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คำนำ 
 

    เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ ทิศทางในการบริหารจัดการ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2560 – 2563 (ระยะ 4 ปี) โดยยึดคำ
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗    นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ   แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๖๒๑/๒๕๕๔  เรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ ( พ.ศ. ๒๕๕๓ 
– ๒๕๖๑ )   มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  
๑๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และกลยุทธ์การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๑  เป็นหลักในการจัดทำ   ประกอบด้วยกลยุทธ์การดำเนินงาน ๕ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
และกลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเป็นไทย       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรของทุกกลุ่มบริหารงาน / กลุ่มสาระฯ / งาน ของโรงเรียน            
สวนศรีวิทยา ที่ ได้เสียสละกำลังสติปัญญาและกำลังกายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  (ระยะ  ๔  ปี)  ฉบับนี้ให้ลุล่วงด้วยดี  และขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรของ
ทุกกลุม่บริหารงาน / กลุ่มสาระฯ / งาน ทุกคนที่จะร่วมกับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ให้สำเร็จต่อไป 
 
 
                                                                                           โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
                                                                                            ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
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สารบัญ  (ต่อ) 
            หน้า 
 
ภาคผนวก             ๙๙ 

 
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๓   (ระยะ ๔ ปี) ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา   
- บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓      

(ระยะ ๔ ปี) ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา  ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
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ส่วนที่ ๑ 
ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร ์

ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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๑. นโยบายของรัฐบาล ด้านการศึกษา 

 ในคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี     พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา    ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
วันศุกร์ที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗   นโยบายด้านการศึกษากำหนดไว้ในข้อที่  ๔  การศึกษาและเรียนรู้          
การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัยข้อที่  ๘ การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม  จากนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน คือ               

๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ               
๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
๔) การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม  
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

นโยบายด้านการศึกษาข้อที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน  ดังนี้ 

๑. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
๒. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็น 

ของผู้เรียนและลักษณะของพ้ืนที่ของโรงเรียน  ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาส 
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้     กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา 
สู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ 
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๕. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน   เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตาม 
ความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน                                                                                                                  

๖. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  ส่งเสริมให้ครูมี 
วุฒิตามวิชาที่สอนให้สามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
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๗. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๘. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง 
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 ๙. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

๑๐. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  เพื่อเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้ 
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

 
นโยบายด้านการศึกษาข้อที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 
๑. สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน  ๓๐ : ๗๐ เพ่ือให้ประเทศสามารถแข่งขันและ
ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอ่ืน 

๒. เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ผลิตกาลังคนในสาขาท่ีขาดแคลนเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับ
การท่องจำอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและ
สถานศึกษา 

๓. การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานวิจัยและพัฒนาไป 
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

๔. ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสมโดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ืออานวยสร้างโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ 

๕. ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยและ 
พัฒนาและด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษาไว้
อีก ๑๐ ข้อ  คือ 

๑) ทำให้เร็วมีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุดที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
๒) ประชาชนสังคมพึงพอใจประเทศได้คนมีคุณภาพ 
๓) ปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
๔) เร่งปรับหลักสูตร/ตำราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมการพิมพ์ตำราต้องคุ้มราคา 
๕) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศจบแล้วต้องมีงานทาเข้าทางาน AEC ให้ทันปีนี้ช่วย

แก้ไขปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้ 
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๖) ปรับหลักสูตรทำให้เด็กครูผู้ปกครองมีความสุข 
๗) ใช้สื่อการสอนกระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
๘) ลดความเหลื่อมล้าจัดการศึกษาให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 
๙) นำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
๑๐) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบแต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 

๒.นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงนโยบายด้านการศึกษา     

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย ๒ ส่วน ดังนี ้
๑. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
 “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเอง”  
 “ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”  
 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”  

๒. นโยบายนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ๑๐ ข้อ 
 จากจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา
ดังนี้ 
 นโยบายทั่วไป 

๑. การจัดทำแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่เข้าใจจุดหมายลงรายละเอียดงานหลักงานรองเพ่ือให้บรรลุผล 
งานหลักมีฐานข้อมูลที่แน่น 

๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  หาปัญหาที่ผ่านมาทำไมทำไม่สำเร็จ 
๓. แผนงาน/โครงการพระราชดาริโครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรงเป็นดำริ 

ของพระองค์ใดกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร 
๔. งบประมาณงบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรกการเสนอของบกลางให้เฉพาะที่จำเป็น 

การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้มีการบูรณาการงบประมาณ 
๕. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบนำเทคโนโลยี 

เข้ามาช่วยมีแผนการประชาสัมพันธ์ 
 ๖. อำนวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้รับผิดชอบ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นและระยะ
ยาว  รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน 

๗. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร 
๘. ให้ความสำคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่างๆของแต่ละแท่งเข้ามาทำงาน 

ทบทวนบทบาทหน้าที่สิ่งใดที่ต้องรู้และยังไม่รู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 
๙. โครงการจัดอบรมสัมมนาต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ใครควรเข้าร่วมการสัมมนาผลลัพธ์ที่ต้องการเนื้อหา 

ต้องสัมพันธ์กับเวลา 
๑๐. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
๑๑. ให้มีการนำ ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวางดำเนินการศูนย์ศึกษา 

ทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  
๑๒. ให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
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๑๓. ให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการทำงาน ให้ความสำคัญกับธงชาติ ความสำคัญในพ้ืนที่ 
รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ 
 ๑๔. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการ
สอนของนักเรียนอย่างจริงจัง 

๑๕. การประเมินเพ่ือความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้และคุณลักษณะ 
และทักษะชีวิต 

๑๖. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑๗. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการนำเด็กนักเรียนครูออกนอกห้องเรียน 
 

 จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
๑. ครู เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ โดยมี

แนวทางดาเนินงาน อาทิ  โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย 
พ่ีเลี้ยงพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น  

๒. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ำ โดย
ใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  การตั้งกรมวิชาการ  โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  STEM Education กระบวนการ BBL   
ทวิศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น  

๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย ที่
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกำงแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่     
ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิ
ภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืม
สาขา ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

๔. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อใน   
แต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน กำหนด
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ำชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ 
ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น  

๕. ICT เพื่อการศึกษา เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV 
เป็นต้น  

๖. การบริหารจัดการ เพ่ือให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน การกำกับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอำนาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ตำแหน่งและความก้าวหน้าในตำแหน่งผู้บริหารในพื้นที่ 
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๓. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  
  สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  ความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ กับทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถกำหนดเป็นสาระสำคัญ
ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้แก่ เป้าหมาย
หลัก และตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ ได้ดังนี ้

๑. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
๑) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
๒) กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
๓) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
๔) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน 
๒. ตัวชีว้ัดตามเป้าหมายหลัก 

๑) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา ** 
๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
๓) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
๔) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
๕) สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
๖) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีทางานให้  
๗) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
๘) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
๙) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
๑๐) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
๑๑) ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
๑๒) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ปี  
๑๓) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
๑๔) จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
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๓. วิสัยทัศน ์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ” 
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ 
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

สติปัญญา แบ่งปนั ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต 
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี 

ปรองดอง 
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

๔. พันธกิจ 
๑) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
๒) เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตร์ 
๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
๒) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๓) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

การพัฒนาประเทศ 
๔) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต 
๕) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
๖. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์

    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่ืน 
สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
๑) ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด 

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
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๔) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมือง 
และพลโลก  

กลยุทธ์ 
๑) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา 

ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ / 

ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
๓) ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการ 

ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๔) ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๕) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์

    มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
มีครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
๑) ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
๒) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 

ที่กำหนด 
๓) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
๔) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตที่ดี 
๕) ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการ 

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 

๑) วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 

๒) ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๓) เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอน 

คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
๔) สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๕) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี 

ประสิทธิภาพ 
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๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต /ผลลัพธ ์
    มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี 
คุณภาพ เพ่ิมจานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ 
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ 
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
              ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

๑) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
๒) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
๓) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ 

 หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
๔) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ 

ตีพิมพ์  
๕) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหา 

ชุมชนท้องถิ่น  
๖) จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและ 

ต่างประเทศ 
๗) ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปี** 
๘) ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับ 

อนุปริญญาถึงปริญญาตรี 
๙. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ  

ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 

๑) เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาท่ีจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 

๒) เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓) ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ 
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
๖) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 



10 
 

 

๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ผลผลิต /ผลลัพธ ์
    ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท 
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ- 
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
๑) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
๒) ร้อยละของกาลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
๓) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

อายุ ๑๕- ๑๗ ปี  
๔) ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ 

บริการทางการศึกษา 
๕) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ 

ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
๖) จำนวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

กลยุทธ์ 
๑) ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ 

ผู้เรียนในทุกพ้ืนที ่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
๒) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 

ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๓) เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล 

เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
๔) จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
๕) เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี 

คุณภาพมีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์

ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา 
เข้าถึงทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึ งและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อ
การเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
๑) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 

DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
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๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ากว่า ๓๐ Mbps 
๓) จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ 

ที่ทันสมัยและไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๒) พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ 

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ 
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

๓) ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 
 สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 

๔) จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง 
เพียงพอทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ ์
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส 

และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย 
อำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ 
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
๑) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
๒) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
๓) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
๔) จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
๕) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

หน่วยงาน 
๖) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

เครือข่าย 
กลยุทธ์ 

๑) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย 
เน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 

๒) พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  

ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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๔) เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๕) เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความ 
เป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

๖) ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม 
พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ 

 
๔. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ 
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ    
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได ้คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และ
วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และคำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  

๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ การคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทำงาน  

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   

๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

๕. เร่งสร้างระบบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็น
อย่างดี  

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ทีส่ามารถจัดการเรียน การสอน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  

๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม  
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๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ ส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ การมีส่วนร่วม และการประสานงาน ๓ นโยบาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน  
องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
 ๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น 
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่  

๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทำให้การศึกษานำ
การแก้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณ ภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และโรงเรียน ขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
   จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดองค์ประกอบนโยบายเพื่อพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ ผลผลิต 
จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของ 

ความเป็นไทย  
พันธกิจ  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี 
คุณภาพ  

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อ 
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

บนพื้นฐานของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ 

เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ  

เสมอภาค  
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน 

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
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๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี 
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย 
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และ กระจายอำนาจและ ความ
รับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

๖. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่ 
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

จุดเน้น  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ๖ จุดเน้นการดาเนินงานปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับ ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
๑. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๒. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
๔. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
๕. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
๖. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  

๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
๑.๒ โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
๑.๓ สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
๑.๔ สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
๒.๑ ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม 

และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
๒.๒ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้  
๒.๓ ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
๒.๔ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้าน 

เหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพ่ิมข้ึน  
๒.๕ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น  
๒.๖ ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการ 

แนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานทำในอนาคต  
๒.๗ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต 

 และทักษะ การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย  
๒.๘ ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น 

รายบุคคล  
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๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ประการ รวมทั้งมีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

๓.๑ ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
๓.๒ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
๓.๓ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน 

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
  ๔. ผู้เรียนมีความต้องการพิเศษ ได้รับส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ได้แก่ 

๔.๑ ผู้พิการ  
๔.๒ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ  
๔.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
๔.๔ ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์ 

การเรียน  
๔.๕ ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  

-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
-ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มาตรฐานสากล  
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย  
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนอ่านออกเขียนได้  
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง  
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพ 

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่๖ ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวม
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓  

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทาในอนาคต  
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต 

 และทักษะการใช้เทคโนโลยี  
- ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อ 

สายอาชีพ  
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  

๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสานึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
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- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 สอดคล้องตามช่วงวัย  

- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในโรงเรียน  
๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น 

รายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค ์ความรู้ ตรงตามความต้องการของ 
บุคคล และสถานศึกษา  

๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะ 
กระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ การสื่อสารที่ทันสมัย  

๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตาม
ความพร้อมของโรงเรียน  

๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

๑.๕ ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู 

มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงาน ทุกด้าน ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิด 

ประสิทธิผล  
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงาน 

เชิงประจักษ ์ 
๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค ์ความรู้ ตรงตามความต้องการของ 
บุคคล และสถานศึกษา  

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการ 
เรียนรู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

-ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
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๒. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงาน ทุกด้าน ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิด 
ประสิทธิผล  

-ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี 
 ประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที ่๒๑ ในระดับดีข้ึนไป  

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงาน  
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
๔. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
   -คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
๑. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  
๒. หนว่ยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้  

ตัวช้ีวัดด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
๑. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียน 

 สายสามัญ  
๒. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้  

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
๑. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ 

ผู้เรียน  
๒. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
๓. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  

ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
๑. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ 

ผู้เรียน  
๒. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่านหรือซ้ำชั้นได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
๑. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ 

ผู้เรียน  
๒. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล 

นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
๔. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  
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ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
๑. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 

และผู้เรียน  
  ๒. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่อง
ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืนใน
การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. หน่วยงานทุกระดับไดร้ับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
๔. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  

 
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

๑. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่าย และ 
รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน  

๑.๑ สถานศึกษาท่ีไมผ่่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดได้รับการแก้ไข 
 ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

๑.๒ สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
๑.๓ สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอำนาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

ตำบล (Educational Maps)  
๑.๕ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
๑.๖ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน 

สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
๑.๗ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ 

และความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
๑.๘ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการ 

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
๑.๙ หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและเกณฑ์การจัดสรร 

งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
๑.๑๐ หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ 

บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
๑.๑๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
๑.๑๒ หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

๒. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
๒.๑ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี 

ส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา  
 ๒.๒ หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
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 ๒.๓ หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา  
 ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ 

๑. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่าย และ 
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน  

- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้าง
เครือข่าย การมีสว่นร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน  

- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพ 
ภายนอกตามที่กำหนด  

- ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ  

- ร้อยละ๖๐ ของสถานศึกษาระดับตำบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการ 

จัดการเรียนรู้  
- ร้อยละ ๘๐ ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีมากข้ึนไป  
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และ 
งบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗  

- ร้อยละ ๑ ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง  
- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดำเนินการได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ 

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
- ร้อยละ ๘๐ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนำ 

ผลการวิจัย ใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  
๒. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

- สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและ 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  

- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการ 
บริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕. นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
๑. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

-ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจนเช่นการสอนแบบแจกลูกสะกดคาโดยใช้ 
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)  

-กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้นป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ชั้นป.2ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง 
เป็นต้น 

๒. การดูแลเด็กออกกลางคัน 
-การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับเช่นต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้หากเด็กจบ 

ออกไปต้องมีระบบติดตามดูแลและหากเด็กออกไปทางานที่ใดต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของกศน. 
๓. ปรับปรุงหลักสูตร 

-การลดเวลาเรียนลดการบ้านนักเรียนให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขแต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้วจัด 
กิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก 

-ไม่ใช่การเรียนเพ่ือมาสอบอย่างเดียว 
-ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดนให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจำ 

๔. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
-การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 
-ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน 

ไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
๕. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

-การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV  
๖. การประเมินคร/ู นักเรียน/ โรงเรียน 

-การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียนหาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการศึกษา 
กับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้นตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครูผู้บริหารการประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม
อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลางเพ่ือลดภาระครูหรือนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

๗. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
-ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนาไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ 

ยานพาหนะตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆประกอบด้วย ๑) ระบบการจัดหา-แจกจ่ายโดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุมีผล
ในการแจกจ่ายไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หาจะทำให้เกิดความเลียแข้งเลียขากันเป็นเรื่องที่ไม่ดี ๒) ระบบการ
ซ่อมบำรุงควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบำรุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งานพร้อมทั้งมีความ
ต่อเนื่อง และ ๓) การจำหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน 

๘. การดูแลเรื่องสวัสดิการ 
-ให้ความสำคัญกับการบรรจุโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะ 
-การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจำนวนกว่าล้านล้านบาทขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบแก้ไข 

ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้วจึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
รู้จักใช้รู้จักเก็บไม่แก่งแย่งแข่งขันกันขอให้ครูพยายามลดหนี้ลงในขณะเดียวกันต้องสร้างจิตสำนึกในการใช้จ่าย
ให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย 
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๙. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 
-ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกท่ีแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและ 

ทุกสังกัด 
-ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓๘,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศโดยมอบสพฐ.ศึกษารายละเอียดเพ่ือหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบ
ทุกโรงเรียน 
แนวทางการทำงานเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาดตีโจทย์ให้แตกเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
๒. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา 
๓. Lively ทางานแบบมีชีวิตจิตใจ 

 
๖. กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กลยุทธ์ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

กลยุทธ์ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
คุณภาพ 

กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

   กลยุทธ์ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ยากลำบาก 
 
๗. กลยุทธก์ารดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน ความเป็นไทย 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ๑.๑ ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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 ๑.๒ ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ความสำเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสุข 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในประจำปีด้าน

มาตรฐานผู้เรียน 
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรภาพตามแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา 
 ๗.๑ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
 ๗.๒ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียน 
 ๘.๑ ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อ 
 ๘.๒ ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า 
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาท่ีจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาออกกลางคัน 

๑๐.๑ ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน 
๑๐.๒ ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้และมี

สมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสำเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา

ตนเอง ( ID PLAN ) 
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ครมูืออาชีพ 

๑๕.๑ ผู้บริหารมืออาชีพ 
๑๕.๒ ครูมืออาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ สถานศึกษามีภาคีเครือข่าย และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบเครือข่าย 

 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ การบริหารงานด้านวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ การบริหารงานบุคคล 
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ การบริหารงานทั่วไป 
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน ความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดที่ ๒๔ นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่ดี และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 

 
๘. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙    มีจำนวน 
๔ มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 
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 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๒) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

และได้มาตรฐาน 
๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
๕.  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

 ๙. ทิศทางการพัฒนาการมัธยมศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
ด้านคุณภาพผู้เรียน  

๑. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า          

ร้อยละ ๕๐ 
 ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่านไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 
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 ๑.๓ ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้สากล 
 ๑.๔ ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 

๓ ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 
 ๑.๕ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน

และการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๖ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
 ๑.๗ ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นประจักษ์ใน

ระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล(Digital Literacy) อย่างมีประสิทธิผล  

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ใน

ระดับดี 
 ๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๓  
 ๒.๓ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบัน

ที่ได้รับการรับรอง 
 ๒.๔ ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ิมขึ้น    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ 
 ๒.๕ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

จากสถาบันฯ ที่ได้รับการรับรอง 
 ๒.๖ ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์และ

ภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 

๓. ผู้เรียนทีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๓.๑ ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ที่แสดงถึงการคิด

ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
 ๓.๒ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมินในสาระ        การเรียนรู้สากลตาม

หลักสูตรมาตรฐานสากล (ทฤษฏีความรู้,โลกศึกษา,ความเรียงชั้นสูง,กิจกรรมสร้างสรรค์) ในระดับดีขึ้นไป 
 ๓.๓ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 

๔. ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทำงานเป็นทีม และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุค
ใหม่ (New Economy) 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) เพ่ือ

การตีความ สื่อสารและสร้างสรรค์ 



26 
 

 

 ๔.๒ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินการ 

 ๔.๓ ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ นำเสนอ เผยแพร่ ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 

 ๔.๔ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการและ
อาชีพ โดยมีการนำเสนอ สื่อสาร เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมขึ้น ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๕   ต่อปี 

 ๔.๕ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน 
ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 

 ๕. ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ มี
ความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๕.๑ ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมี

ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
 ๕.๒ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทาง

ระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 

 ๕.๓ ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดำรงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค    
การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 

 ๕.๔ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕  มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 

 ๕.๕ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

 ๕.๖ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ สามารถควบคุม จัดการกับความซับซ้อนในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 

 ๕.๗ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา  
 ๕.๘ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 
 
ด้านระบบการเรียนรู้ 
๖. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล ( World – Class Standard and 

Intruction) 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๖.๑ โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 ๖.๒ โรงเรียนจัดให้มีการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สากลในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
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 ๖.๓ โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทางตอบสนองความ
ถนัด ศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน 

 ๖.๔ โรงเรียนจัดให้มีแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ ( Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) 

๗. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๗.๑ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 ๗.๒ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๘. โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ( ICT ) เพ่ือการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๘.๑ ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy ) 
 ๘.๒ ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
๙. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ให้เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลก 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๙.๑ โรงเรียนจัดการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่ของผู้เรียน 
 ๙.๒ โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถ่ินฐานสังคมไทยและ

สภาวการณ์โลก 
๑๐. ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูยุคใหม่ 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๑๐.๑ ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เพิ่มชึ้นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๐.๒ ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มชี้นไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑๐.๓ ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร่เพ่ิมชึ้น

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ 
 ๑๐.๔ ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
 ๑๐.๕ ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่า   

ร้อยละ ๖๕ 
 ๑๐.๖ ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณเป็นครูดีเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ 

ต่อปี 
 ๑๐.๗ ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียน

และระดับเครือข่าย 
 ๑๐.๘ ครูทุกคนได้รับการสังเกตการณ์สอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
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 ๑๐.๙ ครูทุกคนนำเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๑๐.๑๐ ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดชั้นเรียน 
 ๑๐.๑๑ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่าปีละ ๔๐ ชั่วโมง 
 
ด้านระบบการจัดการ 
๑๑. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๑๑.๑ ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
 ๑๑.๒ ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

  ๑๑.๓ ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๑.๔ โรงเรียนมีระบบจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  ๑๑.๕ โรงเรียนนำวธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
  ๑๑.๖ โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกระดับดีขึ้นไป 
  ๑๑.๗ โรงเรียนผ่านการประเมินการจัดการศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  ๑๑.๘ โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพผ่านการประเมินรับรองจากองค์กร
มาตรฐานสากลไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ 

๑๒. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาคนเต็มตาม
ศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๑๒.๑ โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
 ๑๒.๒ โรงเรียนมีแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว 

ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๑๒.๓ โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
๑๓. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๑๓.๑ โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน ทั้ง

ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
 ๑๓.๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง

เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 
 ๑๓.๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สถานศึกษาอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 



29 
 

 

ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
๑๔. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๑๔.๑ โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดีย ศูนย์วิทย

บริการ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๑๔.๒ โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรูเ้พ่ือการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า ทดลองปฏิบัติของผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 
๑๕. โรงเรียนใชชุ้มชนแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
 ๑๕.๑ โรงเรียนศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบันและองค์กรต่างๆ ทุก

ภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑๕.๒ โรงเรียนใชชุ้มชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน ครอบคลุมการเรียนรู้ ธรรมชาติ ภูมิศาสตร

ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 
 ๑๕.๓ โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
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ข้อมูลทั่วไป 
       ชื่อสถานศึกษา  สวนศรีวิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี  280  ถนน  หลังสวน  ตำบล  หลังสวน  อำเภอ  หลัง
สวน  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  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีเขตพ้ืนที่บริการ  1  เขตเทศบาล  และ  10  ตำบล  ได้แก่ 

                 1. เขตเทศบาลเมืองหลังสวน 
                 2. ตำบลหลังสวน 
                    3. ตำบลพ้อแดง 
                    4. ตำบลแหลมทราย 
                5. ตำบลวังตะกอ 
                     6. ตำบลขันเงิน 
                  7. ตำบลท่ามะพลา 
                 8. ตำบลนาพญา 
            9. ตำบลบ้านควน 
                  10. ตำบลบางมะพร้าว 
      11. ตำบลหาดยาย 
 
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 280 ถนนหลังสวน 
ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110   มีเนื้อที่  35  ไร่  3  งาน  94  
ตารางวาตามหลักฐานของทางราชการระบุว่าก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2 4 4 2  โดยอาศัยโรงธรรมของวัดโตนดเป็น
สถานที่เรียน ใช้ชื่อในระยะเริ่มก่อตั้งว่า "โรงเรียนอุดมวิทยากร" ต่อมาได้ย้ายจากวัดโตนดมาตั้งอยู่ในสถานที่
ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหลังสวน "สวนศรีวิทยา" ภายหลังได้รับโอน โรงเรียนสตรีหลังสวน มา
รวมเข้าด้วยกันโดยจัดเป็นโรงเรียนสหศึกษาและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนสวนศรีวิทยา"  ตราบเท่าทุกวันนี้ 

กำเนิดโรงเรียนอุดมวิทยากร 
 ในราวปี พ.ศ. 2442 พระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญาปรีชามุนี (ยัง) เจ้าอาวาสวัดโตนด และเจ้าคณะ 
จังหวัดหลังสวนได้มรณภาพลงในระหว่างการเดินทางกลับจากนมัสการพระธาตุชะเวดากอง  ที่กรุงย่างกุ้ง 
ประเทศพม่า เนื่องจากเรือที่โดยสารมาอับปางกลางทะเลอันดามัน  ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเรียกท่านว่า     
“พระครูตกเล” 

mailto:suansriwittaya@hotmail.com
http://www.suansri.ac.th/
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ต่อมาศิษย์ของท่าน คือ เจ้าคุณธรรมารามคณีสุปรีชา สังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) ได้เป็นเจ้าอาวาส
วัดโตนดสืบแทนต่อมา และได้นำอัฐิของ พระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญาปรีชามุนี (ยัง) มาทำบุญอุทิศส่วน
กุศลให้โดยสร้าง โรงทิม (ต่อมาเรียกกันว่า "โรงธรรม") ซึ่งเป็นโรงประกอบพิธีขนาดใหญ่มีระเบียงลดหลั่นกัน
หลายชั้น ทำด้วยไม้อย่างถาวรขนาดกว้างประมาณ 10 วา ยาวประมาณ 10 วา หลังจากเสร็จจากการทำบุญ
อัฐิแล้ว เจ้าคุณธรรมโกษาจารย์ ซึ่งมาร่วมงานทำบุญอัฐินี้ด้วยได้ปรารภว่า “หลังสวนนี้สมบูรณ์ดีทุกอย่าง 
แต่ยังขาดโรงเรียน” ก็เลยให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่โรงธรรมนั้นและได้เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ.  2442 โดยมี 
เจ้าคุณศาสนดิลก  เจ้าคณะมณฑลชุมพร   ในฐานะตัวแทนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา        
วชิรญาณวโรรส ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดหลังสวน และเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน เจ้าคุณศาสนดิลก 
ได้ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกในวันทำพิธีเปิดโรงเรียนว่า “โรงเรียนให้ชื่อว่า อุดมวิทยากร” โรงเรียนจึงมี   
ชื่อว่า "โรงเรียนอุดมวิทยากร" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

