษาตอ 
และการประกอบอาชีพ 

3. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม และมีประสิทธิภาพ 
ดวยชีวิตวิถีใหม วิถีคุณภาพ ตามศาสตรพระราชา 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญอยางตอเนื่อง 

5. โรงเรียนเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการจากทุกภาคสวน มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

กลยุทธสถานศึกษา 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธท่ี 1  สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ท่ี วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร มีคานิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ 

1.1  รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และมีคานิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
(*คุณลักษณะอันพึงประสงค : รักชาติ ศาสน กษัตริย/ซ่ือสัตย
สุจริต/มีวินัย/ใฝเรียนรู/อยูอยางพอเพียง/มุงม่ันในการทํางาน/
รักความเปนไทย/มีจิตสาธารณะ *คานิยมหลัก 12 ประการ : 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย/ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน/
กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครู/ใฝหาความรู/รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย/มีศีลธรรม รักษาความสัตย/เขาใจเรียนรู
ประชาธิปไตย/มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย/มีสติ รูตัว รูคิด  
รูทํา/ดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2 เง่ือนไข : ความรู (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 
/คุณธรรม (ซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)  
3 หลักการ : พอประมาณ/มีเหตุผล/มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  
4 มิติ : วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม 
 

 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ท่ี วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูเรียนมีความรูตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพมาตรฐาน 
ระดับสากลผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
1.3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค 
ในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ  
การฝกงานหรือการทํางานผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
1.5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
1.7. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 
และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.8 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
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กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ท่ี วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. 
 
 
 
 

 

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน 
และความเปนไทย มีสุขภาวะ 
ทางรางกายและลักษณะ 
จิตสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตามศาสตรพระราชา 
 

1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย
ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย 
และลักษณะจิตสังคมท่ีดี ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามศาสตรพระราชา
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
1.4 รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
 

 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

ท่ี วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะ
ตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
ในการทํางาน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ภายใตการบูรณาการ 
ทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษา 
วิถีใหม 

1.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
1.2 รอยละของครู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และยกระดับการจัดการเรียนการสอน 
ใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการบูรณาการ 
ทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
1.3 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
1.4 รอยละของครูมีความรู ความสามารถในการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม การวิจัย  
และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
1.5 รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.6 รอยละของครู นอมนําแนวคิดศาสตรพระราชาไปปฏิบัติ 
ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
1.7 รอยละของครู มีและปฏิบัติตามแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN)  
1.8 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ท่ี วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. 

 
 

โรงเรียนเนนการบริหารจัดการ 
แบบบูรณาการ มีเครือขาย 
การบริหารจัดการบริหาร 
แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
และยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.1  ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพบูรณาการและบริหารแบบมีสวนรวม 
กับเครือขายทุกภาคสวน 
1.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนบริหารโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  - การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม 
  - คานิยมประชาธิปไตย 
  - ประชารัฐ 
  - ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
1.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความสัมพันธ 
อันดีกับชุมชนผูปกครองนักเรียนและองคกรท่ีเก่ียวกับ 
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีน 
5.4  ระดับความสําเร็จของโรงเรียนท่ีใหบริการเผยแพร 
และรวมพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องเพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 
1.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนในการสรางความกาวหนา
และขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.6 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 

2. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ระบบขอมูลสารสนเทศและการวิจัย 
เพ่ือการบริหารจัดการ 
อยางมีประสิทธิผล 

2.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศและการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
2.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีเขมแข็ง 
2.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตร 
และนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนบัสนุนและการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัด
และการประเมินผลใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู 
การพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 
2.6 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
ผานระบบ on-site, on air, online, on hand  

3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน 
และพันธกิจท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติและประเมินผลได 
3.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 
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ท่ี วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ/เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
3.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 
การจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม 
ทางกายภาพ สังคม และระบบ
สนับสนุนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของผูเรียน 

4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ
อาคารเรียน อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ 
และพรอมตอการใชงาน 
4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรู 
สําหรับใหนักเรียนคนควาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
อยางพอเพียงและทันสมัย 
4.3 ระดบัความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบสนับสนุน 
ท่ีเอ้ือตอการบริหารและการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
(ระบบสนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/งานพัสดุ/ 
งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ/ 
งานอนามัยโรงเรียน/งานยานพาหนะฯ) 
4.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม
บริเวณโดยรอบเอ้ือตอความปลอดภัยของผูเรียน โดยมี 
การตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ ของโรงเรียน 
ตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร หองน้ํา ระบบไฟฟา 
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ตารางคาเปาหมายและมาตรฐานการดําเนินงานตามกลยุทธสถานศกึษา 
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กลยุทธท่ี 1 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตร มีคานิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ 

