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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป 

เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา 

ความรู้ (หมายถึง เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข(หมายถึงเป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 ที่ว่า 

“ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 

เคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ                 

การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่ น  ภูมิปัญญาไทยและความรู้ อัน เป็นสากล ตลอดจนอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับเป็นเครื่องมือ

ในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด     

โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพ่ือสร้าง

ผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ                 

ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม 

และมิติการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นการรวบรวมปัจจัยพ้ืนฐานของโรงเรียนที่
มีในปัจจุบันทุกด้านเพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเพ่ือเกิดผลโดยองค์รวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสอดรับกับ
แผนพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายของรัฐที่ได้ด าเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ พัฒนาสังคมโครงสร้างทางการเมืองและจริยธรรม และนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานสากลโรงเรียนสวนศรีวิทยา มีภารกิจที่จะต้องด าเนินการจัดการและบริหารการศึกษาให้
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เป็นไปตามเจตนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และสนองนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาตามแนวการ
ปฏิรูปที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี โรงเรียนได้ด าเนินการตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด จนประสบผลส าเร็จเป็นที่
น่าพอใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ชัดเจน และนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศ
มากมาย มีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง                       
มีประสิทธิภาพ เมื่อแผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับเดิมหมดสถานภาพตามกฎหมาย ดังนั้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา  
โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันทบทวน ปรับปรุงและพัฒนา
แผนพัฒนาโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลต่อการพัฒนาและบูรณาการ 
กระบวนการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต และหวังว่าแผนพัฒนา
การศึกษาฉบับนี้ (พ.ศ. 2564 – 2568) จะเป็นเข็มทิศ เป็นนโยบายของแผนงานหลักเพ่ือการบริหาร
จัดการ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเต็มตาม
ศักยภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการตามหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพทุกมิติของบุคลากรไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จที่พึงประสงค์ร่วมกัน 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1.1 ควำมเป็นมำของโรงเรียนสวนศรีวิทยำ 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 280 ถนนหลัง

สวน ต าบลหลังสวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110   มีเนื้อที่  35  ไร่  3  งาน  

94  ตารางวาตามหลักฐานของทางราชการระบุว่าก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 โดยอาศัยโรงธรรมของวัด

โตนดเป็นสถานที่เรียน ใช้ชื่อในระยะเริ่มก่อตั้งว่า "โรงเรียนอุดมวิทยากร" ต่อมาได้ย้ายจากวัดโตนดมา

ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหลังสวน "สวนศรีวิทยา" ภายหลังได้รับโอน 

โรงเรียนสตรีหลังสวน มารวมเข้าด้วยกันโดยจัดเป็นโรงเรียนสหศึกษาและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า"โ รงเรียน

สวนศรีวิทยา"ตราบเท่าทุกวันนี้ 

1.1.2 ก ำเนิดโรงเรียนอุดมวิทยำกร 

 ในราวปี พ.ศ. 2442 พระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญาปรีชามุนี (ยัง) เจ้าอาวาสวัดโตนด และเจ้า
คณะจังหวัดหลังสวนได้มรณภาพลงในระหว่างการเดินทางกลับจากนมัสการพระธาตุชะเวดากอง ที่
กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า เนื่องจากเรือที่โดยสารมาอับปางกลางทะเลอันดามัน ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึง
เรียกท่านว่า “พระครูตกเล” 
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ต่อมาศิษย์ของท่าน คือ เจ้าคุณธรรมารามคณีสุปรีชา สังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) ได้เป็นเจ้า
อาวาส วัดโตนดสืบแทนต่อมา และได้น าอัฐิของ พระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญาปรีชามุนี (ยัง)              
มาท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้โดยสร้าง โรงทิม (ต่อมาเรียกกันว่า "โรงธรรม") ซึ่งเป็นโรงประกอบพิธีขนาด
ใหญ่มีระเบียงลดหลั่นกันหลายชั้น ท าด้วยไม้อย่างถาวรขนาดกว้างประมาณ 10 วา ยาวประมาณ 10 วา 
หลังจากเสร็จจากการท าบุญอัฐิแล้ว เจ้าคุณธรรมโกษาจารย์ ซึ่งมาร่วมงานท าบุญอัฐินี้ด้วยได้ปรารภว่า 
“หลังสวนนี้สมบูรณ์ดีทุกอย่าง แต่ยังขาดโรงเรียน” ก็เลยให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่โรงธรรมนั้นและได้เปิด
ท าการสอนเมื่อ พ.ศ. 2442 โดยมี เจ้าคุณศาสนดิลก  เจ้าคณะมณฑลชุมพร   ในฐานะตัวแทนของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดหลังสวน และเป็น
ประธานในพิธีเปิดโรงเรียน เจ้าคุณศาสนดิลก ได้ให้นักเรียนเขียนตามค าบอกในวันท าพิธีเปิดโรงเรียน
ว่า “โรงเรียนให้ชื่อว่า อุดมวิทยากร” โรงเรียนจึงมี   ชื่อว่า "โรงเรียนอุดมวิทยากร" ตั้งแต่บัดนั้นเป็น
ต้นมา 

โรงเรียนอุดมวิทยากร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมปีที่ 3 เป็นสหศึกษา นักเรียนในสมัยนั้น      
มีทั้งพระ สามเณร และคฤหัสถ์ อายุประมาณ 15 – 25 ปี และมักจะเป็นผู้ที่รู้หนังสือมาแล้ว                
ครั้น พ.ศ. 2456 ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 – 3 และชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3 โดยจัดให้นักเรียนชั้น
ประถมปีที่ 1 – 3 เรียนที่ศาลาเล็กด้านในหลังวัด และชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3 เรียนที่ศาลาใหญ่ด้านนอก
หน้าวัด เมื่อนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมาเรียนรวมกันซึ่งล้วนก็เป็นหนุ่มสาว จึงได้จัดซื้อบ้านสอง
ชั้นพร้อมที่ดินของ ขุนเฟ่ืองวิธีหัด ศึกษาธิการจังหวัดหลังสวนในสมัยนั้น ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดโตนด  
ให้นักเรียนหญิงใช้เป็นตึกเรียนและเรียกกันติดปากว่า โรงเรียนหญิง และ โรงเรียนอุดมวิทยากร                   
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตัวอย่างอุดมวิทยากร สอนนักเรียนชาย และ โรงเรียนอุดมวิทยากรอนุกูล
สตรี (โรงเรียนหญิง) สอนนักเรียนหญิง โดยที่โรงเรียนทั้งสองตั้งอยู่คนละฟากของถนนแต่มีป้าย
โรงเรียนว่าโรงเรียนตัวอย่างอุดมวิทยากรอยู่ตรงบริเวณทางเข้าโรงเรียนชาย 
  ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2460 เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 – 5 และชั้นมัธยมปีที่ 1 – 6 สาเหตุที่มี
ค าว่า “ตัวอย่าง” น าหน้าป้ายชื่อโรงเรียนน่าจะเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นโรงเรียนต่างๆ ก่อตั้งขึ้นหลาย
โรงจึงท าให้ โรงเรียนอุดมวิทยากร เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอ่ืนๆ ดังจะเห็นได้จากมีเจ้าหน้าที่ของ
จังหวัด เช่น ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยมชมโรงเรียนอยู่เสมอ ย้ายโรงเรียนจาก
วัดโตนดมาตั้งในสถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหลังสวน “สวนศรีวิทยา” ในวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2475 จังหวัดหลังสวน ถูกยุบเป็นอ าเภอขึ้นกับจังหวัดชุมพร ท าให้เรือนจ าขังนักโทษ
ถูกยุบไปด้วยเพราะได้ย้ายนักโทษไปที่เรือนจ าจังหวัดชุมพร อาคารและบ้านพักในเรือนจ าถูกรื้อไป
ด้วยยังคงเหลืออยู่แต่เรือนนอนของนักโทษชายกับเรือนนอนของนักโทษหญิง ขุนวิชาการพิสิฎฐ์ 
(เนื้อม ถาวรบุตร) ครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่างอุดมวิทยากร ได้น าเงินที่ รองอ ามาตย์ตรี ขุนบูรณวุฒิ               
(มี สารเกษตริน) ครูใหญ่คนที่ 2 ของโรงเรียนอุดมตัวอย่างวิทยากร ที่ได้จัดชกมวยไทยการกุศล
ประจ าปีมาซื้อที่ดินและเรือนนอนนักโทษจากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 3,000 บาท 
(สามพันบาทถ้วน) โดยจ้างช่างชาวจีนจากจังหวัดชุมพรด้วยเงินหลวงแผ่นดิน (สมัยนั้นยังไม่มี
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งบประมาณประจ าปี) ให้รื้อฝาและกั้นห้องเรือนนอนนักโทษชายชั้นบนได้ 6 ห้อง และห้องที่เป็นห้อง
ครูใหญ่อีก 1 ห้อง ท าบันไดกลาง ต่อมาท ามุขหลังคาคร่อมบันได ท าลูกกรงด้านหน้า ส่วนชั้นล่าง
ปล่อยโล่งตลอด และทาสีใหม่ ส่วนเรือนนอนนักโทษหญิงดัดแปลงเป็นบ้านพักภารโรง ในปีเดียวกัน
นั้นเองได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนหลังสวน “สวนศรีวิทยา” 
         รับโอน โรงเรียนสตรีหลังสวน มารวมจัดเป็นสหศึกษา ในปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนหลังสวน 
“สวนศรีวิทยา” ได้รับโอน โรงเรียนสตรีหลังสวน มารวมจัดเป็นสหศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509 แต่ได้รับการโอนจริงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 
2509 ถงึแม้ว่าจะโอนมารวมกันแล้วก็ตามแต่เนื่องจากอาคารเรียนเดิมไม่เพียงพอที่จะเปิดท าการสอน
ในบริเวณเดียวกันได้จึงต้องอาศัยอาคารเรียนของ โรงเรียนสตรีหลังสวน (เดิม) เป็นสถานที่เรียนไป
พลางๆ ก่อนเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนหลังสวน “สวนศรีวิทยา” เป็น โรงเรียนสวนศรีวิทยา ในวันที่ 5 
มีนาคม 2514 โรงเรียนได้รับหนังสือ ที่ ชพ 52/1457 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2514 จากนายอ าเภอหลัง
สวนแจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 เป็นต้นไป และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนหลัง
สวน “สวนศรีวิทยา” เป็น โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

1.1.3 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนสวนศรีวิทยำ 

 ชื่อสถานศึกษา  สวนศรีวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  280  ถนน  หลังสวน  ต าบล  หลังสวน  อ าเภอ  หลังสวน  
จังหวัด  ชุมพร  รหัสไปรษณีย์  86110  โทรศัพท์  077-541050  โทรสาร  077-544199  มีเนื้อที่  
35  ไร่  3  งาน  94  ตารางวา  e-mail : suansriwittaya@hotmail.com  website : www.suansri.ac.th                 
ประกาศจัดตั้ง  เมื่อปี  พ.ศ. 2442 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6               
มีเขตพ้ืนทีบ่ริการ 1 เขตเทศบาล  และ  10  ต าบล  ได้แก่ 

1. เขตเทศบาลเมืองหลังสวน 
2. ต าบลหลังสวน 
3. ต าบลพ้อแดง 
4. ต าบลแหลมทราย 
5. ต าบลวังตะกอ 
6. ต าบลขันเงิน 
7. ต าบลท่ามะพลา 
8. ต าบลนาพญา 
9. ต าบลบ้านควน 
10. ต าบลบางมะพร้าว 
11. ต าบลหาดยา
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สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

 

 

สีประจ ำโรงเรียน 

“เขียว – เหลือง” 

 

 

ธงประจ ำโรงเรียน 

“พ้ืนธงเป็นสีเขียว – เหลือง มีสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนอยู่ตรงกลาง” 

 

 

ปรัชญำของโรงเรียน 

“สุ จิ ปุ ล”ิ 

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” 

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

“ผู้น าทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

 

 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

"ต้นราชพฤกษ์" 
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1.1.4 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ที ่ ประเภท ห้องเรียน พ.ศ. ที่สร้ำง ค่ำก่อสร้ำง 
1 ห้องส้วม - 2521 57,000 
2 อาคารเรียน 24 2526 8,000,000 
3 อาคารอเนกประสงค์/

โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 
2 2532 1,650,000 

4 อาคารเรียน 18 2534 9,000,000 
5 โรงอาหาร/โรงฝึกงาน - 2536 1,850,000 
6 ห้องส้วม - 2539 174,000 
7 หอสมุด - 2541 7,106,000 
8 ห้องส้วม - 2541 194,690 
9 ห้องส้วม - 2545 170,000 
10 อาคารเรียน 0 2556 30,000,000 
11 โรงอาหาร/โรงฝึกงาน - 2559 795,600 
12 โรงอาหาร/โรงฝึกงาน - 2560 2,140,000 
13 โรงอาหาร/โรงฝึกงาน - 2560 976,000 
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1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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1.3 ข้อมูลจ ำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อัตราก าลังปีการศึกษา 2563) 

 
ที ่

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

 
จ านวน

คร ู

จ านวนข้าราชการครู จ านวน 131 คน จ าแนกตามวิทยฐานะ 
รวม 

 
ครูช่วย
ราชการ 

ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ช านาญการ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

1 บริหาร-สนับสนุน 5 - - - 2 3 - 5 
2 ภาษาไทย 17 - 4 7 3 3 - 17 
3 ภาษาต่างประเทศ 20 - 6 7 5 2 - 20 
4 วิทยาศาสตร์ฯ 28 1 7 6 11 3 - 28 
5 คณิตศาสตร์ 19 - 1 9 5 4 - 19 
6 สังคมศึกษาฯ 16 - 6 6 3 1 - 16 
7 สุขศึกษาฯ 8 - 2 5 1 - - 8 
8 ศิลปะ 6 - 1 3 2 - - 6 
9 การงานอาชีพฯ 8 - - 5 2 1 - 8 
10 แนะแนว 4 - 1 2 1 - - 4 

รวม 131 1 28 50 35 17 0 131 

จ านวนข้าราชการครู (จ าแนกวุฒิการศึกษา) 

ที ่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
คร ู

จ าแนกวุฒิการศึกษา รวม จ าแนกเพศ รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก หญิง ชาย 

1 บริหาร-สนับสนุน 5 - 5 - 5 5 - 5 
2 ภาษาไทย 17 12 5 - 17 15 2 17 
3 ภาษาต่างประเทศ 20 17 3 - 20 17 3 20 
4 วิทยาศาสตร์ฯ 28 16 12 - 28 22 6 28 
5 คณิตศาสตร์ 19 11 8 - 19 16 3 19 
6 สังคมศึกษาฯ 16 15 1 - 16 12 4 16 
7 สุขศึกษาฯ 8 7 1 - 8 3 5 8 
8 ศิลปะ 6 4 2 - 6 3 3 6 
9 การงานอาชีพฯ 8 7 1 - 8 7 1 8 
10 แนะแนว 4 3 1 - 4 3 1 4 

รวม 131 92 39 0 131 103 28 131 
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จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 33 คน) 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวนบุคลากร 
จ าแนกเพศ รวม 

หญิง ชาย 
1 ช่างไม้ 3 - 3 3 
2 ช่างปูน 1 1 - 1 
3 ช่างไฟฟ้า 1 - 1 1 

รวม 5 1 4 5 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวนบุคลากร 
จ าแนกเพศ รวม 

หญิง ชาย 
1 ครูอัตราจ้าง 7 3 4 7 
2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 1 - 1 
3 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 3 3 - 3 
4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1 1 - 1 
5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 1 - 1 
6 เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนและงานสอน 1 1 - 1 
7 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 1 - 1 
8 เจ้าหน้าที่งานวัดผล 1 1 - 1 
9 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 - 1 1 
10 ช่างสุขาภิบาล 8 7 1 8 
11 พนักงานขับรถ 1 - 1 1 
12 ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย 1 - 1 1 
13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 - 1 1 
14 พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ 1 - 1 1 
15 พนักงานการเงินโรงอาหาร 1 1 - 1 
16 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1 - 1 
17 Lab - boy 1 - 1 1 
18 เจ้าหน้าที่งานอนามัย 1 1 - 1 

รวม 33 22 11 33 
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1.4 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน (ปีการศึกษา 2560 - 2563) 

นักเรียนระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2560 

(จ ำนวน) 
ปีกำรศึกษำ 2561 

(จ ำนวน) 
ปีกำรศึกษำ 2562 

(จ ำนวน) 
ปีกำรศึกษำ 2563 

(จ ำนวน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 480 447 450 493 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 466 475 443 442 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 465 444 467 438 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 433 394 415 459 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 370 423 364 403 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 386 355 407 355 

รวม 2,600 2,538 2,546 2,590 
 

1.5 ผลกำรด ำเนินกำร 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.98 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.96 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.88 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.53 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.32 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.57 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ       
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ของสถานศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.24 ดีมาก 

สรุปผล : สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมี

สุนทรียภาพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสังคม มีคุณลักษณะตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดเน้นจุดเด่นของ
สถานศึกษา 

2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิผล
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ
และข้อเสนอแนะการด าเนินงานการระดมทรัพยากรในการพัฒนาสถานศึกษา
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมสวยงาม ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

3. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการศึกษา 
4. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ  
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิชาการทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. ควรพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

สูงขึ้น 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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ผลกำรทดสอบระดับชำติ O – NET 

ผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2562 

รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
ภาษาไทย 54.52 54.23 64.45 65.93 
คณิตศาสตร ์ 35.53 31.80 35.77 32.75 
วิทยาศาสตร ์ 38.82 35.03 39.79 32.71 
ภาษาอังกฤษ 34.88 31.45 30.81 36.93 
สังคมศึกษาฯ 56.16 - - - 

 

ผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2559 – 2562 

รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
ภาษาไทย 56.98 54.44 52.80 47.20 
คณิตศาสตร ์ 24.91 24.60 31.75 26.19 
วิทยาศาสตร ์ 31.90 30.86 32.21 30.57 
ภาษาอังกฤษ 26.65 29.10 31.14 28.06 
สังคมศึกษาฯ 36.79 35.26 36.54 37.23 
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สว่นที่ 2 

สถำนภำพของสถำนศึกษำ 

จากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดยทั่วไปของโรงเรียน เป็นบริบทที่ส าคัญในการ