โรงเรียนอุดมวิทยากร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมปีที่ 3 เป็นสหศึกษา นักเรียนในสมัยนั้นมีทั้ง
พระ สามเณร และคฤหัสถ์ อายุประมาณ 15 – 25 ปี และมักจะเป็นผู้ที่รู้หนังสือมาแล้ว ครั้น พ.ศ. 2456 
ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 – 3 และชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3 โดยจัดให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 3 เรียน
ที่ศาลาเล็กด้านในหลังวัด และชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3 เรียนที่ศาลาใหญ่ด้านนอกหน้าวัด เมื่อนักเรียนหญิงและ
นักเรียนชายมาเรียนรวมกันซึ่งล้วนก็เป็นหนุ่มสาว  จึงได้จัดซื้อบ้านสองชั้นพร้อมที่ดินของ ขุนเฟ่ืองวิธีหัด 
ศึกษาธิการจังหวัดหลังสวนในสมัยนั้น ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดโตนด ให้นักเรียนหญิงใช้เป็นตึกเรียนและเรียกกัน
ติดปากว่า โรงเรียนหญิง และ โรงเรียนอุดมวิทยากร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตัวอย่างอุดมวิทยากร สอน
นักเรียนชาย และ โรงเรียนอุดมวิทยากรอนุกูลสตรี (โรงเรียนหญิง) สอนนักเรียนหญิง โดยที่โรงเรียนทั้งสอง
ตั้งอยู่คนละฟากของถนนแต่มีป้ายโรงเรียนว่าโรงเรียนตัวอย่างอุดมวิทยากรอยู่ตรงบริเวณทางเข้าโรงเรียนชาย 
  ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2460 เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 – 5 และชั้นมัธยมปีที่ 1 – 6 สาเหตุที่มีคำว่า 
“ตัวอย่าง” นำหน้าป้ายชื่อโรงเรียนน่าจะเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นโรงเรียนต่างๆ  ก่อตั้งขึ้นหลายโรงจึงทำให้ 
โรงเรียนอุดมวิทยากร เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอ่ืนๆ ดังจะเห็นได้จากมีเจ้าหน้าที่ของจังหวัด เช่น  ศึกษาธิการ
จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยมชมโรงเรียนอยู่เสมอ 

ย้ายโรงเรียนจากวัดโตนดมาตั้งในสถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหลังสวน “สวนศรี
วิทยา” 

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475 จังหวัดหลังสวน ถูกยุบเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดชุมพร ทำให้เรือนจำ
ขังนักโทษถูกยุบไปด้วยเพราะได้ย้ายนักโทษไปที่เรือนจำจังหวัดชุมพร อาคารและบ้านพักในเรือนจำถูกรื้อไป
ด้วยยังคงเหลืออยู่แต่เรือนนอนของนักโทษชายกับเรือนนอนของนักโทษหญิง   ขุนวิชาการพิสิฎฐ์ (เนื้อม 
ถาวรบุตร) ครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่างอุดมวิทยากร ได้นำเงินที่ รองอำมาตย์ตรี ขุนบูรณวุฒิ (มี สารเกษตริน) 
ครูใหญ่คนที่ 2 ของโรงเรียนอุดมตัวอย่างวิทยากร ที่ได้จัดชกมวยไทยการกุศลประจำปีมาซื้อที่ดินและเรือน
นอนนักโทษจากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยจ้างช่างชาว
จีนจากจังหวัดชุมพรด้วยเงินหลวงแผ่นดิน (สมัยนั้นยังไม่มีงบประมาณประจำปี) ให้รื้อฝาและก้ันห้องเรือนนอน
นักโทษชายชั้นบนได้ 6 ห้อง และห้องที่เป็นห้องครูใหญ่อีก 1 ห้อง ทำบันไดกลาง ต่อมาทำมุขหลังคาคร่อม
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บันได ทำลูกกรงด้านหน้า ส่วนชั้นล่างปล่อยโล่งตลอด และทาสีใหม่ ส่วนเรือนนอนนักโทษหญิงดัดแปลงเป็น
บ้านพักภารโรง ในปีเดียวกันนั้นเองได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนหลังสวน “สวนศรีวิทยา” 
         รับโอน โรงเรียนสตรีหลังสวน มารวมจัดเป็นสหศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนหลังสวน “สวนศรีวิทยา” ได้รับโอน โรงเรียนสตรีหลังสวน มารวม
จัดเป็นสหศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509 แต่ได้รับการโอนจริงเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2509 ถึงแม้ว่าจะโอนมารวมกันแล้วก็ตามแต่เนื่องจากอาคารเรียนเดิมไม่เพียงพอที่จะ
เปิดทำการสอนในบริเวณเดียวกันได้จึงต้องอาศัยอาคารเรียนของ  โรงเรียนสตรีหลังสวน (เดิม) เป็นสถานที่
เรียนไปพลางๆ ก่อน 

เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนหลังสวน “สวนศรีวิทยา” เป็น โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
ในวันที่ 5 มีนาคม 2514 โรงเรียนได้รับหนังสือ ที่ ชพ 52/1457 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2514 จาก

นายอำเภอหลังสวนแจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 แผนก
วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 เป็นต้นไป และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก 
โรงเรียนหลังสวน “สวนศรีวิทยา” เป็น โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

ในปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้รับบริจาคอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (อาคาร
ศรีสุบัติ)   ราคา 6.5 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 คุณขจรเดช คุณจำนูน (ศรีสุบัติ) 
จารุจินดา ผู้บริจาค 3.5 ล้านบาท และนายแพทย์ยงยุทธ แพทย์หญิงสุนันทา (ศรีสุบัติ) พลอยส่องแสง    
ผู้บริจาค 3 ล้านบาท ได้ทำสัญญาก่อสร้างอาคารหอสมุดดังกล่าว การก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีรับมอบ
อาคารเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และเปิดใช้งานในปีการศึกษา 2542 

ในปีการศึกษา 2542 เป็นปีที่โรงเรียนสวนศรีวิทยาก่อตั้งครบ 100 ปี คณะศิษย์เก่าร่วมกับสมาคม
ผู้ปกครองและครูสวนศรีวิทยา ชุมชนชาวหลังสวน ครูและบุคลากรโรงเรียนสวนศรีวิทยาได้ร่วมกันจัดงานเฉลิม
ฉลอง "100 ปี สวนศรี" เพ่ือหารายได้มาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จัดทำระบบ Internet, CD-ROM และ
ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ และในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะศิษย์เก่ารวมทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือ
จัดสร้างรั้วโรงเรียนใหม่อีกด้วย โดยดำเนินก่อสร้างในปีการศึกษา 2543 ประตูโรงเรียนเป็นอัลลอยด์สวยงาม 
แต่ละช่องรั้วเป็นเสาปูนแทรกด้วยโครงสแตนเลสสวยงาม มูลค่าบริจาคแต่ละช่องรั้วเป็นเงิน 11,500 บาท 
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 

 

สีประจำโรงเรียน 
“เขียว – เหลือง” 

 
ธงประจำโรงเรียน 

“พื้นธงเป็นสีเขียว – เหลือง  มีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง” 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
“สุ  จิ  ปุ  ล”ิ 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

“น้ำใจงาม  ความรู้ดี  กีฬาเด่น” 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

 
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
“ต้นราชพฤกษ์” 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑)  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ   โทรศัพท์  ๐๘๑-๗๘๖๕๗๗     
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
  ๒)  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ๓ คน 
   ๒.๑  ชื่อ-สกุล  นายปฐมพงศ์ ชวาลิต โทรศัพท์ ๐๘๔ – ๓๕๔๑๕๕๙  e – mail  
Ohnonook@hotmail.com   วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา  รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป  มาดำรงตำแหน่งวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
   ๒.๒ ชื่อ-สกุล นางเกษร ศิลปกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.บ. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  โทรศัพท์   ๐๘๑ – ๔๑๕๔๙๔๓   e-mail :  kasorn๒๕๑๑@gmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน มาดำรงตำแหน่งวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
   ๒.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์  โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๒๗๗๔๗๖๕ e-mail : 
Jui๑๗๒๕๐๔@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. การศึกษาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ มาดำรงตำแหน่งวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 

ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๕๙)   
 ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  ๒,๖๑๓  คน 
 ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๒,๖๑๓ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๑๒ ๒๐๒ ๒๙๑ ๔๙๓ ๔๑.๐๘ 

ม.๒ ๑๒ ๒๑๓ ๒๘๒ ๔๙๕ ๔๑.๒๕ 

ม.๓ ๑๒ ๑๙๒ ๒๗๖ ๔๖๘ ๓๙.๐๐ 

รวม ๓๖ ๖๐๗ ๘๔๙ ๑๔๕๖ ๔๐.๔๔ 

ม.๔ ๑๒ ๑๓๒ ๒๖๕ ๓๙๗ ๓๓.๐๘ 

ม.๕ ๑๒ ๑๔๑ ๒๔๙ ๓๙๐ ๓๒.๕๐ 
ม.๖ ๑๑ ๑๒๐ ๒๕๐ ๓๗๐ ๓๐.๘๓ 

รวม ๓๕ ๓๙๓ ๗๖๔ ๑๑๕๗ ๓๓.๐๖ 

รวมทั้งหมด ๗๑ ๑๐๐๐ ๑๖๑๓ ๒๖๑๓ ๓๖.๘๐ 
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 ๓)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๒,๓๓๗   คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๖ 
 ๔)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๒,๐๕๖  คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๙๐ 
 ๕)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๕  คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ 
 ๖) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  -   คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ -  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๘) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๒๕๐  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙.๔๗ 
 ๙) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  ๒๐  คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน  ๕๐ คน/ วัน   คิดเป็นร้อยละ ๒ 
 ๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น  ๕  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๑๙ 
 ๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓  จำนวน     ๔๓๑   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๙๙ 
   ม.๖   จำนวน    ๓๔๘    คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓ 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑: ๒๕ 
 ๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๒,๖๓๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๒,๔๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๙๙ 
   ๑๖) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๒,๔๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๙  
 ๑๗) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกภาค ๒,๖๓๙ คน  คิดเป็น
ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๘) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ      
อย่างสม่ำเสมอ ๒,๖๓๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๙) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนด ในหลักสูตร
สถานศึกษา ๒,๔๐๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๔ 
 ๒๐) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๒,๔๑๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๓ 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์การ
ทำงานเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ำกว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 
ผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ ๕๗ ๓๖ 
รองผู้อำนวยการ ๑ ๒ -  ๓ ๔๕ ๒๓ 
ครูประจำการ ๓๒ ๗๖ - ๗๖ ๓๒ ๔๐ ๑๕ 
ครูอัตราจ้าง ๘ ๑๓ - ๒๑  ๓๐ ๑๐ 
นักการ/ภารโรง ๘ ๔ ๘ - - ๕๐ ๒๐ 
พนักงานขับรถ ๒ - ๒ - - ๕๖ ๒๐ 
ยาม ๓ - ๓ - - ๔๕ ๑๐ 
เจ้าหน้าที่ ๕ ๑๔ - ๑๙ - ๓๐ ๑๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๙ ๑๓ ๑๑๖ ๓๖ ๔๕ ๑๘ 
 
จำนวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก  จำนวน ๑๐๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
จำนวนครูที่สอนวิชาตามความถนัด  จำนวน ๑๐๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ครูผู้ช่วย จำนวน   ๑๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๐๐      
ครู คศ.๑ จำนวน  ๒๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐           
คร/ูผู้บริหาร คศ.๒  ๕๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๐๐              
คร/ูผู้บริหาร คศ.๓  ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐             
คร/ูผู้บริหาร คศ.๔  - คน  คิดเป็นร้อยละ  -              
จำนวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาต่ำสุด/ปี  ๙๖  ชั่วโมง 
จำนวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาสูงสุด/ปี ๑๒๐  ชั่วโมง 
จำนวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาเฉลี่ย/ปี  ๑๐๐  ชั่วโมง 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ๒๓ หลัง ได้แก่  อาคารเรียน ๗ หลัง  อาคารประกอบ  ๑๖ หลัง 
ส้วม ๔ หลัง   สนามฟุตบอล  ๑ สนาม  นอกจากนี้ มีโรงอาหารและหอประชุม ๑ แห่ง โรงยิมเนเซียม ๑ แห่ง
หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (อาคารศรีสุบัติ)  ร้านค้าสมาคมผู้ปกครองและครู อาคารอเนกประสงค์  
ศาลาประดิษฐานรูปปั้นพระธรรมมารามคณีสุปรีชาสังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต )  บ้านพักครู  ๒๖ หลัง โรงรถ
สำหรับครู  ๒ หลังศาลาพักผ่อนนักเรียน ๔ หลัง อาคารที่ทำการสมาคมฯและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทางเชื่อมต่ออาคาร ๒ ช่วง  (นนทรีกับราชพฤกษ์ ๑ ช่วง ราชพฤกษ์กับศรีตรัง ๑ ช่วง) 
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แผนที่การเดินทาง    
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แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

อาคารมะเด่ือ

ชุมพร 
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ข้อมูลงบประมาณ 

   งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๔๗,๑๐๙,๖๑๖.๖๕ งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๔๗,๑๐๙,๖๑๖.๖๕ 

เงินนอกงบประมาณ ๑๗,๖๒๗,๓๕๐.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๑๗,๔๔๔,๑๑๓.๑๑ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ)    