1.1 รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร และมีคานิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป  
(*คุณลักษณะอันพึงประสงค : รักชาติ 
ศาสน กษัตริย/ซ่ือสัตยสุจริต/มีวินัย/ 
ใฝเรียนรู/อยูอยางพอเพียง/ 
มุงม่ันในการทํางาน/รักความเปนไทย/ 
มีจิตสาธารณะ *คานิยมหลัก 12 ประการ : 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย/ซ่ือสัตย 
เสียสละ อดทน/กตัญูตอพอแม ผูปกครอง 
ครู/ใฝหาความรู/รักษาวัฒนธรรมประเพณี
ไทย/มีศีลธรรม รักษาความสัตย/เขาใจ
เรียนรูประชาธิปไตย/มีระเบยีบวินัย  
เคารพกฎหมาย/มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา/ 
ดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2 เง่ือนไข : ความรู 
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)/คุณธรรม 
(ซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) 

93 95 96 97 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และพัฒนาผูเรียน เพ่ือปลูกฝง 
การมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตร มีคานิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ 
2. จดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
แบบบูรณาการ เพ่ือปลูกฝงและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 



  

    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2564 - 2566 
 

39 
 

ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
3 หลักการ : พอประมาณ/มีเหตุผล/ 
มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  
4 มิติ : วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม  

 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูเรียนมีความรูตามเกณฑ
มาตรฐานระดับสากล มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 

1.1. รอยละของผูเรียนมีความรูและคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากลผานเกณฑในระดับดี
ข้ึนไป 
1.2. รอยละของผูเรียนมีทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี 21 ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
1.3. รอยละของผูเรียนมีทักษะการคิด
สรางสรรคในการสรางนวัตกรรมผานเกณฑ
ในระดับดีข้ึนไป 
1.4. รอยละของผูเรียนมีความพรอม 
ในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
1.5. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

85 
 

 
80 
 

70 
 
 

85 
 
 

85 
 

86 
 
 

81 
 

72 
 
 

87 
 
 

86 
 

87 
 

 
83 
 

75 
 
 

90 
 
 

88 
 

90 
 

 
85 
 

80 
 
 

95 
 
 

90 
 

1. พัฒนาหลักสูตร 
2. พัฒนานวัตกรรม 
3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน
เขารวมกิจกรรมระดับชาติ 
และนานาชาติ 
4. ประสานความรวมมือกับชุมชน
และผูปกครองในการแกปญหา 
ผลการเรียนและปญหาผูเรียน 
ไมจบการศึกษา 
5. สงเสริมการจัดแนะแนวศึกษาตอ 
6. สงเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน 
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ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
1.6. รอยละของผูเรียนท่ีไมติด 0 ร มส มผ  
1.7. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษา 
ภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.8 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 

85 
90 
 
5 

87 
92 
 
4 

90 
95 
 
3 

95 
98 
 
2 

7. สงเสริมและจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบบูรณาการ  
8. คัดกรองและพัฒนาทักษะ 
การอาน/เขียน สองภาษา 

 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
1. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน

และความเปนไทย มีสุขภาวะ
ทางรางกายและลักษณะ 
จิตสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตามศาสตรพระราชา 
 

1.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจ 
ในทองถ่ินและความเปนไทยยอมรับ 
ท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง 
และหลากหลาย 
1.2 รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะ 
ทางรางกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
ผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 
1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตามศาสตรพระราชาผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 
1.4 รอยละของผูเรียนมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอมผานเกณฑในระดับดีข้ึนไป 

90 
 

 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 

91 
 
 
 

91 
 
 

91 
 

 
92 

 

93 
 
 
 

93 
 
 

93 
 

 
94 

 

95 
 
 
 

95 
 
 

95 
 

 
96 

 

1. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินโดยนําศาสตร
พระราชามาใชและบูรณาการ 
จัดการความรูดานเศรษฐศาสตร
เบื้องตนสูผูเรียน 
2. สงเสริมการจัดการเรียนรู 
ภูมิปญญาทองถ่ินความเปนไทย 
และสิ่งแวดลอม 
3. บูรณาการการจัดการเรียนรู 
ตามศาสตรพระราชา 
4. สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา 
สุขภาวะทางรางกายจิตใจและอารมณ 
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กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ภายใตการบูรณาการทาง
เทคโนโลยีในระบบการศึกษา 
วิถีใหม 