ตัดสินใจเพ่ือ วางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดทิศ

ทางการจัดการศึกษาของ โรงเรียน โดยด าเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT ตามแนวคิดการ

วิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพแวดล้อมภายนอก STEP และสภาพแวดล้อมภายใน 2S4M เป็นหลัก มีผล

การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

ตำรำง 1 สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก โรงเรียนสวนศรีวิทยำ 

ประเด็นตัวชี้วัด 
น้ ำหนักคะแนน 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง สรุป 
ผลกำร

วิเครำะห์ 
โอกำส ( + ) อุปสรรค ( - ) 

โอกำส ( + ) อุปสรรค ( - ) 
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5 

1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม 
(Social = S) 

0.34 3.92 3.44 1.33 1.17 0.16 

2. ด้านเทคโนโลยี 
(Technology = T) 

0.22 3.88 3.54 0.85 0.78 0.07 

3.  ด้านเศรษฐกิจ   
(Economic = E) 

0.31 3.64 3.67 1.13 1.14 -0.01 

4.  ด้านการเมืองและ
กฎหมาย (Politic = P) 

0.13 3.73 3.74 0.48 0.49 0.00 

รวม 1.00  
ค่ำเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถำนภำพปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก (STEP)  3.80 3.57 

0.23 
สรุปกำรประเมินสถำนภำพปัจจยัสภำพแวดล้อมภำยนอก (STEP) 0.11 

 

จากตาราง 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โรงเรียนสวนศรีวิทยา มีโอกาส              

ที่ระดับ คะแนนเฉลี่ย 3.80 สูงกว่าอุปสรรคซึ่งอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.57 มีความแตกต่างกันที่

ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.23 เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน พบว่าด้านสังคม-วัฒนธรรม                 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.92 ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.64 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ด้านสังคม -

วัฒนธรรมเป็นโอกาส เนื่องจากชุมชนมีทัศนคติที่ดี  ให้การยอมรับและศรัทธาต่อโรงเรียน ให้ความ

ร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่มีด้านเศรษฐกิจ 

เป็นอุปสรรค เนื่องจากปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาดความ

คล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน และขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
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ตำรำง 2 กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน โรงเรียนสวนศรีวิทยำ 

ประเด็นตัวชี้วัด 
น้ ำหนักคะแนน 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง สรุป 
ผลกำร

วิเครำะห์ 
จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - ) 

จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - ) 
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5 

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(Structure =S1) 

0.20 3.78 3.72 0.76 0.74 0.01 

2.   ด้านผลผลิตและการ
บริการ (Service and 
Products = S2) 

0.14 3.83 3.55 0.54 0.50 0.04 

3. ด้านบุคลากร (Man = M1) 0.16 3.84 3.69 0.62 0.59 0.02 
4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน 
(Money = M2) 

0.12 3.82 0.00 0.46 0.00 0.46 

5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ 
(Materials = M3) 

0.10 3.67 3.49 0.37 0.35 0.02 

6.  ด้านการบริหารจัดการ 
(Management = M4) 

0.28 3.93 3.60 1.10 1.01 0.09 

  3.83 3.19 
0.65 

สรุปกำรประเมินสถำนภำพปัจจยัสภำพแวดล้อมภำยใน (2S4M)  0.32 

 

จากตาราง 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า โรงเรียนสวนศรีวิทยา มีจุดแข็งที่ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.83 สูงกว่าจุดอ่อนซึ่งอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.19 มีความแตกต่างกันที่ระดับ

คะแนน เฉลี่ย 0.65 เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในรายด้าน พบว่าด้านการบริหารจัดการ                

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.93 ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 3.67 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าด้าน

การบริหารจัดการ เป็นจุดแข็งที่ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ              

แต่มีจุดอ่อนคือด้านวัสดุ และอุปกรณ์ เนื่องจากโรงเรียนมีอาคารสถานที่ ยังไม่เพียงพอเหมาะสมกับ

จ านวนนักเรียน  
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ตำรำง 3 สรุปผลกำรประเมินสถำนภำพ โรงเรียนสวนศรวิีทยำ 

ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก (STEP)/ 
ผลกำรประเมิน 

ประเด็นตัวชี้วัดสภำพแวดล้อมภำยใน  
(2S4M)/ผลกำรประเมิน 

รำยกำรปัจจัย ค่ำเฉลี่ยคะแนนจริง รำยกำรปัจจัย ค่ำเฉลี่ยคะแนนจริง 
1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม  
(Social = S) 

0.16 
1. ด้านประสิทธิทางการเงิน  
(Money = M2) 

0.46 

2. ด้านเทคโนโลยี  
(Technology = T) 

0.07 
2. ด้านการบริหารจดัการ 
(Management = M4) 

0.09 

3.  ด้านการเมืองและกฎหมาย  
(Politic = P) 

0.00 
3. ด้านผลผลติและการบริการ 
(Service and Products = S2) 

0.04 

4.  ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic = E) 

-0.01 
4. ด้านบุคลากร  
(Man = M1) 

0.02 

 

5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์  
(Materials = M3) 

0.02 

6. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(Structure =S1) 

0.01 

สรุปปัจจัยภำยนอก 3.80 3.57 สรุปปัจจัยภำยใน 3.83 3.19 

เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก 0.23 เฉลี่ยปัจจัยภำยใน 0.65 

 

จากตาราง 3 สรุปผลการประเมินสถานภาพ โรงเรียนสวนศรีวิทยา เมื่อพิจารณา 

สภาพแวดล้อมภายนอกรายด้านพบว่าด้านสังคม-วัฒนธรรม เป็นโอกาสมากที่สุดชุมชนมีทัศนคติที่ดี  

ให้การยอมรับและศรัทธาต่อโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนด้านเศรษฐกิจ เป็นอุปสรรคเนื่องจาก ปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่

ถดถอยส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน และขาดความ

พร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อม  ภายในรายด้าน พบว่า                  

ด้านการบริหารจัดการ เป็นจุดแข็ง กล่าวคือ โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและมอบหมายงานตามความถนัดส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส่วนด้านวัสดุ และอุปกรณ์ คือจุดอ่อนเนื่องจากโรงเรียนมีอาคารสถานที่ยังไม่เพียงพอเหมาะสมกับ

จ านวนนักเรียน 
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แผนภูมิการวิเคราะห์สถานภาพของ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ( SWOT Analysis) เมื่อน า

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน มาสร้างเป็นแผนภูมิ 11 โดย  

1. ก าหนดแกนตั้งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านบนแทนโอกาส (Opportunities)หรือ 

(O) ด้านล่าง แทนอุปสรรค (Threats) หรอื (T)  

2. ก าหนดแกนนอนเป็นสภาพแวดล้อมภายใน ด้านซ้ายแทนจุดแข็ง (Strengths) หรือ (S) 

ด้านขวาแทน จุดอ่อน (Weakness) หรือ (w) 

STARS Question Marks

5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5

CASH COWS DOGS

O
5

4

3

2

-4

-5

T

1

S W
-1

-2

-3

    

    

    

     

         

 

จากการพิจารณากราฟ 11 ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนโดยใช้

กระบวนการ ส ารวจโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีผลต่อการด าเนินการ (SWOT) แสดงให้

เห็นว่าโรงเรียนมีสภาพ ปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งพิจารณาจากพ้ืนที่วงรี วงใน คือพ้ืนที่ที่โรงเรียนจะต้อง

ให้ความส าคัญในการก าหนด ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาได้ว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

นั้นอยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง (STAR) หมายถึง มีสภาพแวดล้อมภายในที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ในขณะที่มี

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ สรุปเป็นทิศทางได้ว่าสภาพปัจจุบันของ

โรงเรียนสวนศรีวิทยา ควรก าหนด ยุทธศาสตร์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
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ตำรำง 4 กำรสังเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน 

SM2 SM4 SS2 SM1 SM3 S SS1 

TM2 TM4 TS2 TM1 TM3 T TS1 

PM2 PM4 PS2 PM1 PM3 P PS1 

M2 M4 S2 M1 M3  S1 

EM2 EM4 ES2 EM1 EM3 E ES1 

 

จากตาราง 4 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน                 

ทุกต าแหน่งในตารางตามล าดับความส าคัญ เพ่ือศึกษาถึงรายละเอียดของปัจจัยต่างๆแต่ละด้าน 

สามารถวิเคราะห์ได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

1. ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งและมีสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เอ้ือต่อการด าเนินงานจัดเป็นกลุ่มดาวรุ่งมีจ านวน 15 คู่ ตามล าดับ ไดแ้ก่ 

SM2  SM4  SS2  SM1  SM3 

TM2  TM4  TS2  TM1  TM3 

PM2  PM4  PS2  PM1  PM3 

ซึ่งสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการด างานในด้านส่งเสริม เพ่ิม ขยาย สนับสนุน เร่งรัด และ

เสริมสร้าง 

2. ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมภายใน เป็นจุดอ่อน แต่มีสภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นโอกาสจัดเป็นกลุ่มวัวแม่ลูกอ่อน (CASH COWS) มีจ านวน 4 คู่ ตามล าดับได้แก ่

SS1  TS1  PS1  ES1 
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ตำรำง 5 ควำมหมำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน 

ปัจจัย ควำมหมำย 

SM2 ชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาและให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านเป็นโอกาส รวมทั้งโรงเรียนมี

การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมท าให้ใช้จ่ายตรงตามความต้องการ 

SM4 โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ

ศรัทธาและให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านเป็นโอกาสโรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ครู

จดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพของนักเรียน เป็นจุดแข็ง 

SS2 โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาและให้ความร่วมมือ

ในทุก ๆ ด้านเป็นโอกาสโรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่

สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เป็นจุดแข็ง 

SM1 ชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาและให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้านเป็นโอกาสบุคลากรมีความรู้ 

และท างานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นจุดแข็ง 

SM3 โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชนให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านเป็นโอกาสและ

โรงเรียนมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นจุดแข็ง 

TM2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกในการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

TM4 เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีเว็บไซต์ในการสืบค้นจ านวนมาก โดยที่โรงเรียนจัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพของนักเรียนและมีการป้องกันตรวจสอบ

และดูแลความปลอดภัยนักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้ดีเป็นจุดแข็ง 

TS2 เทคโนโลยีก้าวหน้ารวดเร็วมาก มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น โดยที่โรงเรียนมีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง เป็นจุดแข็ง 

TM1 เทคโนโลยีก้าวหน้ารวดเร็วมาก มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น บุคลากรมีความรู้ตรงกับสาขาวิชาที่

สอน และมีการพัฒนาตนเองเสมอท าให้การท างานและจัดการเรียนการสอนมี 

ประสิทธิภาพเป็นจุดแข็ง 
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ปัจจัย ควำมหมำย 

TM3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น โดยที่โรงเรียนมี

ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นจุดแข็ง 

PM2 นโยบายระดับชาติสนับสนุนให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานอื่น และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

PM4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นโอกาส โรงเรียน

บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพของนักเรียน เป็นจุดแข็ง 

PS2 นโยบายระดับชาติสนับสนุนและเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นโอกาส

และสภาวะแวดล้อมภายในด้านผลผลิตและการบริการเป็นจุดแข็ง 

PM1 นโยบายระดับชาติสนับสนุนให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นโอกาสบุคลากรมีความรู้

ตรงกับสาขาวิชาที่สอนและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจุดแข็ง 

PM3 นโยบายระดับชาติสนับสนุนให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นโอกาส และโรงเรียนมี

ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นจุดแข็ง 

EM2 จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบุตร

หลาน และขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน แต่โรงเรียนยังได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานอื่น และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

EM4 จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบุตร

หลาน และขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน แต่โรงเรียนมีการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 

ES2 จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบุตร

หลาน และขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนมีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา ท าให้สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน

ระดับสูง เรียนจบตามหลักสูตร สอบเข้าเรียนต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

EM1 จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบุตร

หลาน และขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน แต่ครูและบุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอน และงานพิเศษ ส่งผลให้การจัด
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ปัจจัย ควำมหมำย 

การศึกษามีประสิทธิภาพ 

EM3 จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบุตร

หลาน และขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานภายนอกในด้านการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ใช้ในการเรียน

การสอนซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

SS1 โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ

ศรัทธา เป็นโอกาส แต่บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การ

เรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 

TS1 ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยีเช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกม ท าให้นักเรียนบางส่วน

ไปใช้ในทางที่ผิด 

PS1 นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความ

ต่อเนื่อง รวมทั้งบุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียน

การสอนได้เต็มตามศักยภาพ 

ES1 ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ า ขาดการส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชน ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน ส่งผลกระทบ

ต่อการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 

 

จากตาราง 5 สังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน กับ

สถานภาพองค์กรที่ประเมินได้สามารถน าไปใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น 

ยุทธศาสตร์ และก าหนดตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ในการด าเนินงานในด้านการส่งเสริม และสนับสนุน 

ตลอดจนการปรับปรุง 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยำ 

1. สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ (SWOT) กำรศึกษำสถำนภำพของ

หน่วยงำนในกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

1.1 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

กลุ่มผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสีย 

บริกำรที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องกำรจำก

โรงเรียน 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของโรงเรียน

จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายในโรงเรียน 

ได้แก่  

- ผู้บริหาร 

- ครูและบุคลากร 

1. ต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพทุกด้าน 

2. มอบหมายงานที่สอดคล้องกับ

มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ความรู้

ความสามารถ และสมรรถนะ 

3. ต้องการจัดการศึกษาที่มีระบบ 

ถูกต้อง เที่ยงธรรม อย่างมีคุณภาพ 

4. จัดการเรียนการสอน ตรงตามวิชาเอก 

และ ความรู้ความสามารถ และ

มาตรฐานวิชาชีพ 

5. นักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถ 

ความถนัดและได้เรียนรู้ตามศักยภาพ

ของตนเอง 

6. การสนับสนุนงบประมาณใน การ

จัดหาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการ

สอน 

7. การส่งเสริมสถานที่ออกก าลังกายให้ 

เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเพ่ือ 

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและหลากหลาย  

9. ครูทุกคนควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

อย่างน้อย 50 ชม./ปี  

10. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 

1. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ                      

การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ             

มีประสิทธิภาพ 

2. เปิดแผนการเรียนที่หลากหลาย                   

เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียน

และ ผู้ปกครอง 

3. มีผู้บริหารที่ดีมีวิสัยทัศน์ บริหาร 

จัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีอุดมการณ์

ในการท างานปฏิบัติงานเต็มเวลา                

เต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ 

ทุ่มเท เสียสละ 

5. ผู้บริหารบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. 

6. ครูสอนดี ดูแลนักเรียนดี และเป็น

แบบอย่างที่ดี 

7. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

อย่างเป็นระบบตามแผนที่วางไว้ 

8. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล 

นักเรยีนให้ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ 

และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตและ 
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กลุ่มผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสีย 

บริกำรที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องกำรจำก

โรงเรียน 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของโรงเรียน

จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โรงเรียนเพ่ือให้สะท้อนกลับไปยัง 

นักเรียนส่งผลต่อการจัดการเรียนการ 

สอนที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาตนเองเพ่ือการท างานใน

อนาคต 

มีส่วนไดส่วนเสีย 

โดยตรงในการรับ 

บริการ ได้แก่  

- นักเรียน 

- ผู้ปกครอง 

1. ต้องการครูที่มีความรู้ ความสามารถ

สอนเก่ง และเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้

นักเรียนได้มาตรฐาน มีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามหลักสูตร ให้นักเรียน

เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้ อย่างมี

ความสุข 

3. โรงเรียนพัฒนา คุณภาพการศึกษาได้ 

เท่าเทียมกัน 

4. โรงเรียนมี สื่อเทคโนโลยี มีวัสดุ 

ครุภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการครบถ้วน  

ที่มีคุณภาพและทันสมัย  

5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และใช้แหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย 

6. ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ มี

ความสามารถ และศึกษาต่อใน 

ระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

ในชั้นเรียน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ในการเรียนรู้เชิงบวกและให้เกิด

ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

8. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 

โรงเรียนเพ่ือให้สะท้อนกลับไปยัง 

นักเรียน ส่งผลต่อการจัดการเรียน 

1. ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์บริหาร  

การจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และเกิดประสิทธิผล 

2. นักเรียนสร้างชื่อเสียงที่ดีต่อโรงเรียน 

3. นักเรียนรับความรู้และโอกาสใน การ

พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิดการ 

เรียนรู้ที่เท่าทันในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ 

สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

4. นักเรียนตั้งใจศึกษา เล่าเรียน มีระเบียบ

วินัย เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และมี

ศักยภาพ ในการแข่งขัน 

5. นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้  

6. นักเรียนมีวิถีชีวิต แบบไทย รักและหวง

แหน ถิ่นก าเนิด 

7. นักเรียนที่จบการศึกษา ศกึษาต่อ  

ประกอบอาชีพที่สุจริต ด ารงชีวิตอยู่ใน 

สังคมได้อย่างมีความสุข 

8. ต้องการให้นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมปลูกฝังการมีจิตส านึก จิต

อาสาต่อผู้อ่ืนและประเทศชาติ 

9. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน 

ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้น  

ร้อยละ 80 

10. นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง  
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กลุ่มผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสีย 

บริกำรที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องกำรจำก

โรงเรียน 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของโรงเรียน

จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

9. นักเรียนมีความต้องการความรู้ 

สามารถน าไปใช้ศึกษาต่อใน 

ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้นไป 

10. นักเรยีนมีความรู้ด้านภาษามากกว่า 2 

ภาษา 

ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี 

11. ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ นักเรียนและ

สนับสนุน ส่งเสริมให้ได้เรียนอย่าง 

ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร   

12. ผู้ปกครองตระหนักเห็นความส าคัญของ

การศึกษา และมีจิตส านึกในการ 

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 

สังคม ได้แก่  

- ชุมชน 

- องค์กร ปกครอง ใน

ท้องถิ่น 

- สมศ. 