(บกศ.)รายได้
สถานศึกษา 

๑๕,๙๙๙,๐๘๔.๓๙ งบอ่ืนๆ(ระบุ)  บกศ. ๑๑,๒๐๔,๗๖๖.๑๒ 

รวมรายรับ ๘๐,๗๓๖,๑๕๑.๐๔ รวมรายจ่าย ๗๕,๗๕๘,๔๙๕.๘๘ 

งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   ๒๑.๖๑  ของรายรับ 
 เงินอ่ืน ๆ     คิดเป็นร้อยละ    ๑๓.๘๘  ของรายรับ 
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นลักษณะชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่ บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ต .ขันเงิน , ต .หลังสวน , ต.พ้อแดง , ต .แหลมทราย อาชีพหลักของชุมชน คือ
เกษตรกรรม เนื่องจาก พื้นที่โดยรวมเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร และอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีแห่พระ  
แข่งเรือชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ตักบาตรเทโวในวัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปีต่ำกว่า  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๕  คน 

๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โอกาสของโรงเรียน คือ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ทั้งสถานที่ และผู้รู้ในท้องถิ่น นอกจากนี้มี

วัดหลายวัดที่อยู่ใกล้ นักเรียนไปทำกิจกรรมต่าง ๆได้  ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ทั้งทางด้านการเงิน  ความรู้ และร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 

ข้อจำกัด  แนวโน้มความต้องการของชุมชน ต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
เป็นจำนวนมากแต่ด้วยเหตุจำกัดในหลาย ๆ ด้านทำให้ไม่สามารถรับนักเรียนตามท่ีชุมชนต้องการได้ 
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 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๑)  หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  (อาคารศรีสุบัติ)  มีขนาด  ๓๒๐  ตารางเมตร (คิดเป็น
ประมาณ  ๑๕  ห้องเรียน)  มีหนังสือทั้งหมด  ๓๕,๗๘๑  เล่ม จำแนกเป็น ๖ ประเภท คือ  ๑.อ้างอิง ๒.
แบบเรียน ๓.นวนิยาย  ๔.รีเสิร์ฟ   ๕.อ่านนอกเวลาภาษาไทย  ๖. เยาวชน แยกเป็น๑๐ หมวดย่อย  คือหมวด  
๐๐๐ –  ๙๐๐  สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๐๗ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  และมี
ผู้เข้าใช้บริการสูงสุดเมื่อ เดือน สิงหาคม  ๒๕๕๘  จำนวน  ๓๙,๖๖๙  คน ต่ำสุดเมื่อเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๘   
จำนวน  ๒๔,๖๘๗  คน   นักเรียนยืมหนังสือเฉลี่ยวันละ  ๒๓๗  เล่ม หนังสือท่ีนักเรียนยืมมากที่สุด  

อันดับ  ๑ ได้แก่ ๖๐๐ หมวดเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) จำนวน  ๖๔๕  ครั้ง 
อันดับ  ๒ ได้แก่ ย  เยาวชน จำนวน  ๖๐๑  ครั้ง 
อันดับ  ๓ ได้แก่ ๕๐๐ หมวดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์  จำนวน ๕๒๑ ครั้ง 
โรงเรียนได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าของนักเรียน จำนวน ๓๗ เครื่อง นักเรียนมาใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย ๖๐ คน / วัน  
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน  ๑๔  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน  ๑๓  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จำนวน  ๑๕  ห้อง 
   ห้อง (ระบุ)  Resouse      จำนวน    ๑  ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์ จำนวน   ๒๑๗   เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จำนวน ๒๑๗ เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน   ๒๕ เครื่อง 
 จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒,๕๐๐  คน ต่อวัน  คิด
เป็นร้อยละ ๙๔.๗๓ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     จำนวน  ๖๘  เครื่อง 
  ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

 พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
 เรือนเพาะชำงานเกษตร 
 ห้อง  e–learning 
 ห้องเรียนไร้พรมแดน 
 ห้องปฏิบัติการต่างๆภายในโรงเรียน 
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  ๕)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

   ห้องสมุดประชาชน 
   สถานที่ราชการ อัยการจังหวัดหลังสวน 
   ศาลจังหวัดหลังสวน 
   วัด ต่าง ๆ ใกล้โรงเรียน 
   เรือรบหลวงจำลองจักรีนฤเบศร์ 
   วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 
   ร้านน้องพิม กล้วยเล็บมือนางอบกรอบสมุนไพร 
   ร้าน ส.เบญจรงค์ 
   สวนนายดำ 
 สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. หลังสวน 
 หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ 
 เกาะพิทักษ์ 
 ป่าชายเลน 

 ๖)  ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปญัญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / 
นักเรียนในปีการศึกษานี้ 
  ๖.๑ ชื่อ-สกุล  นายศุภชัย  เลง่ระบำ ให้ความรู้เรื่อง ทักษะการเล่นเปตอง สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  ๔  ครั้ง/ปี 
  ๖.๒ ชื่อ-สกุล  นายศิวพร  ธรรมสอน  ให้ความรู้เรื่อง การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน   ๒    ครั้ง/ปี 
  ๖.๓ ชื่อ-สกุล นายกฤษณะ  ฉายากุล  ให้ความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒  ครั้ง/ปี 
  ๖.๔ ชื่อ-สกุล  นางสาวสวุคนธ์ อินป้อง ให้ความรู้เรื่อง ติวโอเน็ต ม.๓ และ ม.๖ สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๕  ครั้ง/ปี 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 
บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต้องการจากหน่วยงาน 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal Stakeholders) 
ผู้บริหาร 1.ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ เช่น ชุมชน 
ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า  และกรรมการ
สถานศึกษา 
2.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ช่วยสอดส่องการแก้ 0 ร 
มส.  มผ. เทอมต่อเทอม 
3.ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 
 

1.ปฏิบัติงานได้
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.ได้รับความร่วมมือ  
ที่ด ี

1.ประชุม อบรม 
สัมมนา ประชุมเชิง-
ปฏิบัติการ 
2.คำสั่งมอบหมายงาน 
3.การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ที่ด ี
4.การใช้การสื่อสารที่ดี
ภายในองค์กร 
5.การนิเทศ ติดตาม 

คร ู 1.การจัดแบ่งสายงานเป็น
ระบบ 
2.การมอบหมายงานพิเศษ    
ตามความถนัด เหมาะสม 
3.การติดตามงานทุกฝ่าย 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
4.การรายงานผลการ
ดำเนินงานทุกกิจกรรม 
รวดเร็ว  
5.นโยบายและแนวปฏิบัติ  
ที่ชัดเจน  
6.การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร      
ให้บุคลากรรับทราบอย่าง
ทั่วถึงชัดเจน 
7.ภาระงานไมซ่้ำซ้อน 
 
 
 
 

1.ปฏิบัติงานได้
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.ได้รับความร่วมมือ  
ที่ด ี
3.เป้าหมายการทำงาน
ของโรงเรียน ชัดเจน 
 

1.ประชุม อบรม 
สัมมนา ประชุมเชิง-
ปฏิบัติการ 
2.คำสั่งมอบหมายงาน 
3.การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ที่ด ี
4.การใช้การสื่อสารที่ดี
ภายในองค์กร 
5.การนิเทศ ติดตาม 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการจากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

นักเรียน 1.ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม 
2.ได้รับกระบวนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
3.สื่อด้านเทคโนโลยี ICT 
สมบูรณ์ ทันสมัย 
4.ขยายพ้ืนที่โรงอาหาร 
5.ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
เพียงพอ ทันสมัย 
6.สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
ปลอดภัย 

1.นักเรียนเป็นคนดี 
เก่ง มีสุข มีวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้การ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
2.นักเรียนที่จบ
การศึกษาได้ประกอบ
อาชีพที่สุจริต อยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข 

1.จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร 
2.ปลูกฝังคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์โดยใช้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและดูแลนักเรียน 
สนับสนุนนักเรียนให้ได้
เรียนอย่างต่อเนื่องจน
จบหลักสูตร 

ผู้ปกครอง 1.จัดการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
2.ผู้บริหารและครูมี
คุณธรรม จริยธรรมตั้งใจ 
ปฏิบัติงาน 
3.ครูสอนดีและมีคุณภาพ 
4.ปริมาณงานนักเรียนที่
เหมาะสม 
5.การติดต่อสื่อสารที่
รวดเร็ว 
5.อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบเพียงพอ 

1.ผู้ปกครองดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียนและ
สนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องจนจบ
หลักสูตร 
2.ผู้ปกครองตระหนัก
และเห็นความสำคัญ
ของการศึกษา และมี
จิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1.ประชุมผู้ปกครองโดย
มอบหมายให้โรงเรียน
ดำเนินการ 
2.รายงานผลการเรียน
และผลงานนักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ 
3.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1.การพัฒนาตนเองเพ่ือรู้
บทบาทและหน้าที่ 
2.การจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
3.สนบัสนุน  ตดิตามการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา 

1.มีความรู้ เสนอ
นโยบายการจัด
การศึกษา 
2. รู้/ปฏิบัติตาม
บทบาทและหน้าที่ 

1.ประชุม อบรม 
สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2.การสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ 
 



44 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการจากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External StakeHolders) 
 
ชุมชน 1.โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็น

โรงเรียนยอดนิยมท่ีชุมชน
ต้องการส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
2.โรงเรียนสวนศรีวิทยามี
การบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

1.ชุมชนให้การส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนสวน
ศรีวิทยาในการจัด
การศึกษา 
 

1.ประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
2.เชิญชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนตามโอกาสที่
เหมาะสม 

สถาบันทางการศึกษาอ่ืน 1. โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ต่าง ๆ ให้จัดการศึกษาได้
ตามมาตรฐานการศึกษา 
2.โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการ
ทางการศึกษา 

1.ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา และการ
ได้รับการสนับสนุน 
2.ให้การบริการข้อมูล
และข่าวสารพร้อมทั้ง
วิทยาการด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
3.เป็นเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ 

1.ประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
2.การติดต่อ
ประสานงาน 

อปท./อบจ. 1.เป็นหน่วยหลักในการช่วย
พัฒนาชุมชน 
2.โรงเรียนสวนศรีวิทยาจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
3.การสนับสนุนและให้
ความร่วมมือในด้าน
บุคลากร และด้านวิชาการ 
 
 

1.ต้องการการ 
สนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการบริหารจัดการ
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

1.ประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
2.ประสานขอความ
ร่วมมือ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการจากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 1.เป็นหน่วยหลักในการช่วย
พัฒนาชุมชน 
2.โรงเรียนสวนศรีวิทยาจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
3.การสนับสนุนและให้
ความร่วมมือในด้าน
บุคลากร ด้านวิชาการ   
และด้านอ่ืน ๆ  

1.ต้องการการ 
สนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการบริหารจัดการ
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
2.เป็นเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ 

1.ประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
2.ประสานขอความ
ร่วมมือ 

NGOs 1.การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
2.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.เคารพในสิทธิมนุษยชน 

การส่งเสริมสนับสนุน
ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพบุคคล 

ติดต่อประสานงาน 

 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 4 
ผลการวิเคราะห์องค์กร โรงเรียนสวนศรีวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 ผลการวิเคราะห์องค์กร โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
 ๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดย SOAR Analysis 

ภาพขององค์กร ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

สิ่งท่ีเราต้องการจะเป็น 
(Aspiration) 

ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น 
(Results) 

1. ด้านนวัตกรรม 
(Innovation) 

1.1 การใช้สื่อ อุปกรณ์ ICT  
ในการเรียนการสอน 

1.1 โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์
เพียงพอ 

1.1 การเรียนการสอนทำได้ 
ง่ายขึ้น 

1.1 การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือการเรียนการสอน 
 

1.2 มีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1.2 มีความสะดวกในการใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.2 นักเรียนเกิดความรัก
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

1.3 การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการสื่อสาร 
 

1.3 มีความพร้อมด้าน 
งบประมาณ และบุคลากร 

๑.๓ การทำงานไม่หยุดชะงัก 
 

1.3 งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว 

1.4 การใช้กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน-นักเรียน (3สุด) 
 

1.4 การแบ่งเขตพ้ืนที่ในการ
เยี่ยมบ้าน  
 

1.4 ใช้เวลา และงบประมาณ 
อย่างประหยัด 

1.4 สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครอง และ
แก้ปัญหานักเรียนได้ 

๑.๕ การใช้กิจกรรมลานบุญ 
ลานธรรม 
 

1.5 บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ในการทำกิจกรรม 

1.5 ส่งเสริมความสุข ความ
ภาคภูมิใจจากการเป็นผู้ให้ 

1.5 ความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน 

1.6 การผลิตหนังสั้น 1.6 นักเรียนมีความสามารถ 1.6 ความสำเร็จในการ
สื่อสาร 

1.6 ชื่อเสียงของโรงเรียน 

1.6 การบริหารจัดการภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน
มีประสิทธิภาพ 

1.6 ครูที่มีความรู้
ความสามารถ 

1.6 การทำงานด้วยความ
ร่วมมือ ร่วมใจ 
 

1.6 การทำงานของกลุ่มงาน 
มีประสิทธิภาพ 
 



 
 

ภาพขององค์กร ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

สิ่งท่ีเราต้องการจะเป็น 
(Aspiration) 

ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น 
(Results) 

1. ๒.ด้านผลิตภาพ                
2. ( Productivity) 

2.1 โครงสร้างโรงเรียน
ชัดเจน 
 

2.1 มีการประสานงาน            
ตามโครงสร้าง 

2.1 มีความสะดวกในการ
ประสานงานและการปฏิบัติ 

2.1 งานสำเร็จ 

2.2 ระบบงานของกลุ่มงาน
ชัดเจน ปฏิบัติได้ 

2.2 ทำงานตามแนวปฏิบัติ
หรือข้อตกลง 

2.2 การกำหนดภาระงานที่
ชัดเจน   ไม่ซ้ำซ้อน 

2.2 งานสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 ใช้ทักษะความชำนาญ 2.3 มีทักษะการทำงานสูง 2.3 ความภาคภูมิใจกับ
ผลสำเร็จของงาน  