1.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ในการทํางาน 
1.2 รอยละของครู เนนกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
และยกระดับการจัดการเรียนการสอน 
ใหกาวทันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต
การบรูณาการทางเทคโนโลยีในระบบ
การศึกษาวิถีใหม 
1.3 รอยละของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
1.4 รอยละของครูมีความรู ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
1.5 รอยละของครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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1. สงเสริมสนับสนุนครู 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหไดรับ
ความรู  ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  จัดทําสื่อนวัตกรรม และ
วิจัย เพ่ือยกระดับการจัดการเรียน
การสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ภายใตการบูรณาการทาง
เทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
2. ครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สื่อ นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา 
ในการเรียนการสอน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
มีความเชี่ยวชาญ เปนครูมืออาชีพ 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 



  

    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2564 - 2566 
 

42 
 

ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
1.6 รอยละของครู นอมนําแนวคิดศาสตร
พระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
ไดอยางเหมาะสม 
1.7 รอยละของครู มีและปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(Individual Development Plan :  
ID PLAN)  
1.8 รอยละความสําเร็จในการพัฒนา 
การจดัการเรียนการสอนในรายวิชา 
ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
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4. ครูมีประสิทธิภาพและบุคคลากร
ทางการศึกษา ในการปฏิบัติงาน  
มีผลงานทางวิชาการทําใหเกิดขวัญ 
และกําลังใจ  มีการครองตนท่ีดี  
โดยการนอมนําแนวคิด 
ศาสตรพระราชาไปใชปฏิบัติ 
ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนเนนการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ มีเครือขาย 
การบริหารจดัการบริหารแบบ 
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีระบบการบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพ บูรณาการและบริหารแบบ 
มีสวนรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 
1.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนบริหาร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
  - การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม 
  - คานิยมประชาธิปไตย 
  - ประชารัฐ 
  - ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
1.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
ในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน
ผูปกครองนักเรียนและองคกรท่ีเก่ียวกับ 
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
1.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
ท่ีใหบริการเผยแพรและรวมพัฒนาชุมชน
อยางตอเนื่องเพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 
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1. โรงเรียนบรหิารจัดการโดยใช
ระบบคุณภาพ (PDCA) บูรณาการ
แบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาค
สวนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับชุมชน 
3. สงเสริมการจัดทําฐานขอมูล 
แหลงเรียนรูในชุมชนและสื่อ social 
network สรางความสัมพันธอันดี 
กับชุมชนผูปกครองนักเรียนและ
องคกรท่ีเก่ียวกับการจัดและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
4. โรงเรียนใชและจัดทําฐานขอมูล
ของแหลงการเรียนรูในชุมชนสราง
เครือขายวิชาการชุมชนเพ่ือเผยแพร
ความรูสูชุมชน 
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ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
1.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
ในการสรางความกาวหนาและขวัญกําลังใจ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.6 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4 
 
 
5 

4 
 
 
5 

4 
 
 
5 

5 
 
 
5 

2. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีระบบขอมูล
สารสนเทศและการวิจัย 
เพ่ือการบริหารจัดการ 
อยางมีประสิทธิผล 
 

2.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
และการวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
2.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 
2.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีการปรับปรุงหลักสูตรและนําหลักสูตร 
ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนและการเรียนรู  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2.5 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีการพัฒนาระบบการวัดและ 
การประเมินผลใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
นําไปสูการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 
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1. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร  
สื่อ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
และการวิจัย 
2. พัฒนา ปรับปรุงระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการวัดผล 
และการประเมินผลใหตอบสนอง
ความแตกตางท่ีหลากหลาย 
ของผูเรียน 
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ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
2.6 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีการจัดการเรยีนการสอนผานระบบ  
on-site, on air, online, on hand  

4 4 5 5 

3. โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

3.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน
สามารถปฏิบัติและประเมินผลได 
3.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีระบบการประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน 
3.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนิเทศ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 
การจัดการศึกษาท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
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4 
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4 

5 
 
 
5 
 
5 

5 
 
 
5 
 
5 

1. โรงเรียนจัดทําเปาหมาย วิสัยทัศน
และพันธกิจท่ีสอดคลองกับแผน 
การศึกษาแหงชาติ 
2. โรงเรียนจัดทําและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ ระบบนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผลการบริหาร 
การจัดการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม 
ทางกายภาพ สังคม และระบบ
สนับสนุนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีของผูเรียน 