- สื่อมวลชน 

1. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตาม 

โอกาส 

2. ให้โรงเรียนพัฒนาโรงเรียนตาม 

มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ สมศ. ก าหนด 

3. ให้โรงเรียนบริการชุมชน / หน่วยงาน

ต่างๆในด้านสถานที่ บุคลากร ข้อมูล

ข่าวสาร กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น งาน 

ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ 

4. นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและ 

คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

1. ชุมชนตระหนักเห็นความส าคัญและ

สนับสนุน การศึกษารวมถึงมีจิตส านึก

ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ 

สนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียนและ 

กิจกรรมนอกสถานที่ 

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกงาน  

ฝึกประสบการณ์/หารายได้ระหว่าง  

ภาคเรียน 

4. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนา 

โรงเรียน 

5. โรงเรียนได้พัฒนาตามเกณฑ์ประเมิน 

ภายในและภายนอกโดยท างาน ตาม

แนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 

สมศ. 
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2. สภำพแวดล้อม (Environment Analysis) 

2.1 สภำพแวดล้อมภำยนอก 

1) ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ชุมชน / ผู้ปกครอง โดยภาพรวมเห็น คุณค่า
ประโยชน์ของการศึกษา ส่งผลให้มี  
การสนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบที่ หลากหลาย 

2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง 
เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานภายนอก ให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือใน กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน
สม่ าเสมอ 

3. โรงเรียนมีที่มีชื่อเสียง (เป็นโรงเรียนเก่าแก่) 
4. โรงเรียนอยู่ในกลางเมือง การเดินทางสะดวก 
5. องค์กรภายนอกต่างๆ มีความเข้มแข็ง และมีความ 

พร้อมในการสนับสนุน การด าเนินการกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียน เช่น วัด อบจ. เทศบาล สื่อมวลชน
ท าให้ โรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี 

1. นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่ไกลโรงเรียนท าให้เป็น 
อุปสรรคต่อการเดินทางมาเรียน 

2. การประสานงานกับบางองค์กรและชุมชนต่าง ๆ  
มีความล่าช้า เนื่องจากมีขั้นตอนในการ

ประสานงาน ที่ยุ่งยากและซับซ้อน 

3. แนวปฏิบัติแต่ละองค์กรไม่มีความสอดคล้อง  
และไม่เอ้ือต่อหน่วยงานอื่นๆ 

4. นักเรียนมีความหลากหลายทางด้านสังคม เช่น 
สังคมเมือง และสังคมชนบท 

 

2) ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Factors) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย Internet ที่มี
ประสิทธิภาพ และทั่วถึงทั้งการให้บริการแก่ครูและ
นักเรียน 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถเป็น
สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 

3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียน
น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารได้ 

4. โรงเรียนเข้าถึงเครือข่ายหรือแหล่งข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานหรือการจัด

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารกันได้
อย่างรวดเร็วส่งผลให้นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ติดเกม 

2. งบประมาณในการเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่าง 
มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โปรแกรมสนับสนุนการจัด

การศึกษา บางโปรแกรม 

3. ความรวดเร็วทางเทคโนโลยีบางอย่างส่งผลให้ครู 
บุคลากรบางส่วนตามไม่ทัน 
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โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

กิจกรรมการ เรียนการสอนได้ง่าย 
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีสื่อการเรียน 

การสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ ด้วยตนเอง ตรงตามความถนัดและ
ความสามารถ ของนักเรียน 

6. โรงเรียนน าเทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อ
ประสานงาน ระหว่างภายในองค์กร และภายนอก
องค์กร ท าให้มี ประสิทธิภาพในการท างาน หรือจัด
กิจกรรมการเรียนการ สอนเพ่ิมข้ึน 

 

3) ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Factors) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนมีการสนับสนุนหรือจัดหาทุนการศึกษา
ให้แก่ นักเรียนที่มีฐานะยากจนตามความเหมาะสม 

2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

3. มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของภาครัฐ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 

4. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชุมชนมีการลงทุน
จากภาคเอกชนเพิ่มข้ึนส่งผลให้ภาพรวมรายได้ของ
ประชาชนอยู่ในระดับดี 

5. รูปแบบการค้าขายที่เปลี่ยนไป เช่น เช่นการค้าขาย
ออนไลน์ท าให้นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่าง
เรียน 

1. นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน/ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆสูง 

2. นักเรียนบางส่วนมีฐานะยากจน 
3. ประชากรมีรายได้ไม่แน่นอนและรายได้ต่ า สภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ าท าให้ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานไป
ท างานที่เมืองใหญ่ ท าให้ดูแลบุตร หลานไมเ่ต็มที่ 

 

4) ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal Factors) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีนโยบาย กฎหาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเชนใน
การปฏิบัติงาน 

2. มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกลยุทธ์จากต้น
สังกัด มีการก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัด

1. บุคลากร ยังขาดความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับในปฏิบัติงาน 

2. การเมืองการปกครองที่ไม่มีเสถียรภาพ ส่งผล
กระทบต่อการศึกษา 
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โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

การศึกษา 
3. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียน

สามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา
ได้สอดคล้องกับสภาพนักเรียนและสามารถลดอัตรา
การออกกลางคัน 

 

3. มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา 
ค่อนข้างบ่อย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการจัด 
การศึกษา 

4. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้งท าให้ขาดความ
ชัดเจน และไม่ต่อเนื่องท าให้ทิศทางการศึกษาไม่
ชัดเจน 

5. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดให้มีการเลื่อนวิทยฐานะ ไม่สอดคล้องกับ
สภาพจริง ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บางส่วนขาดขวัญก าลังใจ 

 

2.2 สภำพแวดล้อมภำยใน 

1) ด้ำนโครงสร้ำง (Structure) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบ 
สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน เนื่องจาก
ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด 

2. ระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบใช้หลักการ 
การมีส่วนร่วม 

3. มีการก ากับติดตามงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีคู่มือและแนวทางการบริหารงานอย่างชัดเจน 
5. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงสร้างการบริหารงานบางงานมีความซ้ าซ้อน 
หรือไม่มีความชัดเจนของผู้รับผิดชอบ เพราะ
บุคลากร มีภาระงานซ้ าซ้อน ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพ 

 

2) ด้ำนผลผลิตและบริกำร (Service) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถจากการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนเป็นไปตามที่สถานศกึษาก าหนด 

1. ปริมาณนักเรียนต่อห้องเรียนมีปริมาณมากส่งผล
ให้ การจัดการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ 

2. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET ของ
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โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. นักเรียนได้รับการปลูกฝังอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตาม
เกณฑ์ สพฐ. ก าหนด 

โรงเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

3) ด้ำนบุคลำกร (Man) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนมีบุคลกรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง ใน
การปฏิบัติงาน 

2. มีบุคลากรครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีความรู้ 
ความสามารถตรงตามวุฒิการศึกษา 

3. บุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความสามารถเหมาะสม มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับภาระงาน / มาตรฐานวิชาชีพ 

ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง 

1. บุคลากรมีภาระงานพิเศษมากท าให้การจัดการ
เรียน การสอนไม่เต็มที่ 

2. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานในโรงเรียนหรือ
มีบุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกับ 
ความสามารถและความถนัดของตนเอง 

3. บุคลกรบางส่วนขาดความรู้ความช านาญด้าน ICT 
(Information Communication Technology) 

4. การกระจายภาระงานขององค์กรยังไม่เท่าเทียม
กัน 

 

4) ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบตาม 
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอย่างชัดเจน 

2. มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ี
เพียงพอ  

3. งบประมาณด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
มีการจัดสรรภายในกลุ่มงานอย่างเหมาะสม 

4. โรงเรียนมีระบบบริหารด้านงบประมาณระบบบัญชี 
และการเงิน การพัสดุโปร่งใสตรวจสอบได้ เนื่องจาก
บริหารจัดการตามระเบียบกฎหมาย 

1. มีภาระงานที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติงานแต่มีความ 
จ าเป็นต้องด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน 

2. ค่าใช้จ่ายที่มาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม เช่น ภัยธรรมชาติ 

3. บุคลากรขาดการวางแผนในการใช้งบประมาณ 
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5) ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เอ้ืออ านวย ต่อ
การเรียนการสอนให้มีอุปกรณ์ครบครัน 

2. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการด าเนินงาน และ
การจัดการเรียนการสอน 

1. บุคลากรขาดการดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์ และ
การ ใช้งานที่ถูกวิธี 

2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

3. ขาดความใส่ใจในการดูแล การเก็บรักษา และ
บ ารุง วัสดุอุปกรณ์ 

 

6) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีการประชุมวางแผนการบริหารงาน มอบหมาย
งาน อย่างเป็นระบบ 

2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ 

3. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ 
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

4. มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน
เป็นไปตามโครงสร้าง 

1. ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอน การ
ด าเนินการ ที่วางไว้ 

2. ขาดการประสานงานท าให้งานล่าช้า 
3. มีนโยบายงานเร่งด่วนจากส่วนกลาง หรือต้นสังกัด 

ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลมาวางแผนก าหนดทิศทาง

บริหารจัดการของโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  

วิสัยทัศน์  

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้อง กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21              

แนวทางการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้ำหมำย  
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  

เป้ำหมำย  
1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น

เลิศเฉพาะด้าน  
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

เป้ำหมำย  
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่

จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21  
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ 

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
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3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  

4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้ำหมำย  
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้ำหมำย  
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรมจริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ  

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อม  

แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เป้ำหมำย  
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได้  
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐาน การศึกษา  
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน และพ้ืนที่  
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่

แตกต่างกัน ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม

สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเ พ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน

และสังคมโลก อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ของประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 – 2574 กับทิศทางการพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติ

ด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพที่ส าคัญคือได้

ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

(SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลัก และตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี ้
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1. เป้ำหมำยหลกัของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ 

1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2) ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 
2. ตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก 

1) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา ** 
2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
3) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5) สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้  
7) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
8) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
9) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
10) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี  
11) ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
12) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี  
13) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
14) จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

3. วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ด ีมีความสุขในสังคม” 

“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
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“มีควำมรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 

แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“มีคุณภำพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต 

“มีควำมสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 

“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

4. พันธกิจ 

1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2) เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศำสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ 
4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
6. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์คิด

สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่ืน 

สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/

ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
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ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

1) ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห ์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

3) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
กลยุทธ์ 

1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 

2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ /ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 

3) ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

4) ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

5) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

ยุทธศำสตร์ที ่2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ

ตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดี ใน

การปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

1) ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพใน
หลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 

4) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

5) ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 

1) วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 

2) ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3) เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละชั้น

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
4) สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

เพ่ิมจานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความ

ถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง

พาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

1) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
2) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
3) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
4) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร/่ตีพิมพ์  
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5) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์  หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น  

6) จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร  /หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

7) ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี** 
8) ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึง

ปริญญาตรี 
9) ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ

การพัฒนาเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 
1) เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี แพทย ์และพยาบาล 
2) เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3) ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่

ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน  โดยสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ยุทธศำสตร์ที ่4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ผู้ เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท

การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถ

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับ

คุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ

นอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิ

การศึกษาเพ่ิมข้ึนได ้

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

1) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
2) ร้อยละของกาลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
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3) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี  
4) ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ

ทางการศึกษา 
5) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ใน

การประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
6) จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
กลยุทธ์ 

1) ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน
ทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

2) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3) เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 

4) จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5) เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศำสตร์ที ่5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  มีองค์ความรู้

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บ

รวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของ

ประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

1) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบDLIT, 
DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 

2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
3) จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
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กลยุทธ์ 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้
เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

3) ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ อิ เล็กทรอนิกส์ให้ผู้ เรียน
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิม
คุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

4) จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ทัว่ถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่ งขึ้น มีความโปร่งใส

และเป็นทีย่อมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ

กระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียน

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพใน

ท้องถิ่นได ้

ตัวช้ีวัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

1) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
2) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นได้ 

3) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 

4) จ านวนภาคีเครือข่ายที่เขา้มามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
5) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 
6) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
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กลยุทธ์ 

1) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 

2) พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  ลดความ

เหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4) เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
5) เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อมพัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 

ค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร เพื่อท่ีจะส่งเสริมและพัฒนำสังคมไทยให้ก้ำวไกลและม่ันคง 

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ: 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ยุทธศำสตร์และจุดเน้นกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ                             

สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร 

ยุทธศำสตร์ 

          กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    บนพื้นฐานความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 

          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

          กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จุดเน้นกำรด ำเนินงำน 

1. ด้ำนผู้เรียน 

ผู้เรียนคุณภำพ 

1.1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีที่ผ่านมา หรือค่าเฉลี่ย

สูงกว่าระดับประเทศ 

1.2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

1.3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 

1.5. ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 

2. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2.1. ครูและบคุลากรทางการศึกษามืออาชีพ 

2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1.2 ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อ นวัตกรรม ที่หลากหลาย 

2.1.3 ครูมีความรู้ ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ 

2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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2.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ ก าลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

2.2. ผู้บริหารยุคใหม่ 

2.2.1 เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือ                      

2.2.2 เป็นผู้น าด้านทักษะดิจิทัล และการสื่อสาร 

2.2.3 มีการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

2.2.4 มีขวัญ ก าลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

3. ด้ำนบริหำรจัดกำร 

องค์กรมิติใหม่ 

3.1. น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

3.2. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

3.3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 

3.4. บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

3.5. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ 

 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรมัธยมศึกษำสู่คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าละ 50 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่านไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ 

(ผลทดสอบ PISA) 
1.3 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้สากล 
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1.4 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
จากฐานเดิมของโรงเรียน 

1.5 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.6 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
1.7 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นประจักษ์ในระดับชาติ และ

นานาชาติ เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล(Digital Literacy) อย่างมี
ประสิทธิผล  

ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

2.1 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
2.3 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการ

รับรอง 
2.4 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ิมขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
2.5 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันฯ 

ที่ได้รับการรับรอง 
2.6 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล 

(Digital Literacy) 
 

3. ผู้เรียนทีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ 

ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

3.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ที่แสดงถึงการคิดตัดสินใจ 
แก้ปัญหา 

3.2 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มีผลการประเมินในสาระ การเรียนรู้สากลตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล (ทฤษฏีความรู้,โลกศึกษา,ความเรียงชั้นสูง,กิจกรรมสร้างสรรค์) ในระดับดี
ขึ้นไป 

3.3 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
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4. ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ท างานเป็นทีม และเห็นช่องทางสร้าง
งานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) 

ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) เพ่ือการ
ตีความ สื่อสารและสร้างสรรค์ 

4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และน าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 

4.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ น าเสนอ เผยแพร่ ในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการและ
อาชีพ โดยมีการน าเสนอ สื่อสาร เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5   ต่อปี 

4.5 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 

 
5. ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจ

บริการ มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการด ารงชีวิตและมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

5.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมี
ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

5.2 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบ
นิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 

5.3 ผู้ เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค                      
การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 

5.4 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ค่านิยม วิถีชีวิต 
5.5 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
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5.6 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 

5.7 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา  
5.8 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก 
 

ด้ำนระบบกำรเรียนรู้ 

6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล ( World – Class Standard 
and Instruction) 

ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำย 

6.1 โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6.2 โรงเรียนจัดให้มีการจัดการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้สากลในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
6.3 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทางตอบสนองความถนัด 

ศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน 
6.4 โรงเรียนจัดให้มีแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) 

ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ ( Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 
 

7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

7.1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเครื่องมือใน
การเรียนรู้ 

7.2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

8. โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) เพ่ือการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

8.1 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy ) 
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8.2 ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

9. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ให้เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

9.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่ของผู้เรียน 
9.2 โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและสภาวการณ์

โลก 
 

10. ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูยุคใหม่ 
ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

10.1 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 100 
10.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 
10.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร่เพ่ิมขึ้นไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 75 
10.4 ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
10.5 ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า   ร้อยละ 65 
10.6 ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณเป็นครูดีเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียนและ

ระดับเครือข่าย 
10.8 ครูทุกคนได้รับการสังเกตการณ์สอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 
10.9 ครูทุกคนน าเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดชั้นเรียน 
10.11 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่ ากว่าปีละ 40 ชั่วโมง 

 
ด้ำนระบบกำรจัดกำร 

11. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

11.1 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
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11.2 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
11.3 ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติเพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 100 
11.4 โรงเรียนมีระบบจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
11.5 โรงเรียนน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุม

ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
11.6 โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกระดับดีข้ึนไป 
11.7 โรงเรียนผ่านการประเมินการจัดการศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
11.8 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพผ่านการประเมินรับรองจากองค์กร

มาตรฐานสากลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
 

12. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาคนเต็ม
ตามศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

12.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
12.2 โรงเรียนมีแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือ 

พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
12.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

13. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

13.1 โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

13.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
โรงเรียนร่วมพัฒนา 

13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 35 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ด้ำนคุณภำพแหล่งเรียนรู้ 

14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 

ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

14.1 โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดีย ศูนย์วิทยบริการ 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

14.2 โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า ทดลองปฏิบัติของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 

 
15. โรงเรียนใช้ชุมชนแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำย 

15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบันและองค์กรต่างๆ ทุก
ภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

15.2 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน ครอบคลุมการเรียนรู้ ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

15.3 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
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1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที ่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ของโรงเรียนสวนศรีวิทยำ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี 2566 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ชุมชนร่วมพัฒนาสู่สากล เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี            

มีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. น้อมน าศาสตร์พระราชา บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทักษะในการด ารงชีวิต ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม โดยมุ่งเน้นจิต

สาธารณะ รักความเป็นไทย ภายใต้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี

ประชาธิปไตย  

2. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทาง

วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดิจิทัล ทักษะทางภาษา ตามความถนัดและศักยภาพ ให้มี

สมรรถนะตามหลักสูตร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21           

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ  

3. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเต็มตามศักยภาพ ด้วย

วิธีการที่หลากหลาย ให้มีทักษะความรู้ ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะทางภาษา  

มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถ

และทักษะที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21               

สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นครูมืออาชีพ  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน           

ทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM )  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มุ่งเน้นความเป็นประชาธิปไตยและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและทุกภาคส่วน เพ่ีอเป็นเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา และ

รองรับการกระจายอ านาจ 
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5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (BIG DATA) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก                

เพ่ือการบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข่งทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์

ทางการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

7. จัดหาและพัฒนา สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ อย่างหลากหลาย ให้มีความทันสมัย 

เพียงพอ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น 

สวยงามปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) 

9. ใช้นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

10. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือปฏิรูปหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้ผู้เรียน  มีทักษะและความสามารถ ในด้านต่างๆ