2.3 งานสำเร็จ ทันเวลา  
มีคุณภาพ 

2.4 ความร่วมมือในการ
ทำงาน 

2.4 ได้รับความร่วมมือจาก 
บุคลากรและนักเรียน 

2.4 ปฏิทินงานที่ชัดเจน 2.4 งานสำเร็จ มีคุณภาพ ทุก
คนมีความภาคภูมิใจ 

2.5 มีการประชุมวางแผน 
การทำงาน 
 

2.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.5 มีแนวทางในการทำงาน
ที่ชัดเจน 

2.5 การทำงานราบรื่น ไม่มี
อุปสรรค 

3.ด้านการเรียนรู้   
( Learning) 
 

3.1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการประชุม 
 

3.1 การลงมือปฏิบัติเอง     
ให้สำเร็จ 

3.1 บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 
เกิดทักษะ 

3.2 การนิเทศ ตรวจสอบ 
ติดตาม 

3.2 การรับความรู้จากการ
นิเทศ ตรวจสอบฯ 

3.2 ให้คำแนะนำ ตักเตือน
กัน 

3.2 มีการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

3.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 3.3 ได้รับการสนับสนุนจาก 
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

3.3 ได้รับความรู้จาก
การศึกษาดูงาน 

3.3 นำความรู้ทีได้รับมา 
ปรับปรุงงาน 

 



 
 

 
ภาพขององค์กร ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

สิ่งท่ีเราต้องการจะเป็น 
(Aspiration) 

ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น 
(Results) 

4.ด้านแรงจูงใจจากภายใน  
( Intrinsic Motivation 
 

4.1 การสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

4.1ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ประเพณี  

4.1 ความรัก ความผูกพัน 
ความภาคภูมใจในประเพณี
ท้องถิ่น 

4.1 โรงเรียนมีชื่อเสียง ได้รับ
ความศรัทธา 

4.2 การดูแลนักเรียน  4.2 มีระบบงานกิจการ
นักเรียนที่เอ้ือต่อการทำงาน 

4.2 ความรักความผูกพัน, 
จรรยาบรรณครู 

 4.2 นักเรียนเรียนอย่าง      
มีความสุข มีคุณภาพ 

4.3 การร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน 

4.3 ความสุขจากการทำ
กิจกรรม 

4.3 มีความพร้อม ความ
กระตือรือร้นในการทำงาน 

4.3 บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.4 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับประเทศ 

4.4 นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ 

4.4 ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

4.4 โรงเรียนมีชื่อเสียง เป็นที่
ศรัทธาของชุมชน 

4.5 การจัดงานเกษียณอายุ
ราชการ 

4.5 ความรัก ความผูกพัน 
ความสามัคคีภายในโรงเรียน 

4.5 การให้ขวัญและกำลังใจ 4.5 ความรัก ความผูกพัน
ของบุคลากรภายในโรงเรียน 

5.ด้านแรงจูงใจภายนอก  
 ( Extrinsic Motivation) 

5.1 การเสนอผลงานขอรับ
รางวัลครู 

 5.1 มีโครงการยกย่องครูใน
โอกาสต่างๆ 

 5.1 การได้รับการยกย่อง  5.1 โรงเรียนและครู          
มีข่ือเสียง 

5.2 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

 5.2 นักเรียนมีความมุ่งม่ัน   
มีความสามารถ 

 5.2 ความภาคภูมิใจ 
ชื่อเสียง 

 5.2 นักเรียน ครู  และ
โรงเรียน  มีข่ือเสียง 

5.3 โครงการโรงอาหาร  
5ดาว 

 5.3 ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

 5.3 สุขภาพที่ดี และทักษะ
ชีวิตที่เกิดกับนักเรียน 

 5.3 นักเรียนมีสุขภาพดี 
โรงเรียนมีชื่อเสียง 

5.4 กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร 5.4 ความร่วมมือจากงาน
ระดับชั้น 

5.4 นักเรียนได้เสียสละ ลด
ความเห็นแก่ตัว 

5.4 นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

5.5 ความรักในอาชีพครู 5.5 ความรู้ ความเข้าใจ      
ในหน้าที่ 

5.5 มีจรรยาบรรณครู  5.5 ครูทำงานอย่างมี
ความสุข 



 
 

ภาพขององค์กร ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

สิ่งท่ีเราต้องการจะเป็น 
(Aspiration) 

ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น 
(Results) 

6.บรรยากาศการทำงาน 
เป็นทีม     
( Team working) 
 
 

6.1 การเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น 

 6.1 การระดมความคิด  6.1 มีโอกาสได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา 

 6.1  มีความกระตือรือร้น 
ทีมงานแข็งแกร่ง 
โรงเรียนมีผลิตภาพสูงขึ้น 

6.2 บุคลากรตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 

6.2 บุคลากรเสียสละกำลัง
กาย กำลังทรัพย์ 

6.2 ทำงานร่วมกันตาม
ภาระหน้าที่ทีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

6.2 งานสำเร็จได้เพราะความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

6.3 การมีเพ่ือนร่วมงานที่
เข้าใจกัน 
 

6.3 การตั้งคณะทำงานที่
เหมาะสม 

6.3 การทำงานอย่างราบรื่น 6.3 งานสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพขององค์กร ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

สิ่งท่ีเราต้องการจะเป็น 
(Aspiration) 

ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น 
(Results) 

7.ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์   
( Human Resources 
Development) 
 

 7.1 ครู นักเรียน           
กล้าแสดงออก 
 

 7.1 การให้โอกาส  7.1 ได้รับโอกาสในการ
แสดงออก 

 7.1 ครู นักเรียนได้รับ  
ความชื่นชม ความศรัทธา 

 7.2 ครู นักเรียนกล้าแสดง
ความคิดเห็น 

 7.2 การยอมรับฟังความ
คิดเห็น 

 7.2 การยอมรับฟังความ
คิดเห็น 

 7.2 ครู นักเรียน ได้รับการ
พัฒนา โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือในการทำงาน  

 7.3 ครู นักเรียน บุคลากร   
มีความสามารถด้านการพูด 

 7.3 ได้รับมอบหมายงานที่
ตรงกับความสามารถ 

 7.3 ได้รับมอบหมายงานที่
ตรงกับความสามารถ 

 7.1 งานสำเร็จ มีความ
ภาคภูมิใจ 

 7.4 ครู นักเรียน บุคลากร   
มีความสามารถด้านร้อยกรอง 

 7.4 ครู นักเรียน บุคลากร   
ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความสามารถ 

 7.4 ครู นักเรียน บุคลากร   
ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความสามารถ 

 7.4 งานสำเร็จ มีความ
ภาคภูมิใจ 

 7.5 ครูและนักเรียน          
ใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 
 

 7.5 มีโอกาสใช้กับครูชาว
ต่างประเทศ 

 7.5 มีโอกาสใช้กับครูชาว
ต่างประเทศ 

 7.5 โรงเรียน ครู นักเรียน
ได้รับความศรัทธา 

  7.6 ครูและนักเรียนมีทักษะ
ด้านการจัดสถานที่ 

 7.6 มีโอกาสใช้
ความสามารถในงานต่างๆของ
โรงเรียน 

 7.6 มีโอกาสใช้
ความสามารถในงานต่างๆของ
โรงเรียน 

 7.6 ครูและนักเรียน 
มีความภาคภูมิใจ 

  7.7 ครมูีความสามารถด้าน
การสอน 

 7.7 ได้ใช้ในงานสอน  7.7 ไดใ้ช้ในงานสอน  7.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 7.8 ครูและนักเรียน มีทักษะ
ในด้านศาสนพิธี 

 7.8 มีโอกาสใช้
ความสามารถในงานต่างๆของ
โรงเรียน 

 7.8 มีโอกาสใช้
ความสามารถในงานต่างๆของ
โรงเรียน 

 7.8 ครูและนักเรียน 
มีความภาคภูมิใจ 



 
 

ภาพขององค์กร ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

สิ่งท่ีเราต้องการจะเป็น 
(Aspiration) 

ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น 
(Results) 

8.ด้านต้นทุน  ( Cost ) 
 

 8.1 มีการสอนเสริม(ติว)  
โดยครู  
 

 8.1 ครูมีความรู้  
ความสามารถ 

 8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 8.1 การใช้งบประมาณลดลง 
มีความคุ้มค่า 

8.2 การเรียนการสอนที่
เข้มข้น 
 

8.2 นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ 

8.2 มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

8.3 ครูและนักเรียน           
มีความสามารถด้านดนตรี 

8.3 มีโอกาสแสดงในงานพิธี
การต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

8.3 การได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน 

8.3 นักเรียน และโรงเรียน
ได้รับความชื่นชม ความ
ศรัทธา 

8.4 ครูและนักเรียน           
มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ 

8.4 มีโอกาสแสดงในงานพิธี
การต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

8.4 มีโอกาสแสดงในงานพิธี
การต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

8.4 นักเรียน และโรงเรียน
ได้รับความชื่นชม ความ
ศรัทธา 

 8.5 ครูและนักเรียน           
มีความสามารถด้านการเป็น
พิธีกร 
 

8.5 มีโอกาสแสดงในงานพิธี
การต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

8.5 มีโอกาสแสดงในงานพิธี
การต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

8.5 นักเรียน และโรงเรียน
ได้รับความชื่นชม ความ
ศรัทธา 

 8.6 ครูและนักเรียน           
มีความสามารถด้านการผลิต
สื่อ วิดิทัศน์ 
 

8.6 มีโอกาสแสดงในงานพิธี
การต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

8.6 มีโอกาสแสดงในงานพิธี
การต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

8.6 นักเรียน และโรงเรียน
ได้รับความชื่นชม ความ
ศรัทธา 

 
 



 
 

ภาพขององค์กร ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

สิ่งท่ีเราต้องการจะเป็น 
(Aspiration) 

ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น 
(Results) 

9.ด้านรายได้  ( Revenue) 
 

9.1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา  
เป็นโรงเรียนยอดนิยม 

9.1 ความนิยมของผู้ปกครอง 9.1 ผู้ปกครองต้องการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียน   
สวนศรีวิทยา 

9.1 โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ
และศรัทธาอย่างยั่งยืน 

9.2 การเปิดห้องเรียนพิเศษ 9.2 ชุมชนมีความต้องการ 9.2 ความต้องการและความ
พึงพอใจของผู้ปกครองและ
นักเรียน 

9.2 ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความพึงพอใจ 

9.3 การรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 

9.3 ชุมชนมีความต้องการ 9.3 ความต้องการและความ
พึงพอใจของผู้ปกครองและ
นักเรียน 

9.3 ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความพึงพอใจ 

10.ด้านการบริหาร 
ความเสี่ยง      
( Risk Management) 
 

10.1 มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 
 
 

10.1 คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ทำงานของโรงเรียน 
 
 

10.1  คณะกรรมการ-
สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ
ในการทำงานของโรงเรียน 
 
 

10.1  โรงเรียนไม่มีความ
เสี่ยง งานทุกงานดำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

10.2 มีเครือข่ายผู้ปกครอง 10.2 เครือข่ายผู้ปกครอง   
ให้ความร่วมมือในการ
สอดส่องดูแลนักเรียน 

10.2 เครือข่ายผู้ปกครอง   
ให้ความร่วมมือในการ
สอดส่องดูแลนักเรียน 

10.2 นักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดน้อยลง 

10.3 มีแผนงาน โครงการ 
เป็นแนวทางในการทำงาน 

10.3 บุคลากรปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน โครงการ 

10.3 งานสำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

10.3 การทำงานของ
โรงเรียนบรรลุ ตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 
 



 
 

ภาพขององค์กร ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

สิ่งท่ีเราต้องการจะเป็น 
(Aspiration) 

ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น 
(Results) 

11.ด้านภาวะผู้นำ   
( Leadership) 
 

11.1 ผู้นำมีภาวะผู้นำสูง 11.1 ผู้นำให้การสนับสนุน
การทำงานของบุคลากร 
 
 
 

11.1 บุคลากรมีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าคิดสิ่งใหม่ๆ 
ภายใต้การสนับสนุนของ
ผู้บริหาร  ทำให้เกิดกิจกรรม
ต่างๆ 
 

11.1 โรงเรียนพัฒนายิ่งขึ้น 
 
 
 
 

11.2 ผู้นำรับฟังความคิดเห็น
ของครูและบุคลากร 

 11.2 การเปิดใจของ
ผู้บริหาร 

11.2 บุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจ 
 

  11.2 โรงเรียนพัฒนายิ่งขึ้น 
 

 



 
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดย SWOT Analysis 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

1. ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer Behavior : C) 

1.1 ชุมชนและผู้ปกครองมีศรัทธาและค่านิยมที่ดีต่อ
โรงเรียนจึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน 
1.2นักเรียนมีจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนมีโอกาส
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าแข่งขันหรือทำกิจกรรมต่างๆ 
1.3 ชุมชนและผู้ปกรองมีศรัทธาและค่านิยมที่ดีต่อครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ 
1.4 ชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนทรัพยากร
ในการจัดการศึกษา 

1.1 ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับข้อมูล 
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
ครบถ้วน 
1.2 นักเรียนบางส่วนขาดความมุ่งมั่นในการเรียน 
ทำลายบรรยากาศการเรียนการสอน 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P) 