4.1 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ
และพรอมตอการใชงาน 
4.2 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีสื่อ 
และแหลงเรียนรูสําหรับใหนักเรียนคนควา
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยาง
พอเพียงและทันสมัย 
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5 
 
 
 
5 
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5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
5 
 
 
 
 

1. พัฒนาปรับปรุงหองเรียน 
มีวัสดุ ครุภัณฑใหเพียงพอ 
และพรอมตอการใชงาน 
2. พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน และสนับสนุนการใชแหลง
เรียนรูภายนอกโรงเรียน 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนภายใน
โรงเรียนอยางเปนระบบ 
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ท่ี 
วัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขอมูล 
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
มาตรฐานการดําเนินงาน 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 
4.3 ระดับความสําเร็จของโรงเรียน 
มีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการบริหารและ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ระบบ
สนับสนุน : งานการเงินและบัญชี/งานพัสดุ/
งานสวัสดิการ/งานมูลนิธิการศึกษา/งาน
โสตทัศนูปกรณ/งานอนามัยโรงเรียน/ 
งานยานพาหนะฯ) 
4.4 ระดับความสําเร็จของโรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบเอ้ือตอความ
ปลอดภัยของผูเรียน โดยมีการตรวจสอบ 
แกไข ปรับปรุงตามจุดตางๆ ของโรงเรียน
ตั้งแตอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร 
หองน้ํา ระบบไฟฟา 

4 
 
 
 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
 
 
5 

5 
 
 
 
 
 
 
5 

5 
 
 
 
 
 
 
5 

4. พัฒนาสภาพแวดลอมบริเวณ
โดยรอบท่ีเอ้ือตอความปลอดภัยของ
ผูเรียนอยางเปนระบบและเหมาะสม 
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ตารางโครงการและกิจกรรม (ระยะ 3 ป) 
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โครงการและกิจกรรม (ระยะ 3 ป) 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
มีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

1. จดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
และพัฒนาผูเรียน เพ่ือปลูกฝง 
การมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร มีคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
2. จดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
แบบบูรณาการ เพ่ือปลูกฝงและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

กิจกรรม 
1. เรียนดีมีรางวัล 
2. คายวิชาการ ม.3, ม.6 และสอบ O-NET  ม.3, ม.6 
3. เปดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house) 
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
วิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) 
5. กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
6. สงเสริมทักษะดานวิชาการในระดับโรงเรียน  
ระดับจังหวัด และระดับชาติ 

กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรม 
1. วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ  
(1 กรกฎาคม ของทุกป) 
2. วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา  
(25 พฤศจิกายน ของทุกป) 
 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  3. กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
4. กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
5. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

 

โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรม 
1. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
2. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
3. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
4. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
เนตรนารีสามัญรุนใหญ 
5. กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด 
6. กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 
7. กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
8. กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 
 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอาน 
ดวยระบบดิจิทัล 4.0 
 

กิจกรรม 
1. หนังสือ สิ่งพิมพหองสมุด 
2. สงเสริมนิสัยรักการอาน 
3. ปนฝนสูบรรณารักษ 
4. หนังสือเลมโปรด 

งานหองสมุด 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาตางประเทศ 
 

กิจกรรม 
1. English Camp 
2. English Outdoor 
3. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน MEP 
 

กิจกรรม 
1. MEP Camp 
2. MEP จิตอาสา 
3. ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP   
4. MEP International Trip   
 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

กิจกรรม 
1. อบรมมารยาทไทย 
2. หิ้วปนโตเขาวัดปฏิบัติธรรม 
3. สอบธรรมศึกษา   
4. สงเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา
และพลศึกษา 
 

กิจกรรม 
1. กีฬาสี 
2. กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 
3. กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

กลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

กิจกรรม 
1. เพ่ือนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counsellor) 
2. งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
3. ระบบปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 
 

งานแนะแนว  
กลุมบริหารวิชาการ 
งานระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 
กลุมบริหารงานบุคคล 
และกิจการนักเรียน 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

กิจกรรม 
1. วันดีศรีคุณธรรม 
2. สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
3. จิตอาสาและการมีสวนรวมกับชุมชน 
4. เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา 