อย่างเหมาะสมเกิดสมรรถหลักท่ีจ าเป็นในการท างาน การแก้ปัญหา และการด ารงชีวิต 

 

เป้ำประสงค์ (Goal) 

1. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม บรรยากาศ

อบอุ่น เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนทุกคนจบ

การศึกษาและมีสมรรถนะตามหลักสูตร 

3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีสมรรถนะตาม

หลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะมี่เหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองพล

โลกที่ดี (Global citizen) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศตาม

ศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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4. ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย ด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความสามารถ  และ

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

นวัตกรรมยุคใหม่ และเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้การยอมรับ 

เชื่อถือ และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 

 

กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนสวนศรีวิทยำ 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐาน

ความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและลดการเลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนสวนศรีวิทยำ 

1. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนคุณภาพ  

1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีทีผ่่านมา หรือค่าเฉลี่ย

สูงกว่า ระดับประเทศ  

1.2 ผู้เรียนมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ  

1.5 ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 

2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1.2 ครูจัดการเรียนรูเชิงรุก ใช้สื่อ นวัตกรรม ที่หลากหลาย 

2.1.3 ครูมีความรู ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร และทักษะดิจิทัล  

2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

2.1.5 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ ก าลังใจ และไดรับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
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2.2 ผู้บริหารยุคใหม่ 

2.2.1 เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ 

2.2.2 เป็นผู้น าด้านทักษะดิจิทัล และการสื่อสาร 

2.2.3 มีการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหนา้ในวิชาชีพ 

2.2.4 มีขวัญ ก าลังใจ และไดรับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

3. ด้านบริหารจัดการ 

องค์กรมิติใหม่ 

3.1 น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารและการจัดการเรียนรูอย่างเป็นระบบ 

3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

3.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐาน 

3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

3.5 มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู 

 

ค่ำนิยมองค์กร 

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ในการสร้างโอกาสและคุณภาพให้กับผู้เรียน
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  ส่วนที่ 4 

กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 จากกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสพฐ. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานโรงเรียน น ามาวางแผนกลยุทธ์

พัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

4.1 กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
1. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยู่

อย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สภาพแวดล้อมที่ร่ม
รื่น สวยงาม บรรยากาศอบอุ่น  เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชี วิ ตและ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษาก าหนดและมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

2. ผู้ เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกาตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

3. ผู้ เ รี ยนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่ มีค่ านิยม และ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และ

ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

6. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 

7. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 

8. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

9. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

10. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

11. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่

เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนทุกคนจบ
การศึกษาและมีสมรรถนะตามหลักสูตร 

1. สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี /
แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 

2. สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จริงจัง 

3. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

4. สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ส านึกใน

ความเป็นไทย และด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

นวัตกรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21            

มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย เป็นพลเมือง

พลโลกที่ดี (Global citizen) รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงสังคมโลกและพัฒนาตนเอง

ไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ เป็นคนดี 

เก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษาก าหนดและมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

2. ผู้ เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกาตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

3. ผู้ เ รี ยนมีพฤติกรรมเป็นผู้ ที่ มีค่ านิยม และ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย 

5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณีไทย รวมทัง้ภูมิปัญญาไทย 

6. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 

7. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
8. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

ระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
9. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัย 

10. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

11. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

12. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 

13. ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน 

14. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 

15. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 

16. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
17. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

18. ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
19. ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการ

แก้ปัญหา 

20. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ด้วยตัวเอง 

21. ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 

22. ผู้ เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์
คว ามรู้  และประสบการณ์  มา ใช้ ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

23. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
24. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 

25. ผู้ เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 

26. ค่า เฉลี่ ย ร้ อยละผลการทดสอบระดับชาติ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) 

27. ค่า เฉลี่ ย ร้ อยละผลการทดสอบระดับชาติ                  
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) 

28. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 6  

29. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

30. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

31. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการท างานหรืองาน
อาชีพ 

32. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรืองาน
อาชีพ 

33. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ 

34. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

35. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 2 ได ้
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณธรรม 

จ ริ ย ธ ร ร ม  ส า นึ ก ใ น ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มี
ความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะของครู
ในศตวรรษท่ี 21 สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

1. ครู จั ดท า โครงสร้ า งรายวิช า ในรายวิช าที่
รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

2. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

3. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการ 'ฝึก ปฏิบัติ
ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น่าเสนอ ผลงาน 
และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จริง 

4. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะส าหรับผู้
ที่มีความต้องการจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้ ในการจัดกิจกรรมเ พ่ือช่วยเหลือ ความ
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
ต้องการจ าเป็นจริง 

5. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

6. ครู ใช้แหล่ งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

7. ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ตามความเหมาะสม 

8. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้  สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

9. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
10. ครูมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

11. ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่าง เรียน 
หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพ่ือน า
ผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน
ผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดใน
แต่ละหน่วย 

12. ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี้ วัดทุกตั ว 
หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือ
น าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาผู้ เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัว 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
13. ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์

และเขียน เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้ เรียน โดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ
ขั้น 

14. ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้ เรียน โดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ
ขั้น 

15. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์รวมทั้ ง ให้ข้อมูล 
ป้อนกลับเ พ่ือน าไปใช้ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

ตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช เทคโนโลยี

ดิจิทัล นวัตกรรมยุคใหม และเครือขาย 

ความรวมมือของผู้ปกครอง ชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย ให้การยอมรับ เชื่อถือ และ

สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 

      

 

1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายไว้อย่างขัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แล ะข อ ง ต้ น สั ง กั ด  ร ว ม ทั้ ง ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

2. สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างขัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แล ะข อ ง ต้ น สั ง กั ด  ร ว ม ทั้ ง ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

3. สถานศึกษาก าหนดพันธกิจไว้อย่างขัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
แล ะข อง ต้ น สั ง กั ด  ร ว ม ทั้ ง ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

4. สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 

5. สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง 

6. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

7. สถ า นศึ ก ษา มี ก า ร บ ริ ห า ร อั ต ร าก า ลั ง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

8. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพ่ือ
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
พัฒนาการเรียนการสอนของครู 

9. สถานศึกษามีการน่าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

10. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วม รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

11. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร ที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริ ง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

12. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริ ง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

13. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
80 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 

 
80 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 

 
80 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 

 
80 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 



 

68 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
14. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มี

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนา งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

15. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

16. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายนอกห้องเรียน ที่ เ อ้ือต่อการจัด การ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

17. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่
เ อ้ื อต่ อการจั ดการ เ รี ยนรู้  และมี ความ
ปลอดภัย 

18. สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ 
ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพชอง
สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ 

2563 2564 2565 2566 
19. สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา

และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพชอง
สถานศึกษา 
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4.2 โครงการและงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการ พัฒนาการ เรี ยนรู้ สู่
อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ความรู้ กระบวนการท างาน 
ทักษะในด้านประสบการณ์ตรง
จากกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติงานจริง การท างานเป็น
ทีม สามารถแก้ปัญหาได้และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลาย 

1. ร้อยละ 80 มีทักษะความรู้ 
กระบวนการท างาน ทักษะ
ในด้านประสบการณ์ตรงจาก
กระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติงานจริง การท างาน
เป็นทีม สามารถแก้ปัญหาได้
และสามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

2. ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการ
งานอาชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

95,000 100,000 100,000 นางพนิดา   พรหมสถิตย ์
นางสาวอ้อมอรุณ  บุญอบ 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
และเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

4. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

5. เพ่ือให้ครูมีผลงานทางวิชาการ 
ได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้น
เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ 

4. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
นักเรียนที่เรียนในรายวิชา
การงานอาชีพ 

5. ร้อยละ 80 ครูมีผลงานทาง
วิชาการได้แก่ นวัตกรรม 
วิจัยในชั้นเรียน แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มี
ความสามารถด้านต่างๆ ได้
พัฒนาความสามารถให้เพ่ิม
สูงขึ้น 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
ความสามารถด้านต่างๆ ได้
แสดงความสามารถได้เต็มประ
สิทธิ 

 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพมีผลงานการส่ง
นักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน
และได้รับรางวัลระดับเขต
พ้ืนที่อย่างน้อย 3 รายการ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพมีผลงานการส่ง
นักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน
ระดับภาคหรือระดับชาติและ

135,000 140,000 140,000 นางสุภาพร  เลี่ยงล้ า 
นางกรรณิการ์  พรหมหาญ 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 
รายการ 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพได้รับรางวัลจากเวที
ภายนอกสถานศึกษาอย่าง
น้อย 1 รายการ 

โครงการ อารยเกษตร “โคก 
หนอง นา แห่งธารน้ าใจและ
ความหวัง” 

1. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพ้ืนที่โรงเรียนสวนศรี
วิทยาตลอดจนบริหารจัดการ
น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เพ่ือสร้างแปลงต้นแบบ
ความส าเร็จในรูปแบบโคก 
หนอง นา โมเดล  

3. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ในที่ดิน

1. นักเรียนโรงเรยีนสวนศรีวิทยา
จ านวน 2,757  คน  

2. ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
จ านวน 131 คน 

450,220 450,000 450,000 นางสาววราภรณ์  กู้เมือง 
นางวราภรณ์  พรมมา 
นางสาวโสภิดา  ม่วงหีต 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

โครงการ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมของ 
สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงห้องปฏิบัติการให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งานของนักเรียน 

2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้ใช้ 
สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์  

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้ใช้
ห้องปฏิบัติการในการเรียนรู้ 
และฝึกประสบการณ์การลง
มือปฏิบัติ 

257,875 257,000 257,000 นายอังคาร์  เทพรัตนนันท
นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ความรู้ความสามารถและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

โครงการ ส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. เพ่ือเป็นการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนในการร่วมแข่งขันใน
รายการต่างๆ 

2. เพ่ือให้แสดงศักยภาพและขีด
ความสามารถด้านวิชาการของ
โรงเรียน 

3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียน 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ 

1. ร้อยละ 100 ของทุกกิจกรรม
มีการวางแผนและเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนใน
การร่วมแข่งขันในรายการ
ต่างๆ 

2. ร้อยละ 100 ของทุกกิจกรรม
สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันในรายการต่างๆ 

3. ร้อยละ 50 ของทุกกิจกรรม
ประสบความส าเร็จและได้
รางวัลจากการแข่งขัน  

406,580 406,000 406,000 นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์  
นางมลฤดี สไตน์  
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน 1. ร้อยละ 10 ของนักเรียนทั้ง 133,609 140,000 140,000 นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์       
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้นอกเหนือจาก
เวลาเรียนปกติ 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการที่ตอบสนอง
นโยบายของรัฐและหน่วยงาน
อ่ืนๆ  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมที่กลุ่มสาระ
ก าหนด 

2. ร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้ง
โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
กลุ่มสาระก าหนด 

3. ร้อยละ 90 ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ที่กลุ่มสาระก าหนด 

 

นางสาวนวรัตน์ สังข์เรือง  
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

โครงการ สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

1. เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1. จัดท าทะเบียนพันธุกรรม
พันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีอยู่ใน
โรงเรียน 

2. จัดหาพืชหายาก  พืชท้องถิ่น 

95,800 100,000 100,000 นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์  
นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม 
นางสาวนวรัตน์  สังข์เรือง 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
และ เก่ง  ดี  มีความสุข 

2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

3. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนร่วมมือ  ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึง
ท้องถิ่น  

4. เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรม
พืชที่มีอยู่ในโรงเรียน 

5. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และพืช
หายาก 

6. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียน
ให้มากขึ้น 

ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่โรงเรียนอย่าง
น้อย  50  ชนิด 

3. จัดท าป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ให้
ครบทุกต้น 

4. จัดท าจุลสารสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

5. จัดท าสารานุกรมป่าใน
โรงเรียนหรือจัดท าทะเบียน
พรรณพืชในโรงเรียน 

6. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชแก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
7. เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน 
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

3. เพ่ือส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

4. เพ่ือให้ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาตนเองสู่การเป็นภาวะ
ผู้น าของสังคม 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

1. นักเรียนโรงเรยีนสวนศรีวิทยา
จ านวน 2,757  คน  

2. ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
จ านวน 131 คน 

1,372,110 1,400,000 1,400,000 นายสุทิน สุทธิสิน 
นางมลฤดี สไตน์ 
นายภัสพงษ์ เตี่ยวห ู
นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ ์
คณะท างานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
และหลากหลาย 

6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

7. เพ่ือส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

8. เพ่ือให้ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาตนเองสู่การเป็นภาวะ
ผู้น าของสังคม 

9. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การบริหารจัดการสภา
นักเรียนในสถานศึกษาต้นแบบ 
และสามารถน าไปแล้ว
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
10. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ

สภานักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมท่ีดีงามในการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ยึดมั่น
ในศาสนาเทิดทูนใน
พระมหากษัตริย์ 

11. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

12. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่
ของกิจกรรมของ
คณะกรรมการสภานักเรียน 



 

80 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดจาก
ยาเสพติดทุกชนิด 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีส่วนร่วมกิจกรรม
น าไปสู่การปฏิบัติ การป้องกัน
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข และโรงเอดส์ได้อย่าง
ถูกต้องทั้งต่อตนเองและชุมชน 

3. เพ่ือปลูกฝังทักษะชีวิต 
4. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้

ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามโครงการกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาวเป็นอย่างดี 

5. เพ่ือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง 

6. สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ

1. นักเรียนโรงเรยีนสวนศรีวิทยา
จ านวน 2,757  คน  

2. ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
จ านวน 131 คน 

 

200,090 200,000 200,000 นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ 
นายยงยุทธ แสงสุวรรณ 
นางสาวกัญน์ภัสสรณ์ ศรีเมือง 
และคณะท างาน 



 

81 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ส าหรับเยาวชนในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการ วันส าคัญชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และกิจกรรม
โรงเรียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร
ผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม 
และมีความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนัก 
รอบรู้ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา
จ านวน 2,757  คน  
2. ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
จ านวน 131 คน 

209,011 210,000 210,000 นางวราภรณ์   พรมมา 

โครงการ สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพนักเรียน 

1. เพ่ือความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของนักเรียน

1. นักเรียนโรงเรยีนสวนศรีวิทยา
จ านวน 2,757  คน  

119,000 120,000 120,000 นางสุธีรา  เทียมศิริ    
นางมลฤดี  สไตน์                                                



 

82 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา                 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่อง
บทบาทของ อสม.น้อย 

3. เ พ่ือสามารถ เฝ้ าระวั งและ
ป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน 

4. เพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและบุคลากรทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน 

5. เพ่ือพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใน 3 
เรื่อง คือ สะอาด (Healthy)    
เพียงพอ (Accessibility) และ
ปลอดภัย (Safety) 

6. เ พ่ื อ ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี
พฤติกรรมในการใช้ส้วมอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

2. ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
จ านวน 131 คน 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
7. เพ่ือให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่

ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารและเป็นต้นแบบการ
จัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร
โรงอาหาร 5 ดาว ทั้งในชุมชน
และสถานศึกษาอ่ืนๆ 

8. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่อง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถ
เลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าได้
อย่างปลอดภัย 

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการ
กีฬานักเรียนโรงเรียนสวนศรี
วิทยา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา และ
ห่างไกลยาเสพติด 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนสนใจในการกีฬา โดย

1. นักเรียนโรงเรยีนสวนศรีวิทยา
จ านวน 2,757  คน  

2. ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
จ านวน 131 คน 

 

450,750 460,000 460,000 นายกฤษฎา  กาลสงค ์
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
อาศัยประโยชน์จากกีฬาช่วย
เพ่ิมพูนสุขภาพพลานามัย ให้มี
ความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง 
ทางด้านร่างกาย จิตใจ มีวินัย 
ความสามัคคี คุณธรรม และมี
น้ าใจนักกีฬา  

3. เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี 
คนเก่ง และ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยใช้
ทักษะกีฬาแต่ละประเภทเพ่ือ
เป็นสื่อกลางควบคู่ไปกับ
การศึกษา 

4. เพ่ือส่งเสริม และยกระดับ
มาตรฐานทางด้านการกีฬาแต่
ละประเภท ของนักเรียน
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โรงเรียนสวนศรีวิทยาสู่ความ
เป็นเลิศ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียง พอประมาณ 
และมีเหตุผล 

5. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

โครงการ การพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาสังคม
ศึกษาสูงขึ้น 

2. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ( O – NET )  วิชาสังคม
ศึกษา ในปีการศึกษา 2564 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2564  

- 5,000 5,000 นางปิยา  ครองไกรเวช  
นางสาวธนัฏฐา  ลิ่มสวัสดิ์ 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสวนศรี 1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา 555,631 560,000 560,000 นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง 



 

86 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ศักยภาพผู้เรียน วิทยาได้ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพตนเอง 
ร้อยละ 100 นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ 

โครงการ สวนศรีน้อมน าศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนา
สถานศึกษาท่ียั่งยืน   
 

1. เพ่ือรองรับการประเมิน
สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 

 

1. ครูและบุคลากร 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
ร้อยละ 100 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา
ร้อยละ 100 

135,740 136,000 136,000 นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์ 
นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง 
นางสาววราภรณ์ กู้เมือง 
 

โครงการ โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.  