2.1 นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของ
รัฐบาลส่งผลให้โรงเรียนได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน    
ลดภาระค่าใช่จ่ายของผู้ปกครอง 
2.2 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ด้านเพิ่มโอกาสได้กำหนดเป้าหมายรวมให้คนไทยทุก
คนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไม่
น้อยกว่า 15 ปีอย่างเท่าเทียมกัน 
2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มการเมือง   
ให้การสนับสนุนโรงเรียน 

2.1 การปรับเปลียนนโยบายมีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการของโรงเรียน 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 

3.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ของนักเรียนมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี ทำให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
3.2 รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษา มีการ
ลงทุนทางการศึกษามากข้ึน ส่งผลให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

3.1 ผู้ปกครองบางส่วนที่มีปัญหารายได้ส่งผลกระทบ
ต่อการสนับสนุนโรงเรียน 



 
 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social cultural : S) 

4.1 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ ศูนย์การพัฒนา 
4.2 อำเภอหลังสวนมีขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามเป็นปัจจัยเอ้ือให้โรงเรียนสามารถ
นำมาใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย 
4.3 ค่านิยมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในอำเภอหลังสวน
และใกล้เคียงเห็นคุณค่า ประโยชน์ของการศึกษา 
ส่งผลให้มีการสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย 

4.1 สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีแหล่งอบายมุขและ
สิ่งเสพติดเพ่ิมข้ึนส่งผลให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์มีจำนวนเพ่ิมขึ้นด้วย 
4.2 ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การอบรม ดูแล เอาใจใส่บุตรหลาน 
4.3 สังคมบริโภคส่งผลต่อค่านิยมทางวัตถุของนักเรียน 
 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 

5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ส่งผลให้การบริหารจัดการของโรงเรียนสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถสืบค้น เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม
ความสนใจ การสื่อสารระหว่างโรงเรียน ชุมชน 
ผู้ปกครอง สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
5.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลาย
ในอำเภอหลังสวนและใกล้เคียงส่งผลให้โรงเรียน
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นครูให้ความรู้ เป็น
แบบอย่างการเรียนรู้ การดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 
 

5.1 ระบบการควบคุมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียน
นำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
5.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุปกรณ์เทคโนโลยี
และสารสนเทศของโรงเรียนล้าสมัย โรงเรียนต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง พัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าว
เพ่ิมข้ึน 

 

 

 



 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

           ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)           ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

2. ด้านกลยุทธ์หน่วยงาน (Strategy : S2) 

2.1 มีการกำหนดทิศทาง โดยใช้การร่วมคิดของครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และได้นำ
นโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดไปสู่การ
ปฏิบัติตามบริบทของโรงเรียน 
2.2 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุม 
ทุกภารกิจชัดเจน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
2.3 มีการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ 
2.4 มีการดำเนินงานการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระฯ งาน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้อย่าง
ทั่วถึงเนื่องจากใช้กระบวนการ วิธีการ และช่องทางที่
หลากหลาย 

2.1 บุคลากรไม่เข้าใจทิศทางการทำงานของโรงเรียน 
2.2 การกำหนดปฏิทินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
ไม่ชัดเจน 
2.3 กำหนดกิจกรรมมากเกินไป ทำให้ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2.4 การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ล่าช้า 

3. ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (System : S3) 

3.1 มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน  
3.2 มีระบบการบริหารด้านงบประมาณระบบบัญชี  
และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจาก
มีการบริหารจัดการตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด 
3.3 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร  
โปร่งใส ตรวจสอบได้เนื่องจากมีการบริหารจัดการ
ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด 
3.4 มีระบบการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียนและตนเองเนื่องจากมี
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
3.5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้
สามารถติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นได้
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
3.6มีระบบการติดตามและประเมินผลที่เป็น 
เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ และมีข้อมูล
สำหรับการวางแผน 

3.1 การกำหนดภาระงานของบุคคล แต่ละกลุ่ม/ฝาย 
ยังไม่ชัดเจน บางคนมีภาระงานซ้ำซ้อน 
3.2 ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3.3 ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน 
3.4 ขาดการนิเทศเพ่ือปรับปรุงงานแต่ละงาน 
3.5ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขาด
ความรู้และทักษะในการดูแล รักษา อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีอายุการใช้งานได้นานตามที่
ควรจะเป็น เพ่ือประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง 
หรือจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เพ่ือทดแทนของเดิมที่ชำรุด  
ใช้งานไม่ได้ 



 
 

           ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)           ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4) 

4.1 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี 
4.2 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา 
4.3 ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบ
กัลยาณมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ 

4.1 ผู้บริหารขาดการประชุม วางแผน เพ่ือการ
ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff : S5) 

5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของ
โรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ 
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.1 ครูนำความรู้ ความสามารถสู่การปฏิบัติไม่เต็มที่ 
 

6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills : S6) 

6.1 ครูและบุคลากรฯ ส่วนใหญ่มีความรู้
ความสามารถ และทักษะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.1 ครูและบุคลากรฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานทดแทนกันส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
บริการ 

7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7) 

7.1 ครูและบุคลากรฯ ส่วนใหญ่ในโรงเรียนมีค่านิยม
มุ่งม่ันในการทำงาน 
7.2 ครูและบุคลากรรักองค์กร 

7.1 บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมรับ
สิ่งใหม่ๆ 
7.2 บุคลากรขาดการศึกษาข้อดีของโรงเรียนอื่น เพ่ือ
นำมาปรับปรุงงานโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อสถานภาพขององค์กร 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C : พฤติกรรมลูกค้า 0.30 4.25 2.00 1.28 0.60 0.68 
P : การเมืองและกฎหมาย 0.10 3.67 1.67 0.37 0.07 0.30 
E : เศรษฐกิจ 0.20 3.50 1.50 0.70 0.30 0.40 
S : สังคมและวัฒนธรรม 0.15 4.00 2.33 0.60 0.35 0.25 
T : เทคโนโลยี 0.25 4.00 2.50 1.00 0.63 0.37 

สรุปปัจจัยภายนอก +3.95 -1.95  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +2.00  

 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อสถานภาพขององค์กร 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 : ด้านโครงสร้าง 0.14 3.50 1.00 0.49 0.14 0.35 
S2 : ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 0.16 3.75 1.00 0.60 0.16 0.44 
S3 : ดา้นระบบในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

0.17 3.67 2.17 0.62 0.37 0.25 

S4 : ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรม 
       ในการบริหารจัดการ 

0.12 4.00 3.00 0.48 0.36 0.12 

S5 : ดา้นบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 0.11 4.00 3.00 0.44 0.33 0.11 
S6 : ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของหน่วยงาน 

0.20 4.00 2.00 0.80 0.40 0.40 

S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิก 
        ในหน่วยงาน 

0.10 4.00 2.00 0.40 0.20 0.20 

สรุปปัจจัยภายใน +3.83 -1.96  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +1.87  

 

 



 
 

กราฟแสดงสถานภาพองค์กร 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

อุปสรรค 

O 

โอกาส 

W 

จุดอ่อน 

S 

จุดแข็ง 

Dogs Cash 

Cows 

Questions 

Marks 
Stars 



 
 

 จากกราฟ พบว่า จุดแรเงาพร้อมลูกศร ปรากฏอยู่ทางด้านโอกาสและจุดแข็ง ซึ่งเป็นตำแหน่ง Stars 
แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสวนศรีวิทยา มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือและสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง 
คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนให้การสนับสนุนและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนดี          
มีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้     
มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของผู้ปกครองและชุมชน 

 อย่างไรก็ตาม จากกราฟ พบว่า มีพ้ืนที่ของไข่บางส่วนล้ำเข้าไปในส่วนของ Question Marks,      
Cash Cow และ Dogs ซึ่งแสดงว่า ยังมีปัจจัยบางอย่างที่มีปัญหา เป็นอุปสรรค และเป็นจุดอ่อนอยู่ แต่ก็เป็น
เพียงส่วนน้อย 
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ส่วนที่ ๕ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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วิสัยทัศน ์(Vision) 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของ 

ความเป็นไทยสู่ความเป็นพลโลก 
 

พันธกิจ (Mission) 
พัฒนา และส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะ และสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ค่านิยมองค์กร 
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการสร้างโอกาสและคุณภาพให้กับผู้เรียน 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
น้ำใจงาม  ความรู้ดี  กีฬาเด่น 

 

เป้าประสงค์ (Corporate / Goal) 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการแข่งขัน 
๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามสมรรถนะ ปฏิบัติงานได้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน 
๓.โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลมีความเข้มแข็ง

เป็นที่ยอมรับ 
๔.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
๕.โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา 
๖. ผู้รับบริการพึงพอใจ 
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กลยุทธก์ารดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน ความเป็นไทยตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 
 
ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
๑ ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) 
  ๑.๑ ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๑.๒ ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

๓. ความสำเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรม      
เพ่ิมเวลารู้ 
๔. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในประจำปีด้านมาตรฐานผู้เรียน 
๕. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 

ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการ
อ่านไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 
๓. ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตาม
สาระการเรียนรู้สากล 
๔. ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 
๕. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๖. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
๗. ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏ
เป็นประจักษ์ในระดับชาติ และนานาชาติ เพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๕  
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ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้ง

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการ
สื่อสารภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล
(Digital Literacy) อย่างมีประสิทธิผล 

ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
๑. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น   ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ ๓  
๓. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ิมขึ้น    
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ 
๕. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่สองจากสถาบันฯ ที่ได้รับการรับรอง 
๖. ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 

๔ ผู้เรียนทีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ 
สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและกล้า
ตัดสินใจ 

ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
แสดงถึงการคิดตัดสินใจ แก้ปัญหา 
๒. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมินในสาระการ
เรียนรู้สากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล (ทฤษฏีความรู้,โลกศึกษา
,ความเรียงชั้นสูง,กิจกรรมสร้างสรรค์) ในระดับดีขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้
ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๕ ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา 

ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะ
การวางแผน จัดการ ทำงานเป็นทีม และ
เห็นช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) 

ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) เพ่ือการตีความ สื่อสารและสร้างสรรค์ 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินการ 
๓. ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ นำเสนอ 
เผยแพร่ ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๕ ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 
๔. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งานทั้งด้านวิชาการและอาชีพ โดยมีการนำเสนอ สื่อสาร เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๕   ต่อปี 
๕. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างและประเมิน
ทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความต้องการของตนเองและสังคม 
 

๖ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสุข 
 
 
 
 
 

 
 



68 
 

 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๗ ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย 

ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจ
บริการ มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะการดำรงชีวิตและมี
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็น
สมาชิกท่ีเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย 
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
๒. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถ
วิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 
๓. ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการดำรงชีวิต ในด้านการจัดการ
ตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการ
สร้างงานอาชีพ 
๔. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕  มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์
ของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
๕. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และนโยบายสาธารณะ 
๖. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ สามารถควบคุม จัดการกับความ
ซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การปกป้อง
คุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
๗. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา  
๘. ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
๑ ผู้เรียนได้รับการบริการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ตัวช้ีวัดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 
ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
๑. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา 
    ๑.๑ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ๑.๒ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาตอนปลาย 
๒. ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียน 
    ๒.๑ ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อ 
    ๒.๒ ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า 
๓. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๔. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาออกกลางคัน 
    ๔.๑ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน 
    ๔.๒ ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน 
 
ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

- 
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กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

คุณภาพ ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 
๒. ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
๓. ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
๑. ระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
องค์ความรู้และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
๓. ระดับความสำเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN ) 
๔. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
๕. ครูมืออาชีพ 
   ๕.๑ผู้บรหิารมืออาชีพ 
   ๕.๒ ครูมืออาชีพ 
 
ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
๑. ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพครูยุคใหม่ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
๑ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมี

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๑) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
๑. การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. สถานศึกษามีภาคีเครือข่าย และได้รับความช่วยเหลือจาก
องค์กร ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๓. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
๔. การบริหารงานด้านวิชาการ 
๕. การบริหารงานด้านงบประมาณ 
๖. การบริหารงานบุคคล 
๗. การบริหารงานทั่วไป 
๘. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

ด้านระบบการเรียนรู้ 
๑.โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล ( 
World – Class Standard and Intruction) 
๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารและการเรียนรู้ 
๓. โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) เพ่ือการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
๔. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ให้เชื่อมประสานกับ
การศึกษาประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
ด้านระบบการจัดการ 
๑. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
๒.โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ให้ได้พัฒนาคนเต็มตามศักยภาพ 
๓. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
๑. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพ เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 
๒. โรงเรียนใช้ชุมชนแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุก
ภาคส่วนเป็นเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน ความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
๑ ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน 

ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- 

ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
๑. นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่ดี และ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา   (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ) 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 

ข้อมูลปีฐาน  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียนอยู่ในระดับดี 
๑.๑ ความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

90.98 91.60 92 93 94 95      ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัด และการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     จัดระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
     สร้างเครือข่ายในการพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เน้นทักษะการอ่าน การคิด 
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
     ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
     สนับสนุนให้มีการแนะแนวทางใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 

๑.๒ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

90.98 91.05 91.5 92 92.5 93 

๑.๓ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ         
การสื่อสาร 

95.91 100 100 100 100 100 

๑.๔ ความก้าวหน้าทางการเรียน  
ตาม หลักสูตร 

80 90 92 93 94 95 

๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด 
ระดับชาติ 

60.86  61 61.5 62 63 

๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงาน หรือการทำงาน 
 

98 99 100 100 100 100 

 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ) 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรการดำเนินงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
  ๑.๗ ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 