งานกิจกรรมนักเรียน  
กลุมบริหารงานบุคคล 
และกิจการนักเรียน 

โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ  
และธนาคารโรงเรียน 
 

กิจกรรม 
นักออมดีเดน 

งานธนาคารโรงเรียน 
กลุมบริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

1. ผูเรียนมีความรูตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

1. พัฒนาหลักสูตร 
2. พัฒนานวัตกรรม 
3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน
เขารวมกิจกรรมระดับชาติ 
และนานาชาติ 
4. ประสานความรวมมือกับชุมชน
และผูปกครองในการแกปญหา 
ผลการเรียนและปญหาผูเรียน 
ไมจบการศึกษา 
5. สงเสริมการจัดแนะแนวศึกษาตอ 
6. สงเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน 
7. สงเสริมและจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบบูรณาการ  
8. คัดกรองและพัฒนาทักษะ 
การอาน/เขียน สองภาษา 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

กิจกรรม 
1. เรียนดีมีรางวัล 
2. สอนเสริมในคาบวางทุกระดับชั้น 
3. คายวิชาการ ม.3, ม.6 และสอบ O-NET  ม.3, ม.6 
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
วิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) 
5. กิจกรรมปลอด 0, ร, มส, มผ นักเรียนจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
6. สงเสริมทักษะดานวิชาการในระดับโรงเรียน 
ระดับจังหวัด และระดับชาติ 
7. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
8. กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และติวโอเน็ต ระดับชั้น ม.6 
9. การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
10. การเตรียมความพรอมและรับการประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
11. การประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความยั่งยืน 
 

กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

 
 

 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรม 
1. วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ  
(1 กรกฎาคม ของทุกป) 
2. วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา  
(25 พฤศจิกายน ของทุกป) 
3. กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
4. กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
5. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
6. ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรม 
1. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
2. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
3. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
4. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
เนตรนารีสามัญรุนใหญ 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  5. กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด 
6. กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 
7. กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
8. กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร 

 

โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอานดวยระบบ 
ดิจิทัล 4.0 
 

กิจกรรม 
1. แขงขันทักษะทางวิชาการ  
(ยุวบรรณารักษ และหนังสือเลมเล็ก) 
2. ปนฝนสูบรรณารักษ 
3. หนังสือเลมโปรด 

งานหองสมุด 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

กิจกรรม 
1. สงเสริมทักษะวิชาการ 
2. สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
3. คายคอมพิวเตอร 
4. คาย Sci - Tech 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
 

กิจกรรม 
1. Sci - Tech Camp 
2. คายฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. ติวเขมเติมเต็มความรูสูมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. สรางเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร 
 

กิจกรรม 
1. เกงคณิต คิดเลขเร็ว 
2. แขงขันทักษะทางวิชาการ 
3. แขงขันคณิตศาสตรสัญจร 
4. คายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
5. สงเสริมใฝเรียนรูดวยหองสมุดดิจิตอล 

กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาตางประเทศ 
 

กิจกรรม 
1. Christmas Day 
2. English Camp 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  3. English Outdoor 
4. แขงขันทักษะทางวิชาการภายนอก 
5. แขงขันทักษะภายนอกเพ่ือสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
6. แขงขันทักษะภายนอกเพ่ือสงเสริมทักษะการใช
ภาษาจีน 
7. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน 

 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน MEP 
 

กิจกรรม 
1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียน MEP 
2. MEP Camp 
3. ทัศนศึกษาสําหรับหองเรียน MEP  
4. MEP International Trip   

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
 

กิจกรรม 
1. รําลึกสุนทรภู เชิดชูกวีศิลป 
2. วันภาษาไทยแหงชาติ 
3. สืบสานอานหนังสือพอ  
(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน) 
4. ภาษาพาเพลิน 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  5. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีอานและเขียนไมคลอง 
6. ภาษาไทยสัญจร 
7. กวีเยาวชนคนรุนใหม 
8. เฟซบุก “ภาษาไทย โรงเรียนสวีวิทยา” 

 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

กิจกรรม 
1. สงเสริมความเปนเลิศทางสังคม 
2. วันอาเซียน 
3. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน 
4. คายประวัติศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาอัจฉริยภาพทางดานทัศนศิลป 
2. คายศิลปะ 
3. พัฒนาอัจฉริยภาพทางดานนาฏศิลป 
4. พัฒนาอัจฉริยภาพทางดานดนตรีไทย 
5. แขงขันดนตรีไทยสัญจร 
6. พัฒนาอัจฉริยภาพดานดนตรีสากล 
7. คายวงโยธวาทิต 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การงานอาชีพ 
 