1. เพ่ือให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม คารวะธรรม เป็นคน
ดีของสังคมมีชีวิตเป็นปกติสุข
ตามแนวปฏิบัติตนตามหลัก
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1. ครูและบุคลากร 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
ร้อยละ 100 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรี
วิทยาร้อยละ 100 

79,486 80,000 80,000 นางสาวทิพวรรณ  ขวัญแก้ว 

โครงการ  ยกระดับคุณภาพผู้เรยีน 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย 

1. นักเรียน จ านวน 2,757 คน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวชิา

- 5,000 5,000 นางสาวววีรวรรณ  มณีนวล  
นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค 



 

87 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สูงขึ้น  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงขึ้น 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนห้องเรียนเตรียม
ทหาร-ต ารวจ ได้รับการพัฒนา
ความรู้รายวิชาพ้ืนฐาน วิชา
ทหาร-ต ารวจ และพัฒนา
ศักยภาพทางกาย 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์และ
วิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

2. นักเรียน จ านวน 920 คน มี
ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 

3. นักเรียนห้องเรียนเตรียม
ทหาร-ต ารวจ จ านวน 120 
คน ได้รับการพัฒนาความรู้
รายวิชาพ้ืนฐาน วิชาทหาร-
ต ารวจ และพัฒนาศักยภาพ
ทางกาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย 
ตอบสนองความต้องการของ

1. โ ร ง เ รี ย น มี ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ฉบับปรับปรุง 

852,485 860,000 860,000 นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ผู้เรียนและชุมชน 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 

4. เพ่ือจัดท าสื่อและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

5. เพ่ือใช้สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 

7. เพ่ือจัดท าคู่มือการวัดผลและ
ประเมินผล 

8. เ พ่ือส่ งเสริมพัฒนาคุณภาพ

พ.ศ. 2564 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี

เอกสารประกอบการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา 

3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมี
การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวัดผลและประเมินได้
อย่ า งถู กต้ อ งและมี คว าม
ทันสมัย 

4. ครูทุกคนได้รับการนิเทศใน
ชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการ
จัดกระบวนการ เรียนรู้ ให้
ส ามารถจั ดกิ จก ร รมกา ร
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ระบบการนิเทศและการจัดการ
เรียนรู้  

9. เ พ่ื อ น า ผ ล ก า ร นิ เ ท ศ ม า
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

1. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนในการเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
กิจกรรม กล้าแสดงออกทาง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนาทักษะในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

3. เพ่ือรายงานผลการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล ในการบริหาร

1. ผู้เรียน ร้อยละ 20 มีส่วนร่วม
และมีผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 
80 ได้รับเหรียญรางวัลจา
การแข่งขันทักษะระดับ        
เขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 

1,403,000 1,410,000 1,410,000 นางสาววรีวรรณ  มณีนวล 
นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง 
สพฐ. (OBECQA) และการ
จัดการเรียนการสอนการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคน ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สร้างความโดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์ให้กับโรงเรียนเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความริเริ่มและ

1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
จ านวน 2,757 คน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ 

70,100 80,000 80,000 นางสาวมัชชารวด ี ชลสาคร 
นางสาวอ้อมอรุณ  บุญอบ 
นายนัสธี  ศิริโพธิ ์
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ และเกิดทักษะการ
ท างานตามความถนัดและ
ความสามารถ  

5. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ 
ให้นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ 

6. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจใน บทบาทและหน้าที่
อย่างชัดเจนน าไปปฏิบัติได้ 

7. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ



 

92 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
น าเสนอผลงานของนักเรียน 
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

8. เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกัน
การทุจริตในโรงเรียนและ
ชุมชน 

โครงการ  พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือสังเคราะห์งาน/กิจกรรม/
โครงการ  

2. เพ่ือก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4. เพ่ือจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

5. เพ่ือด าเนินงานตามแผนพัฒนา

1. รายงานสังเคราะห์งาน/
กิจกรรม/โครงการ    

2. รายงานมาตรฐานการศึกษา    
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  
4. รายงานระบบบริหารและ

สารสนเทศ  
5. รายงานการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  

6. รายงานการติดตาม 

161,500 162,000 162,000 นางสาวศรีสุดา  รัตนะ   
นางปิยา ครองไกรเวช 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

6. เพ่ือจัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพศึกษา 

7. เพ่ือจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

8. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

9. เพ่ือจัดให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

10. เพ่ือน าเสนอผลงานในการเปิด
โลกทัศน์ทางวิชาการ 

ตรวจสอบคุณภาพศึกษา   
7. รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

8. รายงานประจ าปี   
9. รายงานการจัดให้มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง    
 

โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 1.  เพ่ือด าเนินการความปลอดภัย
ในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างมี

1. ครูและบุคลากร 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 131 คน 

50,000 50,000 50,000 นางสุธีรา  เทียมศิริ    
นางวาสนา  ด้วงรอด 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ประสิทธิภาพสามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

2. เพ่ือจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

3. เพ่ือบริหารจัดการขยะตาม
กิจกรรม ZERO Waste 
School 

4. เพ่ือการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

5. เพ่ือจัดการฝึกอบรมดับเพลิง
ขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและ
การฝึกซ้อมหนีไฟใน
สถานศึกษา 

6. เพ่ือบริหารจัดการงานอนามัย
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานศึกษาปลอดภัย 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา
จ านวน 2,757 คน 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
7. เพ่ือด าเนินการจัดการห้องส้วม

ให้ถูกสุขลักษณะตามหลักการ
ส้วม HAS สอดคล้องกับ
หลักการของสถานศึกษา
ปลอดภัย 

8. เพ่ือบริหารจัดการโรงอาหารให้ถูก
สุขอนามัยตามกิจกรรมโรงอาหาร 
5 ดาว สอดคล้องกับหลักการของ
สถานศึกษาปลอดภัย 

9. เพ่ือด าเนินการงานจราจรอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักการของ
สถานศึกษาปลอดภัย 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 1. เพ่ือด าเนินการความปลอดภัย

ในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 

2. เพ่ือจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

3. เพ่ือบริหารจัดการขยะตาม
กิจกรรม ZERO Waste 
School 

4. เพ่ือการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

5. เพ่ือจัดการฝึกอบรมดับเพลิง
ขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง
และการฝึกซ้อมหนีไฟใน
สถานศึกษา 

6. เพ่ือบริหารจัดการงานอนามัย

1. ครูและบุคลากร 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 131 คน 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา
จ านวน 2,757 คน 

50,000 50,000 50,000 นางสุธีรา  เทียมศิริ    
นางวาสนา  ด้วงรอด 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานศึกษาปลอดภัย 

7. เพ่ือด าเนินการจัดการห้องส้วม
ให้ถูกสุขลักษณะตามหลักการ
ส้วม HAS สอดคล้องกับ
หลักการของสถานศึกษา
ปลอดภัย 

8. เพ่ือบริหารจัดการโรงอาหารให้
ถูกสุขอนามัยตามกิจกรรมโรง
อาหาร 5 ดาว สอดคล้องกับ
หลักการของสถานศึกษา
ปลอดภัย 

9. เพ่ือด าเนินการงานจราจรอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักการของ
สถานศึกษาปลอดภัย 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการ พัฒนาการเรียนรู้สู่
อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ความรู้ กระบวนการท างาน 
ทักษะในด้านประสบการณ์ตรง
จากกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติงานจริง การท างานเป็น
ทีม สามารถแก้ปัญหาได้และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และเน้นนักเรียน

1. ร้อยละ 80 มีทักษะความรู้ 
กระบวนการท างาน ทักษะ
ในด้านประสบการณ์ตรงจาก
กระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติงานจริง การท างาน
เป็นทีม สามารถแก้ปัญหาได้
และสามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

2. ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการ
งานอาชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

4. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ

95,000 95,000 95,000 นางพนิดา   พรหมสถิตย ์
นางสาวอ้อมอรุณ  บุญอบ 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
เป็นส าคัญ 

4. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

5. เพ่ือให้ครูมีผลงานทางวิชาการ 
ได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้น
เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ 

นักเรียนที่เรียนในรายวิชา
การงานอาชีพ 

5. ร้อยละ 80 ครูมีผลงานทาง
วิชาการได้แก่ นวัตกรรม 
วิจัยในชั้นเรียน แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

โครงการ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมของ 
สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงห้องปฏิบัติการให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งานของนักเรียน 

2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

1. รอ้ยละ 90 ของนักเรียนได้ใช้ 
สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์  

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้ใช้
ห้องปฏิบัติการในการเรียนรู้ 
และฝึกประสบการณ์การลง

257,875 258,000 258,000 นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์   
นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยง
ธรรม 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความรู้ความสามารถและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

มือปฏิบัติ 
 

โครงการ ส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. เพ่ือเป็นการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนในการร่วมแข่งขันใน
รายการต่างๆ 

2. เพ่ือให้แสดงศักยภาพและขีด
ความสามารถด้านวิชาการของ
โรงเรียน 

3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียน 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ 

1. ร้อยละ 100 ของทุกกิจกรรม
มีการวางแผนและเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนใน
การร่วมแข่งขันในรายการ
ต่างๆ 

2. ร้อยละ 100 ของทุกกิจกรรม
สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันในรายการต่างๆ 

3. ร้อยละ 50 ของทุกกิจกรรม
ประสบความส าเร็จและได้
รางวัลจากการแข่งขัน  

 

406,580 410,000 410,000 นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์  
นางมลฤดี สไตน์  
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้นอกเหนือจาก
เวลาเรียนปกติ 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการที่ตอบสนอง
นโยบายของรัฐและหน่วยงาน
อ่ืนๆ  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้ง
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมที่กลุ่มสาระ
ก าหนด 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้ง
โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
กลุ่มสาระก าหนด 

3. ร้อยละ 90 ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ที่กลุ่มสาระก าหนด 

 

133,609 134,000 134,000 นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์      
นางสาวนวรัตน์ สังข์เรือง  
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความมัน่ใจ
และกล้าแสดงออกอย่าง

1. นักเรียน ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-
6 แผนการเรียน ศิลป์-

90,265 100,000 100,000 นางกนกวรรณ ศรีวะสุทธิ ์
นางสาวปิยะรัตน์ สังวระ 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
เหมาะสม 

3. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน 

4. เพ่ือพัฒนามีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ภาษาจีน               

5. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมกับครูเจ้าของภาษา 

6. พัฒนาเทคนิคการท า
แบบทดสอบมาตรฐาน PAT 
7.1 ภาษาฝรั่งเศส และ PAT 
7.4ภาษาจีน 

7. เพ่ือให้ครู นักเรียนสายศิลป์
ภาษาจีนและนักเรียนที่สนใจ
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาประเพณี และวัฒนธรรม
จีนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน
รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนจีนมากขึ้น 

ภาษาจีน และนักเรียนกลุ่ม
เลือกตามสนใจ จ านวน 4 
ห้องเรียน ครูจีน 1 คน 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้
พัฒนาเทคนิคการท า
แบบทดสอบมาตรฐาน PAT 
7.1 ภาษาฝรั่งเศส และ PAT 
7.4 ภาษาจีน 

4. ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณีวัน
ตรุษจีนของประเทศเจ้าของ
ภาษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มงานแนะ
แนว 

1. นักเรียนได้รับบริการงานแนะ
แนวที่มีคุณภาพ 

2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
งานแนะแนวจัดขึ้น ตามความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรี
วิทยา จ านวน  2,757 คน 

132,270 140,000 140,000 นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ ่
นายศศิพงศ์ ยอดไชย 
นางสาวยอดขวัญ จันทร 
นางสาวพรชนก ชูศักดิ์ 

โครงการ ส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

1. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การส่งแข่งขันทักษะวิชาการได้
ทุกทักษะในสาขาคณิตศาสตร ์

1. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการสาขา
คณิตศาสตร์  

 

16,100 17,000 17,000 นางประกายทิพย์ ดอนกิจภัย 
นางสาวกนกวรรณ ทองพรหม 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายโครงงาน
คณิตศาสตร์ เกิดทักษะ และ
กระบวนการในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ 

2. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเวทคณิตหรรษา เกิด

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ มี
ความเข้าใจ และมีทักษะใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เวทคณิตหรรษา สามารถ
ค านวณด้วยรูปแบบการคิด

66,777 70,000 70,000 นางสาวเฉลิมขวัญ  สาระอาภรณ์   
นางสาวชนกวรรณ  ฉิมสะอาด 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ทักษะ ในการค านวณ ด้วย
รูปแบบการคิดแบบเวทคณิต 

แบบเวทคณิต 

โครงการ การพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาสังคม
ศึกษาสูงขึ้น 

2. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ( O – NET ) วิชา
สังคมศึกษาในปีการศึกษา 
2564 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  

- 5,000 5,000 นางปิยา  ครองไกรเวช  
นางสาวธนัฏฐา  ลิ่มสวัสดิ์ 

โครงการ สวนศรีน้อมน าศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนา
สถานศึกษาท่ียั่งยืน   

1. เพ่ือรองรับการประเมิน
สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสวน
ศรีวิทยาร้อยละ 100 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรี
วิทยาร้อยละ 100 

135,740 140,000 140,000 นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์ 
นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง 
นางสาววราภรณ์ กู้เมือง 

โครงการ โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.  

1. เพ่ือให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรปฏิบัติตนเป็น

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสวน
ศรีวิทยาร้อยละ 100 

79,486 80,000 80,000 นางสาวทิพวรรณ  ขวัญแก้ว 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
แบบอย่างที่ดีในด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม คารวะธรรม เป็นคน
ดีของสังคมมีชีวิตเป็นปกติสุข
ตามแนวปฏิบัติตนตามหลัก
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรี
วิทยาร้อยละ 100 

โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา 

3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมี
การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวัดผลและประเมินได้
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะมี ค ว า ม
ทันสมัย 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย 
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 

4. เพ่ือจัดท าสื่อและเอกสาร

852,485 900,000 900,000 นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
4. ครูทุกคนได้รับการนิเทศในชั้น

เรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการ

จั ดกระบวนการ เ รี ยนรู้ ใ ห้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประกอบการเรียนการสอน 
5. เพ่ือใช้สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 

7. เพ่ือจัดท าคู่มือการวัดผลและ
ประเมินผล 

8. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ระบบการนิเทศและการ
จัดการเรียนรู้  

9. เพ่ือน าผลการนิเทศมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

โครงการ  พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือสังเคราะห์งาน/กิจกรรม/
โครงการ  

2. เพ่ือก าหนดมาตรฐาน

1. รายงานสังเคราะห์งาน/
กิจกรรม/โครงการ 

2. รายงานมาตรฐานการศึกษา    

161,500 170,000 170,000 นางสาวศรีสุดา  รัตนะ   
นางปิยา ครองไกรเวช 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4. เพ่ือจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

5. เพ่ือด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

6. เพ่ือจัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพศึกษา 

7. เพ่ือจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

8. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่

3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  

4. รายงานระบบบริหารและ
สารสนเทศ  

5. รายงานการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  

6. รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพศึกษา   

7. รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

8. รายงานประจ าปี   
9. รายงานการจัดให้มีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง    
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและลดการเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

9. เพ่ือจัดให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

10. เพ่ือน าเสนอผลงานในการเปิด
โลกทัศน์ทางวิชาการ 

โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีในสถานศึกษา 

2. เพ่ือสนับสนุนให้ครู บุคลากร 
นักเรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ใช้
เทคโนโลยีในการบริหารและ
การจัดการเรียนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

3,011,936 2,000,000 2,000,000 นายรัตนันท์  การิกาญจน ์
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 1. เพ่ือด าเนินการความปลอดภัย

ในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 

2. เพ่ือจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

3. เพ่ือบริหารจัดการขยะตาม
กิจกรรม ZERO Waste 
School 

4. เพ่ือการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

5. เพ่ือจัดการฝึกอบรมดับเพลิง
ขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง
และการฝึกซ้อมหนีไฟใน
สถานศึกษา 

6. เพ่ือบริหารจัดการงานอนามัย

1. ครูและบุคลากร 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา
จ านวน 2,757 คน 

50,000 50,000 50,000 นางสุธีรา  เทียมศิริ    
นางวาสนา  ด้วงรอด 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานศึกษาปลอดภัย 

7. เพ่ือด าเนินการจัดการห้องส้วม
ให้ถูกสุขลักษณะตามหลักการ
ส้วม HAS สอดคล้องกับ
หลักการของสถานศึกษา
ปลอดภัย 

8. เพ่ือบริหารจัดการโรงอาหารให้
ถูกสุขอนามัยตามกิจกรรมโรง
อาหาร 5 ดาว สอดคล้องกับ
หลักการของสถานศึกษา
ปลอดภัย 

9. เพ่ือด าเนินการงานจราจรอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักการของ
สถานศึกษาปลอดภัย 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนให้มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

1. นักเรียนจ านวน 30 คน มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

78,000 80,000 80,000 นางสาววิไลรัตน ์แซ่เอ้ียว 
นางณัฐริยา รองพล 

โครงการ พัฒนาการเรียนรู้สู่
อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ความรู้ กระบวนการท างาน 
ทักษะในด้านประสบการณ์ตรง
จากกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติงานจริง การท างานเป็น
ทีม สามารถแก้ปัญหาได้และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และ

1. ร้อยละ 80 มีทักษะความรู้ 
กระบวนการท างาน ทักษะ
ในด้านประสบการณ์ตรงจาก
กระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติงานจริง การท างาน
เป็นทีม สามารถแก้ปัญหาได้
และสามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

2. ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการ
งานอาชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น 

95,000 100,000 100,000 นางพนิดา   พรหมสถิต 
นางสาวอ้อมอรุณ  บุญอบ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ 

4. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

5. เพ่ือให้ครูมีผลงานทางวิชาการ 
ได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้น
เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

4. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
นักเรียนที่เรียนในรายวิชา
การงานอาชีพ 

5. ร้อยละ 80 ครูมีผลงานทาง
วิชาการได้แก่ นวัตกรรม 
วิจัยในชั้นเรียน แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

โครงการ  ส่งเสริมนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มี
ความสามารถด้านต่างๆ ได้
พัฒนาความสามารถให้เพ่ิม
สูงขึ้น 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
ความสามารถด้านต่างๆ ได้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพมีผลงานการส่ง
นักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน
และได้รับรางวัลระดับเขต
พ้ืนที่อย่างน้อย 3 รายการ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

135,000 140,000 140,000 นางสุภาพร  เลี่ยงล้ า 
นางกรรณิการ์  พรหมหาญ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
แสดงความสามารถได้เต็มประ
สิทธิ 
 

อาชีพมีผลงานการส่ง
นักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน
ระดับภาคหรือระดับชาติและ
ได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 
รายการ 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพได้รับรางวัลจากเวที
ภายนอกสถานศึกษาอย่าง
น้อย 1 รายการ 

โครงการ อารยเกษตร “โคก 
หนอง นา แห่งธารน้ าใจและ
ความหวัง” 

1. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพ้ืนที่โรงเรียนสวนศรี
วิทยาตลอดจนบริหารจัดการ
น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เพ่ือสร้างแปลงต้นแบบ
ความส าเร็จในรูปแบบโคก 
หนอง นา โมเดล  

1. นักเรียนโรงเรยีนสวนศรีวิทยา
จ านวน 2,757  คน  

2. ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
จ านวน 131 คน 

450,220 500,000 500,000 นางสาววราภรณ์  กู้เมือง 
นางวราภรณ์  พรมมา 
นางสาวโสภิดา  ม่วงหีต 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ในที่ดิน

ของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

โครงการ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมของ 
สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงห้องปฏิบัติการให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งานของนักเรียน 

2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้ใช้ 
สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์  

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้ใช้

257,875 260,000 260,000 นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์  
นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ห้องปฏิบัติการในการเรียนรู้ 
และฝึกประสบการณ์การลง
มือปฏิบัติ 

 

โครงการ ส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. เพ่ือเป็นการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนในการร่วมแข่งขันใน
รายการต่างๆ 

2. เพ่ือให้แสดงศักยภาพและขีด
ความสามารถด้านวิชาการของ
โรงเรียน 

3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียน 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ

1. ร้อยละ 100 ของทุกกิจกรรม
มีการวางแผนและเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนใน
การร่วมแข่งขันในรายการ
ต่างๆ 

2. ร้อยละ 100 ของทุกกิจกรรม
สามารถส่งนักเรียนเขา้ร่วม
แข่งขันในรายการต่างๆ 
ร้อยละ 50 ของทุกกิจกรรม
ประสบความส าเร็จและได้

406,580 410,000 410,000 นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์  
นางมลฤดี สไตน์  
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
วิชาวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ 

รางวัลจากการแข่งขัน  

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้นอกเหนือจาก
เวลาเรียนปกติ 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการที่ตอบสนอง
นโยบายของรัฐและหน่วยงาน
อ่ืนๆ  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. ร้อยละ 10 ของนักเรียนทั้ง
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมที่กลุ่มสาระ
ก าหนด 

2. ร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้ง
โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
กลุ่มสาระก าหนด 

3. ร้อยละ 90 ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ที่กลุ่มสาระก าหนด 

 

133,609 140,000 140,000 นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์     
นางสาวนวรัตน์ สังข์เรือง 
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 

โครงการ สวนพฤกษศาสตร์ 1. เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 1. จัดท าทะเบียนพันธุกรรม 95,800 100,000 100,000 นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ค้นคว้าและการเรียนการสอน

วิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และ เก่ง  ดี  มีความสุข 

2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

3. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนร่วมมือ  ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึง
ท้องถิ่น 

4. เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรม
พืชที่มีอยู่ในโรงเรียน 

5. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

พันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีอยู่ใน
โรงเรียน 

2. จัดหาพืชหายาก  พืชท้องถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่โรงเรียนอย่าง
น้อย  50  ชนิด 

3. จัดท าป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ให้
ครบทุกต้น 

4. จัดท าจุลสารสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

5. จัดท าสารานุกรมป่าใน
โรงเรียนหรือจัดท าทะเบียน
พรรณพืชในโรงเรียน 

6. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชแก่บุคลากรใน
โรงเรียน 
 

นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม 
นางสาวนวรัตน์  สังข์เรือง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
และพืชหายาก 

6. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียน
ให้มากขึ้น 

7. เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ การ
เขียน และการสื่อสารอยู่ใน
ระดับดี 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

4. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา 
จ านวน 2,757 คน 

49,350 50,000 50,000 นางสมานจิต จิตจร  
นางสาวนงลักษณ์  หอมจันทร ์
 



 

119 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และน าเสนอผลงานของ
นักเรียน ให้ปรากฏแก่
สาธารณชน  

5. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคน ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สร้างความโดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์ ให้กับโรงเรียนเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป  

6. เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ และสร้างผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ  

7. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ และเกิดทักษะการ
ท างานตามความถนัดและ
ความสามารถ  

8. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ให้นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ 

โครงการ  ส่งเสริมนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ในด้านภาษาไทย 

2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในด้าน
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ที่มีความสนใจและความถนัด
ด้านภาษาไทยให้มีความเป็น
เลิศ 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาไทย 

1. นักเรียนจ านวน 71 คนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร 

2. นักเรียนจ านวน 71 คนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านค่า
เป้าหมาย 

3. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและได้รับเกียรติบัตร 

17,125 20,000 20,000 นางเกตุสุดา  นิลอนันต์ 
นางสาวขวัญตา  ดุนหลัง 
 

โครงการ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสาร
ภาษาไทย 

นักเรียนโรงเรียนสวนศรี
วิทยาจ านวน 2,757 คน มี
ความภาคภูมิใจในความเป็น

5,281 6,000 6,000 นางสาวพันทิวา ชาญพลรบ 
นางสาวพรพิมล อ้นกรูด 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
2. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและตระหนัก

ในความส าคัญของภาษาไทย  
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระคุณและ
ผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของ
ไทยและของโลก 

ไทย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มงานแนะ
แนว 

1. นักเรียนได้รับบริการงานแนะ
แนวที่มีคุณภาพ 

2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
งานแนะแนวจัดขึ้น ตามความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา 
จ านวน  2,757 คน 

132,270 140,000 140,000 นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ ่
นายศศิพงศ์ ยอดไชย 
นางสาวยอดขวัญ จันทร 
นางสาวพรชนก ชูศักดิ์ 

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

3. เพ่ือส่งเสริมการปกครองใน

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 6 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
จ านวน 131 คน  

1,372,110 1,400,000 1,400,000 นายสุทิน สุทธิสิน 
นางมลฤดี สไตน์ 
นายภัสพงษ์ เตี่ยวห ู
นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ ์
คณะท างานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

4. เพ่ือให้ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาตนเองสู่การเป็นภาวะ
ผู้น าของสังคม 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

7. เพ่ือส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

8. เพ่ือให้ส่งเสริมให้นักเรียน
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
พัฒนาตนเองสู่การเป็นภาวะ
ผู้น าของสังคม 

9. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การบริหารจัดการสภา
นักเรียนในสถานศึกษาต้นแบบ 
และสามารถน าไปแล้ว
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

10. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สภานักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมท่ีดีงามในการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ยึดมั่น
ในศาสนาเทิดทูนใน
พระมหากษัตริย์ 

11. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
เข้าใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

12. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่
ของกิจกรรมของ
คณะกรรมการสภานักเรียน 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านและโรงเรียน 

2. เพ่ือทราบข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

3. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง ยากจน และ
บ้านไกล 
เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครอง

1. ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ดูแล คิดเป็นร้อยละ 100 

257,136 258,000 258,000 นายวิษณุ อินทโรภาส  
นางสาวฉววีรรณ กู้เมือง 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
นักเรียนในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ของนักเรียนได้อย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ สามารถ
ป้องกัน วิเคราะห์ แก้ปัญหา 
ส่งต่อและให้ค าปรึกษา
นักเรียนได้ 

โครงการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดจาก
ยาเสพติดทุกชนิด 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีส่วนร่วมกิจกรรม
น าไปสู่การปฏิบัติ การป้องกัน
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข และโรงเอดส์ได้อย่าง
ถูกต้องทั้งต่อตนเองและชุมชน 

3. เพ่ือปลูกฝังทักษะชีวิต 

1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา 
จ านวน 2,757  คน  

2. ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
จ านวน 131 คน 
 

200,090 201,000 201,000 นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ 
นายยงยุทธ แสงสุวรรณ 
นางสาวกัญน์ภสัสรณ ์ศรีเมือง 
และคณะท างาน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
4. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้

ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามโครงการกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาวเป็นอย่างดี 

5. เพ่ือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อย่างต่อเนื่องสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านจิตใจส าหรับเยาวชนใน
การป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

โครงการ ส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม 

3. เพ่ือพัฒนาจิตใจโดยใช้กิจกรรม
เป็นเครื่องก าหนด 

1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
จ านวน 400 คน 

2. ครูเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
100 คน  
 

94,200 100,000 100,000 นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกการมีส่วน

ร่วมในการรักษาความสะอาด
ห้องน้ า 

โครงการสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพนักเรียน 

1. เพ่ือความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของนักเรียน
โรงเรียนสวนศรีวิทยา                 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่อง
บทบาทของ อสม.น้อย 

3. เ พ่ือสามารถ เฝ้ าระวั งและ
ป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน 

4. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น สุ ข ภ า พ
อน า มั ย ขอ ง นั ก เ รี ย น แ ล ะ
บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน 

5. เพ่ือพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใน 3 

1. นักเรียน จ านวน 2,757 คน 
2. ครู จ านวน 131 คน 

119,000 120,000 120,000 นางสุธีรา  เทียมศิริ   
นางมลฤดี  สไตน์                                                
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
เรื่อง คือ สะอาด (Healthy)    
เพียงพอ (Accessibility) และ
ปลอดภัย (Safety) 

6. เ พ่ื อ ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี
พฤติกรรมในการใช้ส้วมอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

7. เพ่ือให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่
ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารและเป็นต้นแบบการ
จัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร
โรงอาหาร 5 ดาว ทั้งในชุมชน
และสถานศึกษาอ่ืนๆ 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่อง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถ
เลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าได้
อย่างปลอดภัย 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตย 1. เพ่ือส่งเสริมการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. เพ่ือให้ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาตนเองสู่การเป็นภาวะ
ผู้น าของสังคม 

3. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การบริหารจัดการสภา
นักเรียนในสถานศึกษาต้นแบบ
และสามารถน าไปแล้ว
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

4. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สภานักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
จ านวน 2,757 คน  

2. ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
จ านวน  131 คน  
 

141,820 150,000 150,000 นายภัสพงษ์ เตี่ยวห ู
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ค่านิยมท่ีดีงามในการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ยึดมั่น
ในศาสนาเทิดทูนใน
พระมหากษัตริย์ 

5. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่
ของกิจกรรมของ
คณะกรรมการสภานักเรียน 

โครงการ ส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

1. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การส่งแข่งขันทักษะวิชาการได้
ทุกทักษะในสาขาคณิตศาสตร ์

1. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการสาขา
คณิตศาสตร์  

16,100 18,000 18,000 นางประกายทิพย์ ดอนกิจภัย 
นางสาวกนกวรรณ ทองพรหม 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายโครงงาน
คณิตศาสตร์ เกิดทักษะ และ
กระบวนการในการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ มี
ความเข้าใจ และมีทักษะใน
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

66,777 70,000 70,000 นางสาวเฉลิมขวัญ  สาระอาภรณ์   
นางสาวชนกวรรณ  ฉิมสะอาด 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
2. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมเวทคณิตหรรษา เกิด
ทักษะ ในการค านวณ ด้วย
รูปแบบการคิดแบบเวทคณิต 

เวทคณิตหรรษา สามารถ
ค านวณด้วยรูปแบบการคิด
แบบเวทคณิต 

โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะ
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามใน
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ ยึดมั่นในศาสนา
เทิดทูนในพระมหากษัตริย์ 

1. นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทาง
สังคมศึกษาฯ จ านวน 100 คน 

78,719 80,000 80,000 นางปิยา ครองไกรเวช 
นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวสัดิ์ 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสวนศรี
วิทยาได้ส่งเสริมและพัฒนา

1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา
ร้อยละ 100 

555,631 560,000 560,000 นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง 
นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ศักยภาพตนเอง 

โครงการ สวนศรีน้อมน าศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนา
สถานศึกษาท่ียั่งยืน   
 

1. เพ่ือรองรับการประเมิน
สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรโรงเรียน               
สวนศรีวิทยาร้อยละ 100 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา
ร้อยละ 100 

135,740 140,000 140,000 นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์ 
นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง 
และนางสาววราภรณ์ กู้เมือง 
 

โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้มีความทันสมัย 

ตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียนและชุมชน 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย และมุ่งพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4. เ พ่ื อจั ดท า สื่ อ และ เอกสา ร

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา 
2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมี

การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวัดผลและประเมินได้
อย่ า งถูกต้อ งและมีความ
ทันสมัย 

3. ครูทุกคนได้รับการนิเทศใน
ชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการ

852,485 900,000 900,000 นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ประกอบการเรียนการสอน 

5. เพ่ือใช้สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6. เ พ่ื อ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี

คุณภาพด้านการวัดผลและ

ประเมินผล 

7. เพ่ือจัดท าคู่มือการวัดผลและ

ประเมินผล 

8. เ พ่ือส่ ง เสริมพัฒนาคุณภาพ

ระบบการนิเทศและการจัดการ

เรียนรู้  

9. เ พ่ื อ น า ผ ล ก า ร นิ เ ท ศ ม า

พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ

พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
ส ามารถจั ดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ 1. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 1. ผู้เรียน ร้อยละ 20 มีส่วนร่วม 1,403,000 1,403,000 1,403,000 นางสาววรีวรรณ  มณีนวล 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ทางวิชาการ ของผู้เรียนในการเข้าแข่งขัน

ทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

กิจกรรม กล้าแสดงออกทาง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนาทักษะในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

3. เพ่ือรายงานผลการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล ในการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง 
สพฐ. (OBECQA) และการ
จัดการเรียนการสอนการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

และมีผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ร้อยละ 80 
ได้รับเหรียญรางวัลจาการ
แข่งขันทักษะระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษาข้ึนไป 

นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค 

โครงการ  พัฒนาระบบงาน 1. เพ่ือสังเคราะห์งาน/กิจกรรม/ 1. รายงานสังเคราะห์งาน/ 161,500 170,000 170,000 นางสาวศรีสุดา  รัตนะ   
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

โครงการ  
2. เพ่ือก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4. เพ่ือจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

5. เพ่ือด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

6. เพ่ือจัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพศึกษา 

7. เพ่ือจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

กิจกรรม/โครงการ 
2. รายงานมาตรฐานการศึกษา    
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  
4. รายงานระบบบริหารและ

สารสนเทศ  
5. รายงานการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  

6. รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพศึกษา   

7. รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

8. รายงานประจ าปี     
9. รายงานการจัดให้มีการพัฒนา

นางปิยา ครองไกรเวช 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
การศึกษาของสถานศึกษา 

8. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

9. เพ่ือจัดให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

10. เพ่ือน าเสนอผลงานในการเปิด
โลกทัศน์ทางวิชาการ 

อย่างต่อเนื่อง    

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคน ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สร้างความโดดเด่น เป็น

1. นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
จ านวน 2,757 คน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ 

70,100 80,000 80,000 นางสาวมัชชารวด ี ชลสาคร 
นางสาวอ้อมอรุณ  บุญอบ 
นายนัสธี  ศิริโพธิ ์
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
เอกลักษณ์ให้กับโรงเรียนเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ และเกิดทักษะการ
ท างานตามความถนัดและ
ความสามารถ  

5. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ 
ให้นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ 

6. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจใน บทบาทและหน้าที่
อย่างชัดเจนน าไปปฏิบัติได้ 

7. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็น
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
แบบอย่างที่ดีในด้านการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
น าเสนอผลงานของนักเรียน 
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

8. เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกัน
การทุจริตในโรงเรียนและ
ชุมชน 

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการ
อ่านและการเรียนรู้ 

1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดตาม
นโยบายห้องสมุด 3 ดี เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ ทันสมัย มี
ความพร้อมในการให้บริการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่าง
หลากหลาย         

2. เพ่ือพัฒนาทักษะในการ

1. ครูและบุคลากร 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 131 คน 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา 
จ านวน 2,757 คน 

185,880 190,000 190,000 นางสาวกุลธิดา  ซังธาดา 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. เพ่ือคุณภาพการศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานที่เป็นแม่แบบที่ดี
และเพ่ือน าผลการศึกษาดูงาน
มาปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการของห้องสมุด 

4. เพ่ือคุณภาพการศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานที่เป็นแม่แบบที่ดี 

5. เพ่ือน าผลการศึกษาดูงานมา
ปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการของห้องสมุด 

6. เพ่ือพัฒนาความรู้
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ความสามารถของคุณครูและ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  มีการ
ปฏิบัติตามแผน มีการประเมิน  
สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ตนเอง  มีการปรับปรุงพัฒนา
แผนอย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 

1. เพ่ือพัฒนางานบริหารงาน
บุคคลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนสวน
ศรีวิทยาได้รับการพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบงาน 8 งาน ของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วย งานบริหาร
ส านักงานฝ่ายบริหารงาน
บุคคล  งานแผนอัตราก าลัง/
สรรหาและการก าหนด
ต าแหน่ง/เวรยามรักษาการ  
งานทะเบียนประวัติ/
ฐานข้อมูล  งานพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  งาน
ส่งเสริมวิทยฐานะ  งาน
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  งานวินัย การ
รักษาวินัย และการออกจาก

583,135 600,000 600,000 นางจิตติมา  วรชาติ  
นายสุทิน สุทธิสิน 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ราชการ 

โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ฝ่ายอ านวยการและบริหารทั่วไป 

1. เพ่ือพัฒนาระบบงานส านักงาน
อ านวยการและบริหารทั่วไป 

2. เพ่ือสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันกษัตริย์ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่คณะครู 
บุคลากรและผู้มีอุปการคุณใน
วาระต่างๆ 

3. เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนสู่
ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม
ภาวะผู้น าให้แก่นักเรียนเพ่ือ

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา
ทุกคน 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา
ทุกคนผู้รับบริการทุกคน 

120,000 120,000 120,000 นางวราภรณ์ พรหมมา    
นางสุภาพ ล่องหลง 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี 

4. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานของ
โรงเรียน ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน เป็นแหล่งบริการ
ข้อมูลแก่ชุมชน 

5. เพ่ือพัฒนางานปฏิคมให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

6. เพ่ือพัฒนางานธนาคาร
โรงเรียนให้สามารถส่งเสริม
นักเรียนให้รักการออม ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  

7. เพ่ือพัฒนางานยานพาหนะให้
สามารถให้บริการได้อย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการ
อ่านและการเรียนรู้ 

1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดตาม
นโยบายห้องสมุด 3 ดี เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ ทันสมัย มี
ความพร้อมในการให้บริการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่าง
หลากหลาย         

2. เพ่ือพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. เพ่ือคุณภาพการศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานที่เป็นแม่แบบที่ดี
และเพ่ือน าผลการศึกษาดูงาน
มาปรับปรุงคุณภาพในการ

1. ครูและบุคลากร 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 131 คน 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรวีิทยา 
จ านวน 2,757 คน 

185,880 200,000 200,000 นางสาวกุลธิดา  ซังธาดา 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ให้บริการของห้องสมุด 

4. เพ่ือคุณภาพการศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานที่เป็นแม่แบบที่ดี 

5. เพ่ือน าผลการศึกษาดูงานมา
ปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการของห้องสมุด 

6. เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของคุณครูและ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  มีการ
ปฏิบัติตามแผน มีการประเมิน  
สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ตนเอง  มีการปรับปรุงพัฒนา
แผนอย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการ
อ่านและการเรียนรู้ 

1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดตาม
นโยบายห้องสมุด 3 ดี เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ ทันสมัย มี
ความพร้อมในการให้บริการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่าง
หลากหลาย         

3. เพ่ือพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ือคุณภาพการศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานที่เป็นแม่แบบที่ดีและ
เพ่ือน าผลการศึกษาดูงานมา
ปรับปรุงคุณภาพในการ

1. ครูและบุคลากร 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 131 คน 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
จ านวน 2,757 คน 

185,880 200,000 200,000 นางสาวกุลธิดา  ซังธาดา 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ให้บริการของห้องสมุด 

5. เพ่ือคุณภาพการศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานที่เป็นแม่แบบที่ดี 

6. เพ่ือน าผลการศึกษาดูงานมา
ปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการของห้องสมุด 
เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของคุณครูและ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  มีการ
ปฏิบัติตามแผน มีการประเมิน  
สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ตนเอง  มีการปรับปรุงพัฒนา
แผนอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 1. เพ่ือด าเนินการความปลอดภัย
ในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 

1. ครูและบุคลากร 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 131 คน 

50,000 50,000 50,000 นางสุธีรา  เทียมศิริ    
นางวาสนา  ด้วงรอด 



 

148 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 

2. เพ่ือจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

3. เพ่ือบริหารจัดการขยะตาม
กิจกรรม ZERO Waste 
School 

4. เพ่ือการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

5. เพ่ือจัดการฝึกอบรมดับเพลิง
ขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง
และการฝึกซ้อมหนีไฟใน
สถานศึกษา 

6. เพ่ือบริหารจัดการงานอนามัย
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานศึกษาปลอดภัย 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
จ านวน 2,757 คน 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
7. เพ่ือด าเนินการจัดการห้องส้วม

ให้ถูกสุขลักษณะตามหลักการ
ส้วม HAS สอดคล้องกับ
หลักการของสถานศึกษา
ปลอดภัย 

8. เพ่ือบริหารจัดการโรงอาหารให้
ถูกสุขอนามัยตามกิจกรรมโรง
อาหาร 5 ดาว สอดคล้องกับ
หลักการของสถานศึกษา
ปลอดภัย 
เพ่ือด าเนินการงานจราจรอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักการของ
สถานศึกษาปลอดภัย 

โครงการ พัฒนาฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

1. เพ่ือพัฒนางานบริหาร
งบประมาณให้เป็นปัจจุบัน 

พัฒนาระบบงาน 7 งาน ของฝ่าย
บริหารงบประมาณ ประกอบด้วย  

118,000 
 

120,000 120,000 นางจิตติมา  วรชาติ   
นางมยุรี พลดงนอก 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
 ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 

- งานแผนงาน    
- งานการเงิน   
- งานบัญชี   
- งานพัสดุและสินทรัพย์  
- งานส านักงาน   

งานควบคุมภายใน และการ
นิเทศติดตามงาน 

คณะท างานฝ่ายบริหา
งบประมาณ 
 

โครงการ พัฒนางานอาคาร
สถานที่ 
 

1. เพ่ือเสริมสร้างความเป็น
สถานศึกษาปลอดภัยส าหรับ
ผู้เรียน 

2. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 

1. พัฒนาระบบงาน 7 งาน ของ
ฝ่ายอาคารสถานทีพ้ื่นที่ของ
โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นพ้ืนที่
แห่งความปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน  260 คน 

1,914,055 2,000,000 2,000,000 นายปราโมทย์  เมืองมีทรัพย์ 
นายศิระวิชญ์  ทวีสวุรรณวงศ์ 
นายศิริศักดิ์  คลิ้งคงอินทร์ 
นายไกรวิชญ์  ศรีฤทธิ ์

โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานฝ่ายบริหาร

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้มีความทันสมัย ตอบสนอง

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
เอกสารประกอบการเรียน

852,485 860,000 860,000 นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
วิชาการ ความต้องการของผู้เรียนและ

ชุมชน 
2. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า

ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลาย และมุ่ ง พัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 

4. เ พ่ื อจั ดท า สื่ อ และ เอกสา ร
ประกอบการเรียนการสอน 

5. เพ่ือใช้สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. เ พ่ื อ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี

คุณภาพด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 

7. เพ่ือจัดท าคู่มือการวัดผลและ
ประเมินผล 

การสอนในแต่ละรายวิชา 
2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมี

การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวัดผลและประเมินได้
อย่ า งถูกต้อ งและมีความ
ทันสมัย 

3. ครูทุกคนได้รับการนิเทศใน
ชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
ส ามารถจั ดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
8. เ พ่ือส่ ง เสริมพัฒนาคุณภาพ

ระบบการนิเทศและการจัดการ
เรียนรู้  
เพ่ือน าผลการนิเทศมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

โครงการ  พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือสังเคราะห์งาน/กิจกรรม/
โครงการ  

2. เพ่ือก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4. เพ่ือจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

1. รายงานสังเคราะห์งาน/
กิจกรรม/โครงการ 

2. รายงานมาตรฐานการศึกษา    
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  
4. รายงานระบบบริหารและ

สารสนเทศ  
5. รายงานการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  

161,500 170,000 170,000 นางสาวศรีสุดา  รัตนะ   
นางปิยา ครองไกรเวช 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
5. เพ่ือด าเนินงานตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

6. เพ่ือจัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพศึกษา 

7. เพ่ือจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

8. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

11. เพ่ือจัดให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
เพ่ือน าเสนอผลงานในการเปิด
โลกทัศน์ทางวิชาการ 

6. รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพศึกษา   

7. รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

8. รายงานประจ าปี  
9. รายงานการจัดให้มีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง    

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา 1. เพ่ือพัฒนางานบริหารงาน พัฒนาระบบงาน 8 งาน ของฝ่าย 583,135 600,000 600,000 นางจิตติมา  วรชาติ  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 

บุคคลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนสวน
ศรีวิทยาได้รับการพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

บริหารงานบุคคล  
 

นายสุทิน สุทธิสิน 

โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ฝ่ายอ านวยการและบริหารทั่วไป 

1. เพ่ือพัฒนาระบบงานส านักงาน
อ านวยการและบริหารทั่วไป 

2. เพ่ือสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันกษัตริย์ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่คณะครู 
บุคลากรและผู้มีอุปการคุณใน
วาระต่างๆ 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา
ทุกคน 

2. นักเรียนโรงเรยีนสวนศรีวิทยา
ทุกคนผู้รับบริการทุกคน 

120,000 120,000 120,000 นางวราภรณ์ พรหมมา    
นางสุภาพ ล่องหลง 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนสู่
ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม
ภาวะผู้น าให้แก่นักเรียนเพ่ือ
เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี 

4. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานของ
โรงเรียน ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน เป็นแหล่งบริการ
ข้อมูลแก่ชุมชน 

5. เพ่ือพัฒนางานปฏิคมให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

6. เพ่ือพัฒนางานธนาคาร
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดา้เนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
โรงเรียนให้สามารถส่งเสริม
นักเรียนให้รักการออม ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  
เพ่ือพัฒนางานยานพาหนะให้
สามารถให้บริการได้อย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีในสถานศึกษา 

2. เพ่ือสนับสนุนให้ครู บุคลากร 
นักเรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ใช้
เทคโนโลยีในการบริหารและ
การจัดการเรียนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

3,011,936 2,000,000 2,000,000 นายรัตนันท์  การิกาญจน ์
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ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  

ฝ่ายการบริหารวิชาการ ฝ่ายการบริหารงบประมาณ ฝ่ายการบริหารงานบุคลากร 
ฝ่ายการบริหารทั่วไป 

กลุ่มอ้านวยการและบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

1. มีความรู้และเป็นผู้น าด้าน
วิชาการ  

2. มีความรู้ มีทักษะ มี
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารงาน  

3. สามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณ์แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 

4. มีวิสัยทัศน์  
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ  
7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา  

1. เข้าใจนโยบาย อ านาจหน้าที่
และกิจกรรมในหน่วยงาน 

2. มีความรู้ระบบงบประมาณ  
3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและ

การเงิน  
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
5. มีความละเอียดรอบคอบ 
6. มีความสามารถในการตัดสินใจ

อย่างมีเหตุผล  
7. หมั่นตรวจสอบการใช้

งบประมาณอยู่เสมอ  
8. รายงานการเงินอย่างเป็น

ระบบ 

1. มีความรู้ ทักษะประสบการณ์
ในการบริหารงานบุคคล 

2. เป็นแบบอยา่งที่ดี  
3. มีมนุษยสัมพันธ์  
4. มีอารมณ์ขัน  
5. เป็นนักประชาธิปไตย 
6. ประนีประนอม  
7. อดทน อดกลั้น  
8. เป็นนักพูดที่ดี  
9. มีความสามารถในการ

ประสานงาน  
10. มีความสามารถจูงใจให้คน

ร่วมกันท างาน  

1. เป็นนักวางแผนและ
ก าหนดนโยบายที่ดี  

2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและ
วินิจฉัยสั่งการที่ดี  

3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้
ระบบ 

4. สารสนเทศที่ทันสมัย  
เป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การติดต่อสื่อสาร  

5. รู้จักมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม  

6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว 
และตื่นตัวอยู่เสมอ  

1. ติดตามดูแล ให้ความ
อบอุ่น ความปลอดภัยแก่
นักเรียนในขณะอยู่
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
ในบางโอกาส 

2. ให้ค าแนะน าในด้านความ
ประพฤติของนักเรียน 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้า
กับสังคม และอยู่ร่วมกับ
สังคมได้เป็นอย่างดี 

3. วางแผนป้องกัน ควบคุม 
และการแก้ปัญหา การมา
โรงเรียนของนักเรียน และ
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ฝ่ายการบริหารวิชาการ ฝ่ายการบริหารงบประมาณ ฝ่ายการบริหารงานบุคลากร 
ฝ่ายการบริหารทั่วไป 

กลุ่มอ้านวยการและบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

8. ความรับผิดชอบ 
9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
10. รายงานผลการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบ  
11. ใช้นวัตกรรมทางการ

บริหาร  
12. ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

11. กล้าตัดสินใจ  
12. มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร 

7. มีความรับผิดชอบงานสูง 
ไม่ย่อทอ้ต่อปัญหาอุปสรรค  

8. ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

พฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม
กับสภาพนักเรียน 

4. วางแผนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระเบียบวินัย 

5. ติดต่อประสานงานกับ
ผู้ปกครอง ติดตามแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน 

6. ช่วยเหลือและให้บริการ
นักเรียนที่มีปัญหาตาม
โอกาสอันควร 
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5.2 บทบาทหน้าที่ของครู 

บทบาทส าคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

5.2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  

5.2.2 การประเมินตนเอง 

5.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเองได้อาจจ าแนกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบทั้งหน่วยของการเรียนที่อาจจะก าหนดเป็นภาคเรียนหรือ

ทั้งปีการศึกษา และน ามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตนสอนอยู่ 

ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถก าหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิดข้ึนหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะ

เกิดข้ึนหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 น ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการสอน โดยท างานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการท างานร่วมกับผู้เรียน โดยอ านวยความ

สะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็น 

รายบุคคลและรายชั้นเรียน 

ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไ ขอย่างไร 

มีค าแนะน าเพื่อจะน าไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย  

บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ 3 ประการ คือ  

1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ 

2. การประเมินตนเอง 

3. การรายงานผลการประเมินตนเอง  

ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทท่ีต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 ประการ คือ 

1. ร่วมจัดท ารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  

2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก 

3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูในการการท างานซึ่งแยกได้ดังนี้ 
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1. สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท้างานเป็นทีม 
1. ความสามารถในการวางแผน/

ปฏิบัติงาน  
1.1 ความรู้ความเข้าใจในการ

วางแผน  
1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน

แต่ละภารกิจ  
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

2.1 การปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผน  

2.2 ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน  
2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ

พัฒนางาน  
2.4 การยึดหลักประหยัดในการ

ปฏิบัติงาน  
2.5 การน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

1. ความสามารถในการสร้างระบบการ
ให้บริการ  
1.1 การศึกษาความต้องการของ 

ผู้รับบริการ  
1.2 การจัดระบบการให้บริการบน

พ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการ 
2. ความสามารถในการให้บริการ  

2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ  

2.2 การศึกษาผลการให้บริการเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  
1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ

ตนเอง  
1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้

เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย.  
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือ

การสื่อสาร 
2.6 การจับใจความ การสรุปจากการ

อ่านและการฟัง  
2.7 ความชัดเจนในการอธิบาย /

ยกตัวอย่าง  
2.8 การตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  

3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการแสวงหาความรู้  
3.1 การจับใจความ และการสรุปจาก

การอ่านและการฟัง  
3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย /

1. ความสามารถในการวางแผนเพ่ือการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม  
1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน

ร่วมกับผู้อ่ืน  
1.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.3 การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 

2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  
2.1 ความเต็มใจให้ความร่วมมือใน

การปฏิบัติงาน  
2.2 ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของตน 

2.3 การปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้
ตามได้เหมาะสมกับบทบาท  

2.4 ความร่วมมือกับทีมงานในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
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การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท้างานเป็นทีม 
1.6 การปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย  

3. ผลการปฏิบัติงาน  
3.1 ความถูกต้องของผลการ

ปฏิบัติงาน 
3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของ

ผลการปฏิบัติงาน 

ยกตัวอย่าง 
3.3 ตั้งค าถามได้ตรงประเด็น 

4. ความสามารถในการติดตามความ
เคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
4.1 การใช้ Computer เบื้องต้น 

/Internet การใช้e – mail  
4.2 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่

หลากหลาย และท่ีเหมาะสม  
4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

ร่วมงาน 
5. ความสามารถในการประมวลความรู้

และน าความรู้ไปใช้  
5.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์

ความรู้เพื่อน าไปใช้พัฒนางาน  
5.2 การน า และการผลิตนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนา
งาน 

2.5 การสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่อง 
ให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่
เหมาะสม 

2. สมรรถนะประจ้าสายงาน 
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การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน 

1. ความสามารถในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร 

1.1 การด าเนินการสร้าง / พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น. 

1.2 การน าหลักสตูรสถานศึกษา 
หรือหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้
บรรลุจดุประสงค ์

1.3 การน าผลการประเมินการ
จัดการเรียนรู้มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2. ความสามารถในเนื้อหาสาระที่
สอน 

2.1 ภาษาไทย 
2.2 คณิตศาสตร์ 
2.3 วิทยาศาสตร์ 
2.4 สังคมศึกษา ศาสนา และ

1. ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 การจัดกิจกรรมได้

หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน  

1.2 การจัด หรือสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมได้
สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 

2. ความสามารถในการพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต  
2.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน

ดูแลตนเองด้านสุขภาพ
กาย เพ่ือการด ารงชีวิตที่ดี 

2.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสุขภาพจิต เพ่ือการ

1. ความสามารถในการจัด 
บรรยากาศการเรียนรู้  

1.1 การจัดกิจกรรม หรือ
สนับสนุนให้นักเรียนกล้า
แสดงความคิดเห็น 
พูดคุยโต้ตอบในสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียน 

1.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

1.3 การจัดมุมประสบการณ์ 
และสื่อที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

1.4 การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

2. ความสามารถในการจัดท า 
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร

1.  ความสามารถในการวิเคราะห์  
1.1 การวิเคราะห์สภาพ

ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อนของสถานศึกษา 

1.2 การวิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

2. ความสามารถในการ
สังเคราะห์  

2.1 การจัดท าแผนงาน/
โครงการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ 

2.2 การบูรณาการความรู้ทั้ง
ภายใน และระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

2.3 การบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
วิถชีีวิตประจ าวัน 

1. ความสามารถในการน า
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สถานศึกษา  
1.1 การประสานให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของสถานศึกษา 

1.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือ
บริการชุมชนให้เข้ามา
ใช้สถานศึกษาเป็น
แหล่งการเรียนรู้ และ
สันทนาการ 

2. ความสามารถในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 
2.1 การร่วมมือกับชุมชน

เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน และ
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การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน 

วัฒนธรรม 
2.5 สุขศึกษา และพลศึกษา  
2.6 ศิลปะ 
2.7 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
2.8 ภาษาต่างประเทศ 
2.9 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

สาระที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ภาษาไทย  
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  
- สุขศึกษา และพลศึกษา  
- ศิลปะ 
- การงานอาชีพ 
- ภาษาต่างประเทศ 

ด ารงชีวิตที่ดี 
2.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน  
2.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

2.5 การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ติดตามความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณ์ในสังคม 

3. ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตย 
3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน

รู้จักรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนและ / หรือ 
ยอมรับมติของกลุ่ม 

3.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการ

ประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา  
2.1 การจัดท าข้อมูล

สารสนเทศของนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

2.2 การน าข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน  

2.3 การน าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

3. ความสามารถในการก ากับ 
ดูแลชั้นเรียน 
3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ 
กติกา ข้อตกลง ส าหรับใช้
ร่วมกันในชั้นเรียน 

3. ความสามารถในการเขียน
เอกสารทางวิชาการ  
3.1 บทความ  
3.2 คู่มือการเรียนการสอน 
3.3 ต ารา 
3.4 หนังสือ 
3.5 รายงานทางวิชาการ 

4. ความสามารถในการวิจัย  
4.1 ความรู้ ความเข้าใจใน

ระเบียบวิธีวิจัย 
4.2 การวิจัยในชั้นเรียน 
4.3 การวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ 
4.4 การวิจัยและพัฒนา 

สิ่งแวดล้อม 
2.2 การร่วมมือกับชุมชน

เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เยาวชน 
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การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- หลักสูตรท้องถิ่น หรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
- โครงงานการศึกษาค้นคว้าของ

ผู้เรียน 
3. ความสามารถในการจัด

กระบวนการ 
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ไดอ้ย่างมีระบบ มีองค์ประกอบที่
สอดคล้อง 

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้
ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาได้ 

3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือก

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของกลุ่ม 

3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
รู้จักใช้เหตุผล ไตร่ตรองใน
การตัดสินใจ 

3.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีความตระหนักในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน 

4. ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นไทย  
4.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน

เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย ค่านิยม และ 
เอกลักษณ์ของชาติ 

4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม/

3.2 การแก้ปัญหาพฤติกรรม
ด้านระเบียบวินัยในชั้น
เรียน 

4. ความสามารถในการ
จัดระบบดูแล และช่วยเหลือ
ผู้เรียน  
4.1 การวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 

4.2 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน 

4.3 การแนะแนว และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้ง
กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มมีปัญหา 

4.4 การติดตามประเมินผล
การแนะแนว ผู้เรียน 
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การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน 

เรียนตามความสามารถและ
ความสนใจ 

3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

4. ใช้และพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 

4.1 การเลือกใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือ
การจัดการเรียนรู้  

4.2 การออกแบบ และการสร้าง
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจัดการ 
เรียนรู้ 

4.3 การหาประสิทธิภาพ และ
พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี

ค่านิยมไทย 
5. ความสามารถในการจัดระบบ

ดูแล และช่วยเหลือผู้เรียน  
5.3 การวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 

5.4 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน 

5.5 การแนะแนว และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้ง
กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มมีปัญหา 

5.6 การติดตามประเมินผล
การแนะแนว ผู้เรียน 

5.7 การจัดท าระบบเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน 

4.5 การจัดท าระบบเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน 
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การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน 

สารสนเทศ เพื่อการ จัดการ
เรียนรู้  

5. ความสามารถในการวัด และ 
ประเมินผลการเรียนรู้  

5.1 การประเมินการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง 

5.2 การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ วัดผลการเรียนรู้ 

5.3 การน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
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3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  
2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ 

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ  
4. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์  
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใดๆ

อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ  
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจ

สังคมและการเมืองอยู่เสมอ  
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู  
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

- ข้อมูลเชิงประจักษ์ / สภาพจริง 
- ข้อมูลการสัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน 
- แฟ้มพัฒนางานครู 
- เอกสารรายงานการด าเนินโครงการ 
- แฟ้มแบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 

ทั้งด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ า 
สายงาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- รายงานการประเมินตนเองของครู  
- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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5.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 
1.2 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เชื่อฟังค าสั่งสอน กตัญญูรู้คุณ 
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคมโดยการแสดงออกซ่ึงมิตรไมตรี มีน้ าใจ 

2. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี 
2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแล

ตนเองให้มีความปลอดภัยจากโทษภัยอันอาจเกิดข้ึนได้เสมอ 
2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมีสุนทรียภาพดี 

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และท างานกลุ่ม ท างานเป็นทีม 
3.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและแสวงหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดไตร่ตรอง 
คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา 

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาโดยเคร่งครัด 
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน 
3. เชื่อฟังพ่อแม่และคูรอาจารย์ 
4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน. 
5. มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ญาติ และผู้มีพระคุณ 
6. เป็นผู้มีนิสัยรักการงาน ช่วยเหลืองานของชุมชนอยู่เสมอ. 
7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา หาความรู้เพื่อน ามาพัฒนาชุมชนที่ตน

อาศัยและไม่เกียจคร้านในการช่วยเหลืองาน เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

8. รู้จักประหยัด และอดออม. 
9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ กล้าหาญ และรับผิดชอบ 
10. ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมที่ตนอยู่อาศัย รู้จักบาป

บุญคุณโทษ อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ และสมบัติของสาธารณะ 
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5.4 บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา และผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5.4.1 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียน 

บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับโรงเรียน บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัว /ชุมชน 
1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน โดยการ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการ

พัฒนาในการประชุมครู-ผู้ปกครอง  
2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
3. การช่วย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียน 
4. การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยการเป็นผู้ปกครอง เครือข่าย 

สอดส่องดูแลอุบัติภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนนอกโรงเรียน  
5. งานอาสาสมัครเพ่ือการศึกษา เช่นเป็นวิทยากรแก่นักเรียน เป็นสารวัตรนักเรียน 
6. ดูแลการมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียน ทั้งในด้านการตรงต่อเวลา ด้านความ

ประพฤติ ความรับผิดชอบ และ ความสุ่มเสี่ยงต่าง ๆ 
7. มีส่วนร่วมในการอบรม สั่งสอน ปลูกฝัง คุณธรรม และค่านิยมที่ดีงามแก่ นักเรียนใน

ปกครองเมื่อนักเรียนกลับสู่บ้าน 

1. การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เช่น กวดขัน เข้มงวดในการรักษาระเบียบวินัย กฎ กติกา มารยาทของสังคม 

2. การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยตรงทางโทรศัพท์ /จดหมาย 
3. การจัดระบบการเรียนการสอนที่บ้าน โดยดูแลการท าการบ้าน อ่านหนังสือ

ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
4. อนุญาต /ฝึกให้บุตรหลานมีจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคม /ชุมชนที่ตนอยู่

อาศัย 
5. เป็นพ่อ แม่ ที่ดี ท าให้บุตรหลานในปกครอง ในครอบครัวมีความสุขที่สุดเมื่อ

อยู่ในบ้าน มั่นใจในผู้ปกครอง กล้าพูดและปรึกษาได้ทุกเรื่อง 
6. ช่วยเหลือชุมชน สังคมในการเคารพ และรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 
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5.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายอ้านวยการและบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

1. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

2. มีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา 

3. มีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย
หรือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

4. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะใน
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5. ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิทยากร และ
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
แก่สถานศึกษา 

6. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

1. มีส่วนร่วมจัดท าแผนการใช้เงิน
งบประมาณของสถานศึกษา 

2. มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้
งบประมาณท่ีได้รับจาก
บุคคลภายนอกของสถานศึกษา 

3. มีส่วนร่วมติดตามและรายงาน
ผลการใช้งบประมาณใน
สถานศึกษา 

4. มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณ
สนับสนุนสถานศึกษา โดย
ระดมจากชุมชน 

5. มีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการ
ของสถานศึกษา 

 

1. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของ
สถานศึกษา 

2. มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหา
วิทยากรภายนอกตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 

3. มีส่วนร่วมในการจัดหา
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบ
ข้อมูลบุคลากรของ
สถานศึกษา 

4. มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา 

5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

1. มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาก่อน
เสนอต่อสาธารณชน 

2. ให้ค าปรึกษาแนะน าและ
สนับสนุนการด าเนินงานในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

3. ให้ความร่วมมือเป็นผู้
ประสานงานระหว่างสถานศึกษา
ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ 

4. มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่ 

5. ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการ
พัฒนาอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน 

6. มีส่วนร่วมสนับสนุนให้

1. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับติดตามดูแล นักเรียน
ในขณะอยู่โรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

2. ให้ค าแนะน าในด้านความ
ประพฤติของนักเรียน เพ่ือให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม 
และอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็น
อย่างดี 

3. มีส่วนร่วมวางแผนป้องกัน 
ควบคุม และการแก้ปัญหา 
การมาโรงเรียนของนักเรียน 
และพฤติกรรมที่ไม่ 
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

4. มีส่วนร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบ
วินัย 
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ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายอ้านวยการและบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 

7. มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อ
การเรียน การสอนที่ทันสมัย 

8. มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรใน
การให้ความรู้แก่นักเรียน 

9. มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้
สื่อการเรียนการสอน อย่าง
สม่ าเสมอ 

10. มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

สถานศึกษาเป็นสถานที่ท า
กิจกรรมของชุมชน 

7. สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ
และอนามัยแก่นักเรียนของ
สถานศึกษา 

8. สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มีการ
เผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและเป็น
ศูนย์บริการด้านวิชาการ 

9. สนับสนุนกิจกรรมงานบริการ
ต่างๆของสถานศึกษาได้แก่ 
สหกรณ์ แนะแนว อาหาร
กลางวัน 

10. มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในระดับ
สถานศึกษาและในระดับท้องถิ่น 

11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาทางด้านศาสนา 

5. ช่วยเหลือ ติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครอง 
ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน 

6. สนับสนุน ช่วยเหลือและ
ให้บริการนักเรียนที่มีปัญหา
ตามโอกาสอันควร 
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ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายอ้านวยการและบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
12. มีส่วนร่วมจัดท าโครงการ

ต่างๆ เช่น การป้องกันสารเสพ
ติด สื่อลามก การพนันและการ
ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 

13. มีส่วนร่วมระดมความ
ร่วมมือในชุมชนเพ่ือการจัด
การศึกษารวมทั้งการจัดหา
ทุนการศึกษาให้สถานศึกษา 

14. มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียน
มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
ร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียนใน
สถานศึกษา 

15. มีส่วนร่วมในการประเมินผล
การใช้อาคารสถานที่เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาและ ปรับปรุง 

 



 

 

174 

5.5 แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 

เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าประสงค์ และค่านิยมที่ก าหนด ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุก

กลุ่มคณะ 

2. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนดบุคคลหรือ

คณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

3. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผนการ

ด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่

คณะครู 

4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอย่างง่ายๆ 

ของแผนตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

5. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับ

สภาพที่มีอยู่แล้วจริง 

6. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

7. จัดให้มีเวทีหรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาสให้มี

การพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกา

ปฏิบัติงานตาแผน 

8. จัดให้มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้น

สังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 

9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมี

ความเป็นผู้น าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ

คิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครู

ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
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11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้

ในแผน 

12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงใน

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืน ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

13.1  ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ

ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มี

ความเหมาะสมต่อไป 

13.2  การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปีการศึกษา

แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2565 เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและ

ปัญหาอุปสรรครวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยน

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2566 

13.3  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

3 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2566 เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา 

พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็น

ฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567-

2569 

14. มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ า 

ปีงบประมาณทุกปี 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

- ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสวนศรีวิทยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 – 2566   

- ประกำศโรงเรียนสวนศรีวิทยำ เรื่องกำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  



 

 
 

 
คำสั่งโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

ท่ี ๑๐๐๗  / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๗ 

------------------------- 

  เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว           

มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค

สองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๕๓  มาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) 

และพระราชบัญญัติบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  ตามมาตรา ๒๗  จึงแต่งต้ังและมอบหมายให้

ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างช่ัวคราวและนักการ  ปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

๒. นางสาวสุกัญญา  ขอรตัน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

๓. นางจิตติมา  วรชาติ   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ  

๔. นางอิสริญ  บุญหนัก   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

๕. นางสาวดาราวดี  บรรจงช่วย   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุกัญญา  ขอรัตน์  รองประธานกรรมการ 

๓. นางจิตติมา  วรชาติ   รองประธานกรรมการ 

๔. นางอิสริญ  บุญหนัก  รองประธานกรรมการ 

๕. นางสาวดาราวดี  บรรจงช่วย   รองประธานกรรมการ 

๖. นางมยุรี  พลดงนอก  กรรมการ 

๗. นางสุธีรา เทียมศิริ   กรรมการ 

๘. นางสาววีรวรรณ  มณีนวล  กรรมการ 

๙. นายสุทิน  สุทธิสิน   กรรมการ 

๑๐. นายปราโมทย์  เมืองมีทรัพย์  กรรมการ 



 

๑๑. นางสุภาพ  ล่องหลง   กรรมการ 

๑๒. นายกฤษฎา  กาลสงค์  กรรมการ 

๑๓. นายอังคาร์  เทพรัตนนันท์  กรรมการ 

๑๔. นางทิวา  อนันตเมฆ   กรรมการ 

๑๕. นางสาวกนกวรรณ  กันชนะ  กรรมการ  

๑๖. นายรัตนันท์  การิกาญจน์  กรรมการ 

๑๗. นางพนิดา  พรหมสถิตย์  กรรมการ 

๑๘. นายวิษณุ  อินทโรภาส  กรรมการ 

๑๙. นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข  กรรมการ 

๒๐. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรทอง  กรรมการ 

๒๑. นางสาววราภรณ์  กู้เมือง  กรรมการ 

๒๒. นางณัฐริยา  รองพล   กรรมการ 

๒๓. นางสาวอาริษา  วัฒนครใหญ่  กรรมการ 

๒๔. นางสาวศรีสุดา  รัตนะ  กรรมการ 

๒๕. นางสาวกนกวรรณ  ทองพรหม กรรมการ 

๒๖. นางสาวสุดคะนึง  ปิ่นจอม  กรรมการ 

๒๗. นางสาวธนัฎฐา  ล่ิมสวัสด์ิ  กรรมการ 

๒๘. นางสาวมลทิรา  เอี่ยมสอาด  กรรมการและเลขานุการ 

๒๙. นางสาวชื่นกมล  สอนสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๐. นางสาวฐิติกาญจน์  สวัสดิพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. ดำเนินการวิเคราะห์องค์กร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
๒. วิเคราะห์เป้าหมาย จุดเน้น นโยบายการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน- 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑   
กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

๓.  ศึกษาแนวปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔   วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ 
๕.  ร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔–๒๕๖๗ 
๖   จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔–๒๕๖๗ 



 

๗.  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔–๒๕๖๗ 
      ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ 
๘.   จัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔–๒๕๖๗ 
      ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  
๙.   รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

๓. คณะกรรมการประเมินผล 
๑. นางมยุรี  พลดงนอก   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวชื่นกมล  สอนสุวรรณ  กรรมการ 

๓. นางสาวมลทิรา  เอี่ยมสอาด  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 

๑) ประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔–๒๕๖๗ 

๒)  จัดทำเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน 
๓)  รายงานการะประเมินผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ท้ังนี้ ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด ด้วยความวิริยะ 

อุตสาหะ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  

 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๘  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

            (นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

 
 
 
 
 
 

 



     
 

      

      

     ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-------------------------------------------- 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา               
พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยาจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน              
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนสวนศรีวิทยาจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 ลงช่ือ       ลงช่ือ 
  (นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด)    (นายชัยพร ศรีรอด) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         โรงเรียนสวนศรีวิทยา



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพีุทธศักราช 2561 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ

อ่าน เขียน การส่ือสารและการ
คิดคำนวณ 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาท่ี 2 ได้ 
2564 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาท่ี 2 ได้ 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาท่ี 2 ได้ 

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาท่ี 2 ได้ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหา 

4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีสามารถในการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
2564 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีสามารถในการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีสามารถในการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีสามารถในการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้าง นวัตกรรม 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เป็น

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต  
2564 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เป็น

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เป็น

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เป็น

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร 

2564 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร 

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีรสถานศึกษากำหนด 

2564 ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีรสถานศึกษากำหนด 
2565 ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีรสถานศึกษากำหนด 
2566 ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีรสถานศึกษากำหนด 

6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืองานอาชีพ 

2564 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืองานอาชีพ 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืองานอาชีพ 

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืองานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม

ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2563 

(ข้อมูลปีฐาน) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกาตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีค่านิยม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2564 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกาตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีค่านิยม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกาตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีค่านิยม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกาตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีค่านิยม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2563 

(ข้อมูลปีฐาน) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

2564 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
5. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างและหลากหลาย 
2563 

(ข้อมูลปีฐาน) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
2564 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

6. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

2564 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

2566 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

4. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2564 โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2565 โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2566 โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2564 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2565 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2566 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

6. การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2564 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2565 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 



มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

2566 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

7. การพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของครู ครูทุกคนได้รับ การอบรมพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปีและสามารถเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ป ี

2564 โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของครู ครูทุกคนได้รับ การอบรมพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปีและสามารถเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ป ี

2565 โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของครู ครูทุกคนได้รับ การอบรมพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปีและสามารถเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ป ี

2566 โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของครู ครูทุกคนได้รับ การอบรมพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปีและสามารถเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ป ี

8. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ 

2564 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ 

2565 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ 

2566 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ 

9. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 



มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และเรียนรู้ 

(ข้อมูลปีฐาน) 2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 
2564 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 

2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 
2565 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 

2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 
2566 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 

2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

10. การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

1. ครูร้อยละ 80 จัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ 80 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
3. ครูร้อยละ 80 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการ'ฝึก ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ ผลงาน และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง 

4. ครูร้อยละ 80 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ ความต้องการจำเป็นจริง 

2564 1. ครูร้อยละ 80 จัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ 80 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
3. ครูร้อยละ 80 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการ'ฝึก ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ ผลงาน และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง 

4. ครูร้อยละ 80 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ ความต้องการจำเป็นจริง 

2565 1. ครูร้อยละ 80 จัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ 80 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
3. ครูร้อยละ 80 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการ'ฝึก ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ ผลงาน และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

4. ครูร้อยละ 80 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ ความต้องการจำเป็นจริง 

2566 1. ครูร้อยละ 80 จัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ 80 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
3. ครูร้อยละ 80 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการ'ฝึก ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ ผลงาน และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง 

4. ครูร้อยละ 80 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ ความต้องการจำเป็นจริง 

11. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

1. ครูร้อยละ 80 ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ส่ือท่ีหลากหลาย 

2. ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูร้อยละ 80 นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม 

2564 1. ครูร้อยละ 80 ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ส่ือท่ีหลากหลาย 

2. ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูร้อยละ 80 นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม 

2565 1. ครูร้อยละ 80 ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ส่ือท่ีหลากหลาย 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

2. ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูร้อยละ 80 นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม 

2566 1. ครูร้อยละ 80 ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ส่ือท่ีหลากหลาย 

2. ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูร้อยละ 80 นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม 

12. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2564 1. ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ

เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2565 1. ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2566 1. ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ

เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

13. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 2563 1. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

(ข้อมูลปีฐาน) วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน

หนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็น

ส่วนหนึ่งในการพฒันาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดใน
แต่ละตัว 

4. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับข้ัน 

5. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพงึประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับข้ัน 

2564 1. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ 
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการพฒันาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดใน
แต่ละตัว 

4. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับข้ัน 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

5. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพงึประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับข้ัน 

2565 1. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ 
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการพฒันาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดใน
แต่ละตัว 

4. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับข้ัน 

5. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพงึประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับข้ัน 

2566 1. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ 
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการพฒันาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดใน



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

แต่ละตัว 
4. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้

เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับข้ัน 
5. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพงึประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ

วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแต่ละระดับข้ัน 
14. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2563 
(ข้อมูลปีฐาน) 

ครูร้อยละ 80 ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

2564 ครูร้อยละ 80 ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

2565 ครูร้อยละ 80 ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

2566 ครูร้อยละ 80 ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

 