A ๒ 
(๔) 
 

A ๓ 
(๓) 
 

A ๓ 
(๓) 
 

A ๓ 
(๓) 
 

A ๓ 
(๔) 
 

A ๓ 
(๕) 
 

     ตระหนักและเห็นความสำคัญในการนำ
ผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ ๕ กลุ่ม
สาระหลักไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
     จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบวัด
ความรู้ระดับชาติ ๕ กลุ่มสาระหลัก และนำ
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
     ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัด และการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     จัดระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
     สร้างเครือข่ายในการพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
      

 ภาษาไทย ๔๖.๗๒  ๔๗ ๕๘ ๕๐ ๕๓ 
 คณิตศาสตร์ ๓๗.๗๔  ๔๐ ๔๑ ๔๓ ๕๐ 
 วิทยาศาสตร์ ๔๔.๔๙  ๔๕ ๔๖ ๔๘ ๕๑ 
 ภาษาอังกฤษ ๓๒.๗๔  ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 
 สังคมศึกษา ๕๑.๗๓  ๕๔ ๕๕ ๕๗ ๕๙ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       

 ภาษาไทย ๕๑.๙๗ ๕๖.๙๘ ๕๗ ๕๘ ๖๐ ๖๓ 
 คณิตศาสตร์ ๒๕.๑๒ ๒๔.๙๑ ๒๖ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
 วิทยาศาสตร์ ๓๔.๒๑ ๓๑.๙๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 
 ภาษาอังกฤษ ๒๓.๓๕ ๒๖.๖๕ ๒๘ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
 สังคมศึกษา ๓๘.๙๙ ๓๖.๗๙ ๔๐ ๔๒ ๔๕ ๕๐ 

 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ) 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ/ระดับ

คุณภาพ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ / ระดับคุณภาพ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
  ๑.๘ นักเรียนร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์การประเมินในสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 

๓๓ 
A๓ 
(๓) 

 

๔๐ 
A๓ 
(๔) 

๔๒ 
A๓ 
(๔) 

๔๓ 
A๓ 
(๔) 

๔๔ 
A๓ 
(๔) 

๔๕ 
A๓ 
(๔) 

     ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการวัดการประเมินผล
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้  ควบคุมคุณภาพ นิเทศ 
ติดตาม วิจัย ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 
     กำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน 
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน 
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
     จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเรียนรวม ทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
จัดการเรียนรู้และประเมินผล  
  

๑.๙ ความสำเร็จการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ิม  
เวลารู้ 

 
- 

๙๐ 
A๒ 
(๔) 

๙๑ 
A๒ 
(๔) 

๙๒ 
A๓ 
(๒) 

๙๔ 
A๓ 
(๓) 

๙๕ 
A๓ 
(๔) 

๑.๑๐ ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 

๙๐ 
A๒ 
(๔) 

๙๑ 
A๒ 
(๔) 

๙๒ 
A๒ 

(๔) 

๙๓ 
A๓ 
(๒) 

๙๔ 
A๓ 
(๓) 

๙๕ 
A๓ 
(๔) 

๑.๑๑ นักเรียนเรียนรวมผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 

๙๒ 
A๓ 
(๕) 

๙๕ 
A๔ 
(๕) 

๙๖ 
A๔ 
(๕) 

๙๗ 
A๔ 
(๕) 

๙๘ 
A๔ 
(๕) 

๑๐๐ 
A๔ 
(๕) 

  
 



 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ) 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรการดำเนินงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๒ ผู้เรยีนมีความรู้ ความสามารถ และ

มีคุณภาพไดม้าตรฐานระดับสากล 
๒.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดา้น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน  
ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ     
(ผลทดสอบ PISA) 

           ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครไูด้จดักิจกรรมการ
เรียนการสอน การวดั และการประเมินผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล      
     ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
     ส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางของนักเรียน  
และสนบัสนุนใหไ้ด้เข้าร่วมในกิจกรรมระดับชาติ
และนานาชาต ิ
     จัดระบบนิเทศภายในท่ีเข้มแขง็ 
     สร้างเครือข่ายในการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

    คณิตศาสตร ์ ๔๔๐  ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๔ ๔๔๕ 
    วิทยาศาสตร ์ ๔๖๐  ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๕ 
    ภาษาไทย ๔๕๕  ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๖๐ 
๒.๒ ผู้เรยีนทุกคนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรูค้วามสามารถตามสาระ
การเรยีนรู้สากล 

  
๙๗ % 

  
 ๙๗ % 

 
๙๘ % 

 
๙๙ % 

 
๑๐๐% 

๒.๓ ผู้เรยีนมีทักษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี     
จากฐานเดิมของโรงเรียน 

 
๗๐ % 
 
 

  
๗๓ % 

 
 ๗๖ % 

 
๗๙ % 

 
๘๒ % 

๒.๔ ผู้เรยีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
๙๐ % 

  
๙๐ % 

 
๙๒ % 

 
๙๔ % 

 
๙๕% 

๒.๕ ผู้เรยีนทุกคนมีทักษะในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู ้

๑๐๐%  ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 

๒.๖ ผู้เรยีนแสดงความรู้ความสามารถ  
ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็น
ประจักษ์ในระดับชาติ และนานาชาติ 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่าร้อยละ ๕  

 
๑ คน 

  
๑๐คน 

 
๕๐คน 

 
๑๐๐คน 

 
๑๓๐คน 



 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ) 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 

๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร ทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ รวมถึง
การสื่อสารภาษาสัญลักษณ์
และภาษาดิจิทัล(Digital 
Literacy) อย่างมีประสิทธิผล 

๓.๑ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 

 
๔๒ 

  
๕๐ 

 
๖๐ 

 
๗๐ 

 
๗๕ 

     ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใน
กลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      
อิงมาตรฐานสากล 
     ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความสามารถ
ในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
     ส่งเสริมให้มีการทบทวนแนวข้อสอบ 
และกระตุ้นให้นักเรียนเข้าทดสอบความรู้ 
และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับ
การรับรอง เช่น IELS , TOFEL 
     ส่งเสริมการประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์และภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

๓.๒ ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ ๓  

 
๗๕ 

  
๗๘ 

 
๘๑ 

 
๘๔ 

 
๘๗ 

๓.๓ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐      
ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับ
การรับรอง 

 
๑ 
คน 

  
๕๐๐ 
คน 

 
๑๐๐๐ 

คน 

 
๑๒๐๐ 

คน 

 
๑๕๐๐ 

คน 

๓.๔ ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศที่สอง ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๓ 

 
๒๐คน 

   
๓๐คน 

 
๕๐คน 

 
๗๐คน 

  
๘๐คน 

๓.๕ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐      
ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่สองจาก
สถาบันฯ  ที่ได้รับการรับรอง 

   
๕๐๐ 
คน 

  
๑๐๐๐ 
คน 

 
๑๒๐๐ 
คน 

 
๑๕๐๐ 
คน 

๓.๖ ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์และภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

 
๗๐% 

  
๗๕% 

 
๘๐% 

 
๙๐% 

 
๑๐๐% 



 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ) 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๔ ผู้เรียนทีทักษะการคิด               

มีวิจารณญาณ สามารถ
ไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและ
กล้าตัดสินใจผู้เรียนทีทักษะการ
คิด  มีวิจารณญาณ  สามารถ
ไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและ
กล้าตัดสินใจ 

๔.๑ ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม 
ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้   ที่แสดงถึงการคิด
ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

     ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด          
มีวิจารณญาณ สามารถประเมิน สังเคราะห์ 
แก้ปัญหา และกล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

๔.๒ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีผลการประเมินในสาระการ
เรียนรู้สากลตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล (ทฤษฏีความรู้
,โลกศึกษา,ความเรียงชั้นสูง,
กิจกรรมสร้างสรรค์) ในระดับดีขึ้น
ไป 
 

 
 
๗๕ 

  
 
๗๕ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๕ 

๔.๓ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕    
มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้
ความคิด     ในระดับสูง มีเหตุผล 
 

 
 
๗๕ 

  
 
๗๕ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๕ 

 
  



 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ) 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรการดำเนินงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๕ ผู้เรยีนสามารถคดิค้น ออกแบบ 

พัฒนา ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะ  
การวางแผน จัดการ ทำงานเป็นทีม 
และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพใน
ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Economy) 

๕.๑ ผู้เรยีนทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถดา้นทัศนภาพ (ภาษา
ภาพ สัญลักษณ์ สัญรปู) เพื่อการ
ตีความ สื่อสารและสร้างสรรค ์

  
๙๐% 

  
๙๒% 

 
๙๕% 

 
๙๘% 

 
๑๐๐% 

     ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรยีนได้สร้างสรรค์
ความคิด มีความรอบรู้ ด้านทัศนภาพ รู้จักใช้และ
ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู ้
     ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรยีนมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นำเสนอผลงาน โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์
ในระดับชาติและนานาชาต ิ
     ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้ 
สร้างสรรคผ์ลงานท้ังทางด้านวิชาการและอาชีพ 
และนำเสนอต่อสังคม 
     ส่งเสริมการแนะแนวทางการประกอบอาชีพ
ให้แก่นกัเรียน 

๕.๒ ผู้เรยีนทุกคนมีความสามารถ 
แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและนำเทคโนโลยี
มาใช้ดำเนินการ 

 
๗๐% 

  
๗๕% 

 
๘๐% 

 
๙๐% 

 
๑๐๐% 

๕.๓ ผู้เรยีนมผีลงานการประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์ และออกแบบ นำเสนอ 
เผยแพร่ ในเวทีระดับชาตหิรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๕ 
ต่อปี จากฐานเดมิของโรงเรียน 

 
 
๑ คน 

  
 

๒ คน 

 
 

๓ คน 

 
 

๔ คน 

 
 

๕ คน 

๕.๔ ผู้เรยีนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรยีนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งานท้ัง
ด้านวิชาการและอาชีพ โดยมีการ
นำเสนอ สื่อสารเผยแพร่และ
แลกเปลีย่นผลงานระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้น ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๕   
ต่อป ี

 
 
๑ คน 

  
 

๒ คน 

 
 

๓ คน 

 
 

๔ คน 

 
 

๕ คน 

๕.๕ ผู้เรยีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
สามารถสรา้งและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและความต้องการของ
ตนเองและสังคม 

 
 

๗๐% 

  
 

๗๒% 

 
 

๗๔% 

 
 

๗๕% 

 
 

๘๐% 



 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา (คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 

ท่ี เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๖ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และอยู่

ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ๖.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

   
 

๙๐ 

 
 

๙๒ 

 
 

๙๕ 

 
 

๑๐๐ 

     ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีความเข้าใจและ
ตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีของ
แต่ละท้องถิ่นท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
     ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ 

๖.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทย 

   
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๖.๓ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 

   
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๖.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

   
๙๐ 

 
๙๒ 

 
๙๔ 

 
๙๕ 

๖.๕ นักเรียนมีความสุข ผ่านเกณฑ์การวัด
ความสุข ร้อยละ๘๐ ขึ้นไป (ใช้เครื่องมือวัด
ความสุขของกรมสุขภาพจิต) 

   
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 
๗ ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็น

ไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะและ
จิตใจบริการ มีความเป็นพลเมืองตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ
ดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก เป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

๗.๑ ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม 
จิตสำนึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อ
สังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

 
๙๕ 

  
๙๖ 

 
๙๗ 

 
๙๘ 

 
๑๐๐ 

     ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและปลูกฝัง
คุณธรรม ความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน ความเป็น
พลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

๗.๒ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ๘๐มีความ
ตระหนักรอบรู้สามารถวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนท่ีเป็นถิ่นท่ี
อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 

 
 
 
๘๕ 

  
 
 
๘๕ 

 
 
 

๘๕ 

 
 
 

๘๕ 

 
 
 

๘๕ 

 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา (คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
  ๗.๓ ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการ

ดำรงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การ
บริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และ
การจัดการสร้างงานอาชีพ 

 
๘๕ 

  
๘๗ 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

 
๑๐๐ 

     พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

๗.๔ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕  มีความ
ตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 

 
๗๕ 

  
๗๕ 

 
๗๗ 

 
๗๘ 

 
๘๐ 

๗.๕ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบาย
สาธารณะ 

 
๘๕ 

  
๘๕ 

 
๘๕ 

 
๘๕ 

 
๘๕ 

๗.๖ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ สามารถ
ควบคุม จัดการกับความซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
การปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม 
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 

 
๘๕ 

  
๘๕ 

 
๘๕ 

 
๘๕ 

 
๘๕ 

๗.๗ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติ
กิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ด้วยจิตอาสา 

 
๙๑ 

  
๙๑ 

 
๙๑ 

 
๙๒ 

 
๙๕ 

๗.๘ ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ มีส่วน
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 
๖๕ 

  
๖๕ 

 
๖๕ 

 
๖๕ 

 
๖๕ 

 



 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 

๑ ผู้เรียนได้รับการบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา  
ภาคบังคับ 

  ๙๖ 
A๒(๓) 

๙๖ 
A๓(๒) 

๙๗ 
A๓(๓) 

๙๘ 
A๓(๔) 

     ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดเก็บข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียน  
     ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
สนับสนุนทุนการศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา 
ตอนปลาย 

  ๙๖ 
A๒(๔) 

๙๖ 
A๓(๒) 

๙๗ 
A๓(๓) 

๙๘ 
A๓(๔) 

ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนที่
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียน
ต่อ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือ
เทียบเท่า 

   
๙๕ 

A๒(๒) 

 
๙๖ 

A๒(๓) 