กิจกรรม 
1. แขงขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนท่ี  
(ทักษะเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และคหกรรม) 

กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพ 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

กิจกรรม 
1. แนะแนวการศึกษาตอ แนะแนวอาชีพ 
2. งานมอบเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
3. ระบบปองกันและดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน 
(Youth Friendly Health Services : YFHS) 
5. สงเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 

งานแนะแนว  
กลุมบริหารวิชาการ 
งานระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 
กลุมบริหารงานบุคคล 
และกิจการนักเรียน 
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กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

1. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน 
และความเปนไทย มีสุขภาวะทางรางกาย
และลักษณะจิตสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตามศาสตรพระราชา 

1. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินโดยนําศาสตร
พระราชามาใชและบูรณาการ 
จัดการความรูดานเศรษฐศาสตร
เบื้องตนสูผูเรียน 
2. สงเสริมการจัดการเรียนรู 
ภูมิปญญาทองถ่ินความเปนไทย 
และสิ่งแวดลอม 
3. บูรณาการการจัดการเรียนรู 
ตามศาสตรพระราชา 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

กิจกรรม 
1. เปดรั้วโรงเรียน เยือนสวีวิทยา (Open house) 
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
วิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5. การประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความยั่งยืน 

กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรม 
1. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
2. ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรม 
1. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  

2. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
3. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
4. กิจกรรมการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
เนตรนารีสามัญรุนใหญ 
5. กิจกรรมการเขาคายพักแรมยุวกาชาด 
6. กิจกรรมการเขาคายพักแรมผูบําเพ็ญประโยชน 
7. กิจกรรมการเขาคายกลางวันระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
8. กิจกรรมการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร 

 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาตางประเทศ 
 

กิจกรรม 
1. Christmas Day) 
2. English Camp 
3. English Outdoor 
4. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาจีน 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

กิจกรรม 
1. สืบสานตํานานวัดพระบรมธาตุสว ี
2. แหลงเรียนรูแหลงเรียนรูหองพิพิธภัณฑ 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. พัฒนาหองปฏิบัติการศาสตรพระราชา 
4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและบูรณาการสูชุมชน 
5. หิ้วปนโตเขาวัดปฏิบัติธรรม 
6. บูรณาการเรียนรูตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา
และพลศึกษา 
 

กิจกรรม 
1. กีฬาสี 
2. กีฬาจังหวัด / กีฬามัธยมศึกษา 
3. กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
4. แขงขันทักษะทางวิชาการ 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

กิจกรรม 
1. วันดีศรีคุณธรรม 
2. สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
3. จิตอาสาและการมีสวนรวมกับชุมชน 
4. เสริมสรางอัตลักษณนักเรียนสวีวิทยา 

งานกิจกรรมนักเรียน  
กลุมบริหารงานบุคคล 
และกิจการนักเรียน 

โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 
 

กิจกรรม 

1. ลดหุน ลดโรค 

2. ตรวจสุขภาพนักเรียน 

3. ตอบปญหาสุขภาพ 
4. สงเสริมโภชนาการดีในโรงเรียน 

5. อบรมพัฒนาทักษะประชาสัมพันธ 
(ยุวประชาสัมพันธ) 

กลุมบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะตรง
ตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน และ
กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยีในระบบการศึกษา 
วิถีใหม 

1. สงเสริมสนับสนุนครู 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหไดรับ
ความรู  ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  จัดทําสื่อนวัตกรรม และ
วิจัย เพ่ือยกระดับการจัดการเรียน
การสอนใหกาวทันทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ภายใตการบูรณาการทาง
เทคโนโลยีในระบบการศึกษาวิถีใหม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สื่อ นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา 
ในการเรียนการสอน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
มีความเชี่ยวชาญ เปนครูมืออาชีพ 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

กิจกรรม 
1. กิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน 
2. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

 4. ครูมีประสิทธิภาพและบุคคลากร
ทางการศึกษา ในการปฏิบัติงาน  
มีผลงานทางวิชาการทําใหเกิดขวัญ 
และกําลังใจ  มีการครองตนท่ีดี  
โดยการนอมนําแนวคิดศาสตร
พระราชาไปใชปฏิบัติ 
ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรม 
1. การอบรมพัฒนาศักยภาพผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน MEP 
 

กิจกรรม 
1. สงเสริมและพัฒนาครู 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาครูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
 

กิจกรรม 
1. สงเสริมศักยภาพครู บุคลากรสูมืออาชีพ 
2. ศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสวีวิทยา 
3. เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
4. จัดจางลูกจางชั่วคราว ครูตางชาติ เจาหนาท่ี  
และนักการภารโรง 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 
และกิจการนักเรียน 



  

    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2564 - 2566 
 

66 
 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

1. โรงเรียนเนนการบริหารจัดการ 
แบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหาร
จัดการบริหารแบบมีสวนรวม 
จากทุกภาคสวนและยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. โรงเรียนบรหิารจัดการโดยใช
ระบบคุณภาพ (PDCA) บูรณาการ
แบบมีสวนรวมกับเครือขายทุกภาค
สวนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับชุมชน 
3. สงเสริมการจัดทําฐานขอมูล 
แหลงเรียนรูในชุมชนและสื่อ social 
network สรางความสัมพันธอันดี 
กับชุมชนผูปกครองนักเรียนและ
องคกรท่ีเก่ียวกับการจัดและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
4. โรงเรียนใชและจัดทําฐานขอมูล
ของแหลงการเรียนรูในชุมชนสราง
เครือขายวิชาการชุมชนเพ่ือเผยแพร
ความรูสูชุมชน 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

กิจกรรม 
1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
2. งานรับนกัเรียน 

กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
 

กิจกรรม 
1. Sci - Tech Camp 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร 
 

กิจกรรม 
1. สงเสริมใฝเรียนรูดวยหองสมุดดิจิตอล 

กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
กลุมบริหารวิชาการ 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา
และพลศึกษา 
 

กิจกรรม 
1. แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 
 

กิจกรรม 

1. สมาคมศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวีวิทยา 
2. การจัดทําวารสาร 
3. สื่อประชาสัมพันธ 

กลุมบริหารท่ัวไป 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน 
และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
2. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
งานนโยบายและแผน  
งานสารสนเทศฯ 
กลุมบริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 

โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ  
และธนาคารโรงเรียน 
 

กิจกรรม 
1. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
2. งานสาธารณูปโภค 
3. งานสวัสดิการโรงเรียน 
 
 
 

งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย งานบริหาร
การเงิน บัญชี 
กลุมบริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

2. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
ระบบขอมูลสารสนเทศและการวิจัย 
เพ่ือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผล 

1. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร  
สื่อ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
และการวิจัย 
2. พัฒนา ปรับปรุงระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการวัดผล 
และการประเมินผลใหตอบสนอง
ความแตกตางท่ีหลากหลาย 
ของผูเรียน 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และสํานักงานบริหารวิชาการ 

กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 
 

กิจกรรม 
1. สนับสนุนและปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล 
2. จัดทําบัตรนักเรียน 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล 
ทางการศึกษา 

งานทะเบียนวัดผล 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรม 
1. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอน
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กลุมบริหารวิชาการ 



  

    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2564 - 2566 
 

70 
 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาและปรับปรงุหองเรียน STEM Education 
2. พัฒนาและปรับปรงุหองสมุดวิทยาศาสตร 
3. พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู หองเรียน ESC 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา
และพลศึกษา 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2. แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 
 

กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณในหองเรียน 
2. พัฒนางานประชาสัมพันธและเสียงตามสาย 
 
 
 
 

กลุมบริหารท่ัวไป 



  

    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2564 - 2566 
 

71 
 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน 
และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขาย 
และเว็บไซต 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
งานนโยบายและแผน  
งานสารสนเทศฯ 
กลุมบริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 

3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

1. โรงเรียนจัดทําเปาหมาย วิสัยทัศน
และพันธกิจท่ีสอดคลองกับ 
แผนการศึกษาแหงชาติ 
2. โรงเรียนจัดทําและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ ระบบนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการบริหาร 
การจัดการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษา
คนควาและสรางองคความรู (IS) 
2. สงเสริมทักษะดานวิชาการในระดับโรงเรียน  
ระดับจังหวัด และระดับชาติ 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานนโยบาย แผนงาน 
และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
2. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
งานนโยบายและแผน  
งานสารสนเทศฯ 
กลุมบริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 



  

    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2564 - 2566 
 

72 
 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ  
และธนาคารโรงเรียน 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสํานักงาน งานพัสดุและสินทรัพย 
2. การพัฒนางานการเงิน การบัญชี 
3. งานตรวจสอบภายใน 
4. งานควบคุมภายใน 

งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย งานบริหาร
การเงิน บัญชี 
กลุมบริหารงบประมาณ 
และแผนงานกลุมบริหาร
งบประมาณ 
และแผนงาน 

4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม 
ทางกายภาพ สังคม และระบบสนับสนุน 
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ของผูเรียน 

1. พัฒนาปรับปรุงหองเรียน 
มีวัสดุ ครุภัณฑใหเพียงพอ 
และพรอมตอการใชงาน 
2. พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน และสนับสนุนการใชแหลง
เรียนรูภายนอกโรงเรียน 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนภายใน
โรงเรียนอยางเปนระบบ 
4. พัฒนาสภาพแวดลอมบริเวณ
โดยรอบท่ีเอ้ือตอความปลอดภัยของ
ผูเรียนอยางเปนระบบและเหมาะสม 

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสํานักงาน
บริหารวิชาการ 
3. การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. การเตรียมความพรอมและรับการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
5. การประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสูความยั่งยืน 
 
 
 

กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กิจกรรม 
1. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการหองสมุดมีชีวิตพิชิตการอาน 
ดวยระบบดิจิทัล 4.0 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาหองสมุดและจัดบรรยากาศแหลงเรียนรู 

งานหองสมุด 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู การเรียนการสอน
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาและปรับปรุงหองเรียน STEM Education 
2. พัฒนาและปรับปรุงหองสมุดวิทยาศาสตร 
3. พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู หองเรียน ESC 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

 
 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
2. สงเสริมใฝเรียนรูดวยหองสมุดดิจิตอล 

กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาตางประเทศ 
 

กิจกรรม 

1. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน MEP 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสื่อ อุปกรณ หองเรียน MEP   

กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
 

กิจกรรม 

1. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนภาษาไทย 

 
 
 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  

กิจกรรม 
1. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 
2. พัฒนาหองปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนา 
3. แหลงเรียนรูหองพิพิธภัณฑและภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนทัศนศิลป 
2. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนนาฏศิลป 
3. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนดานดนตรีไทย 

4. พัฒนาสื่อ อุปกรณทางดานดนตรีสากล 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
กลุมบริหารวิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนสุขศึกษา 

และพลศึกษา 
2. แหลงเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การงานอาชีพ 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนการงานอาชีพ 

กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพ 
กลุมบริหารวิชาการ 
 

โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

กิจกรรม 
1. ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองใหคําปรึกษา 
2. พัฒนาสื่อ อุปกรณ การเรียนการสอนแนะแนว 
3. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(มูลนิธิการศึกษา) 

งานแนะแนว  
กลุมบริหารวิชาการ 
งานระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 
กลุมบริหารงานบุคคล 
และกิจการนักเรียน 

โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสํานักงานการบริหารงานบุคคล 

กลุมบริหารงานบุคคล 
และกิจการนักเรียน 

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

กิจกรรม 
1. สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 

2. สงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 
และกิจการนักเรียน 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

 
 

 

 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
2. พัฒนาระบบงานสํานักงานผูอํานวยการ 
3. พัฒนาระบบสํานักงานบริหารท่ัวไป 
4. จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 
5. พัฒนาหองพยาบาล 
6. พัฒนางานโภชนาการ 
7. พัฒนาและปรับปรุงงานหองโสตทัศนูปกรณ 
8. พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณในหองเรียน 
9. งานยานพาหนะ 
10. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 

กลุมบริหารท่ัวไป 

โครงการพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ี 
และส่ิงแวดลอม 
 

กิจกรรม 
1. งานจัดซ้ือ 
2. งานกอสราง 
3. งานปรับปรงุ ซอมแซม 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน และแหลงเรียนรู 
5. อบรมทักษะชางเฉพาะทางสําหรับนักการภารโรง 
 

งานอาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดลอม 
กลุมบริหารท่ัวไป 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ/เปาหมาย 

มาตรฐานการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยท่ีรับผิดชอบ 

  โครงการพัฒนาการเงิน การบัญชี พัสดุ  
และธนาคารโรงเรียน 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาสํานักงาน งานพัสดุและสินทรัพย 
2. งานสาธารณูปโภค 
2. งานจัดซ้ืออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 
3. พัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 
4. งานจัดซ้ือหนังสือเรียน 
5. พัฒนาและปรับปรุงงานธนาคารโรงเรียน 

งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย งานบริหาร
การเงิน บัญชี 
งานธนาคารโรงเรียน 
กลุมบริหารงบประมาณ 
และแผนงาน 
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