 
๙๗ 

A๓(๓) 

 
๙๘ 

A๓(๔) 

ระดับความสำเร็จของสถานศึกษา
ที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

  A๒ 
(๔) 

A๓ 
(๒) 

A๓ 
(๓) 

A๓ 
(๔) 

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นออกกลางคัน 

  ไม่เกิน 
๐.๐๓ 
A๒(๔) 

ไม่เกิน 
๐.๐๓ 
A๓(๒) 

ไม่เกิน 
๐.๐๓ 
A๓(๒) 

ไม่เกิน 
๐.๐๒ 
A๓(๓) 

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษา     
ตอนปลายออกกลางคัน 
 

  ไม่เกิน 
๐.๕๐ 
A๒(๒) 

ไม่เกิน 
๐.๔๐ 
A๒(๓) 

ไม่เกิน 
๐.๓๐ 
A๒(๔) 

ไม่เกิน 
๐.๒๐ 
A๒(๔) 

 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรการดำเนินงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ป ี

๒๕๖๓ 
๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

คุณภาพ ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑.๑ ครูมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมสี่วนร่วม 

   
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

     ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ให้พัฒนา
สมรรถนะในการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็น
สำคัญ 
     ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพในแต่ละสาขาวิชา 
     ส่งเสริมการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
     ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสตูร
มาตรฐานสากล 
 

๑.๒ ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

๙๐  ๙๕ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๓ ครูตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

   
๙๕ 

  
๙๕ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่
ต่ำกว่าร้อยละ๓ ไดร้ับการยกย่องเชิดชู
เกียรต/ิหรือรางวัล เกียรติบตัร ด้าน
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับเขตพืน้ท่ี
การศึกษาหรือระดับจังหวัด 

 
 

๒๓คน 
 

 ไม่ต่ำ
กว่า 

๒๕คน 
A๒(๔) 

ไม่ต่ำ
กว่า 

๒๕คน 
A๒(๔) 

ไม่ต่ำ
กว่า 

๒๕คน 
A๓(๔) 

ไม่ต่ำ
กว่า 

๒๕คน 
A๓(๔) 

๑.๕ ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาไมน่้อย
กว่า ๔๐ ช่ัวโมงต่อไป 

 
๑๐๐ 

 ๑๐๐ 
A๓(๔) 

๑๐๐ 
A๓(๔) 

๑๐๐ 
A๓(๔) 

๑๐๐ 
A๓(๔) 

๑.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีแผนแผนพัฒนา
ตนเอง( ID PLAN) และมีการปฏิบตัิ
ตามแผน มีการประเมิน สรุปและ
รายงานผลการพัฒนาตนเอง มีการ
ปรับปรุงพัฒนาแผนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

๕๐ 

  
 

๖๐ 
A๒(๔) 

 
 

๗๐ 
A๒(๔) 

 
 

๘๐ 
A๓(๔) 

 

 
 

๙๐ 
A๓(๔) 

 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
  ๑.๗ มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

Best Practice )ประเภทหน่วยงาน
และบุคคลในระดับภาคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ 

  ๕ 
A๒(๔) 

 

๖ 
A๒(๔) 

๗ 
A๓(๔) 

๘ 
A๓(๔) 

     สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักแก่ครู 
     พัฒนาระบบ กำหนดมาตรการ แนวทาง 
แผนงาน โครงการรองรับ 
     ดำเนินการพฒันาและจัดหาสื่อ อุปกรณ์
การเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับผู้เรียน 
     มีการประเมินครูตามเกณฑก์ารให้คะแนน
เป็นรายบุคคล 

๑.๘ ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะ 
ครบ ๘ ข้อ ๑)เป็นนักประสาน ๒)
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ๓)
มุ่งเน้นการบริหารงานดา้นวชิาการ 
๔)มีความคิดริเริ่มงานใหม่ๆอยู่เสมอ 
๕)ทำงานเปน็ทีม ๖)มีวสิัยทัศนภ์าวะ
ผู้นำ ๗)มบีุคลิกภาพที่ดี ๘)มีผลงาน
เชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ 

 
 
๙๐ 

  
 

๑๐๐ 
A๓(๔) 

 
 

๑๐๐ 
A๓(๔) 

 
 

๑๐๐ 
A๓(๔) 

 
 

๑๐๐ 
A๓(๔) 

๑.๙ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  มี
คุณลักษณะไมน่้อยกว่า ๔ ข้อ   
๑)ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครบทุกขั้นตอน ๒)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวชิาที่
จัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ๓)
ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ๔)ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ๕)มีนวัตกรรมและผลงาน
ทางวชิาการ 

 
 
 
๙๐ 
 

  
 
 

๙๐ 
A๒(๔) 

 
 

 
 
 

๙๒ 
A๒(๔) 

 
 
 

๙๔ 
A๓(๔) 

 
 
 

๙๕ 
A๓(๔) 



 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรการดำเนินงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ป ี

๒๕๖๓ 
๒ ครูพัฒนาความรู้ความสามารถ 

มีความเชี่ยวชาญและจรรยา-
บรรณทางวิชาชีพครูยุคใหม่ 

๒.๑ ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสาร เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐๐ 

๘๕%  ๘๕% ๘๘% ๙๐% ๑๐๐%      ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถครู
ด้วยการจัดให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุม 
อบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

๒.๒ ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
๙๐% 

  
๙๐% 

 
๙๐% 

 
๙๐% 

 
๙๐% 

๒.๓ ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน 
สื่อ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร่
เพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ 

 
๙๐% 

  
๙๐% 

 
๙๐% 

 
๙๐% 

 
๙๐% 

๒.๔ ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนระดับชาติเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ 
ต่อปี 

๑๐คน  ๑๒คน ๑๔คน ๑๗คน ๒๐คน 

๒.๕ ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำ
กว่า   ร้อยละ ๖๕ 

 
๑คน 

  
๕๐คน 

 
๘๐คน 

 
๙๐คน 

 
๙๗คน 

๒.๖ ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศ
เกียรติคุณเป็นครูดีเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๑๕ ต่อปี 

 
๒๓คน 

  
๒๗คน 

 
๓๒คน 

 
๓๗คน 

 
๔๓คน 

๒.๗ ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง
การจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ
โรงเรียนและระดับเครือข่าย 

 
๑๐๐% 

  
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

๒.๘ ครูทุกคนได้รับการสังเกตการณ์สอน
และนิเทศการสอนในชั้นเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

 
๑๐๐% 

  
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

๒.๙ ครูทุกคนนำเสนอการสอนต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

 
๑๐๐% 

  
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

๒.๑๐ ครูทุกคนมีความสามารถในการจัด
ชั้นเรียน 

 
๑๐๐% 

  
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๑ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่าง

มีคุณภาพ 
๑.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน ์
 และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนด 
ชัดเจน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐      จัดให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑ์ และแนวปฏบิัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑.๒ การวางแผนและดำเนนิงาน
พัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนนิการอย่างเปน็รูปธรรม 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๑.๓ การวางแผนและดำเนนิงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๔ การวางแผนและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๕ การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๙๐  ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

๑.๖ การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๑.๗ การกำกับ ติดตาม ประเมนิผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน ปี 
๒๕๕

๘ 

ปี 
๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖

๑ 

ป ี
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖

๓ 
  ๑.๘ สถานศึกษาดำเนินการประกนั

คุณภาพภายในตามประเด็นการ
พิจารณาผ่านเกณฑม์าตรฐานร้อยละ๙๐ 

๑๐๐ 
 A๓ 

(๕) 

๑๐๐ 
  A๓ 

(๕) 

๑๐๐ 
   A๓ 

(๕) 

๑๐๐ 
 A๓ 

(๕) 

๑๐๐ 
   A๓ 

(๕) 

๑๐๐ 
 A๓ 

(๕) 

 

๑.๙ สถานศึกษามภีาคีความร่วมมอืหรือ
มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)และมี
การดำเนินการตามข้อตกลงอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดผลสำเรจ็ เป็นท่ียอมรับ
และเป็นแบบอย่างหรือ Best Practice 

 
A๒ 
(๔) 

 
A๒ 
(๔) 

 
A๓ 
(๒) 

 
A๓ 
(๒) 

 
A๓ 
(๔) 

 
A๓ 
(๔) 

๑.๑๐ มีการจัดทำระบบสารสนเทศพร้อม
ใช้และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผน
จัดการศึกษาครอบคลุมภารกิจทุกด้าน  

 
A๒ 
(๔) 

 
A๒ 
(๔) 

 
A๓ 
(๒) 

 
A๓ 
(๒) 

 
A๓ 
(๔) 

 
A๓ 
(๔) 

๒ คุณภาพการบริหารงานวิชาการ ๑. การบริหารงานดา้นวิชาการครบทุก
ด้าน ๑)พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ๒)จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็
สำคัญ ๓)จัดหา พัฒนาสื่ออย่าง
หลากหลาย  ๔)นำผลการวัด 
ประเมินผลไปใช้พัฒนาการจดัการศึกษา 
๕)พัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา ๖)มีการวิจัยและนำผลวิจัยไป
ใช้พัฒนางานวิชาการ ๗) จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ๘)ประสานชุมชน ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 

A๒ 
(๔) 

 
 
 
A๒ 
(๔) 

 
 
 

A๓ 
(๒) 

 
 
 
A๓ 
(๒) 

 
 
 

A๓ 
(๔) 

 
 
 
A๓ 
(๔) 

     กำหนดแนวทางการบริหารงาน และมีการ
นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม และปรบัปรุงแก้ไขอย่าง
สม่ำเสมอ 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรการดำเนินงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๓ คุณภาพการบริหารงาน 

ด้านงบประมาณ 
๑.การบริหารงานงบประมาณครบ 
ทุกด้าน ๑)การวางแผนการใฃ้
งบประมาณอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและ
ความต้องการ ๒)การจัดระบบ
บริหารการเงิน บัญชี พัสดุ ๓)
ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
เป็นระบบ  ๔)การสรุปรายงานผล
ในการบริหารงบประมาณ ๕)การ
ตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

 
 

A๒ 
(๔) 

 
 
A๒ 
(๔) 

 
 

A๓ 
(๒) 

 
 
A๓ 
(๒) 

 
 

A๓ 
(๔) 

 
 
A๓ 
(๔) 

  กำหนดแนวทางการบริหารงาน และมีการ
นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงแก้ไข
อย่างสม่ำเสมอ 

๔ คุณภาพการบริหารงานบุคคล ๑.การบริหารงานบุคคลครบ ทุก
ด้าน ๑)การวางแผนการบริหาร
อัตรากำลัง ๒)การวางแผน การ
ประเมิน การควบคุม กำกับ 
ติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากร ๓)การพัฒนาครูและ
บุคลากรสู่มืออาชีพ  ๔)การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ ๕)ส่งเสริมการเลื่อน
วิทยฐานะ การสร้างขวัญและ
กำลังใจ 

 
 

A๒ 
(๔) 

 
 
A๒ 
(๔) 

 
 

A๓ 
(๒) 

 
 
A๓ 
(๒) 

 
 

A๓ 
(๔) 

 
 
A๓ 
(๔) 

   กำหนดแนวทางการบริหารงาน และมี
การนิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุง
แก้ไขอย่างสม่ำเสมอ 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ      

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรการดำเนินงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 

๕ คุณภาพการบริหารงานทั่วไป ๑.การบริหารงานทั่วไปครบ ทุก
ด้าน ๑)การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม ๒)การ
จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
๓)การสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
๔)การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา ๕)การประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
เครือข่ายการจัดการศึกษา 

 
 

A๒ 
(๔) 

 
 
A๒ 
(๔) 

 
 

A๓ 
(๒) 

 
 
A๓ 
(๒) 

 
 

A๓ 
(๔) 

 
 
A๓ 
(๔) 

   กำหนดแนวทางการบริหารงาน และมี
การนิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม และ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ 

๖ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ๑.ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

  ๙๐ 
  A๓ 

(๕) 

๙๒ 
  A๓ 

(๕) 

๙๔ 
   A๓ 

(๕) 

๙๕ 
  A๓ 

(๕) 

  มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่ เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรการดำเนินงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ป ี

๒๕๖๐ 
ป ี

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๗ คุณภาพด้านระบบการเรียนรู้ ๑.โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การ

เรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล  
( World – Class Standard 
and Intruction) 
  ๑)จัดหลักสูตรเทียบเคียง
หลักสูตรมาตรฐานสากล 
  ๒)จัดการเรียนรู้ในสาระการ
เรียนรู้สากล 
  ๓)พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ 
ความต้องการของผู้เรียน 
  ๔)จัดให้มีแนะแนวการศึกษา
และอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุค
ใหม่ (New Economy) ทั้ง
เศรษฐกิจฐานความรู้ ( 
Knowledge-Based Economy) 
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 
 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

    จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล  นำไปปฏิบัติ  มีการ
ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่ เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรการดำเนินงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ป ี

๒๕๖๐ 
ป ี

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๗ คุณภาพด้านระบบการเรียนรู้ ๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภ้าษา 

ต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
   ๒.๑ โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  ๒.๒ โรงเรียนจัดการเรยีนการสอนภาษาตา่ง 
ประเทศที่สอง ในระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

    จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร             
สู่มาตรฐานสากล  นำไปปฏิบัติ  มีการ
ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ 

๓. โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาดจิทิัล 
(Digital Literacy) และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ( ICT ) เพื่อการ
เรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
  ๓.๑ ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy )   
  ๓.๒ ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพือ่การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

 
 
 
 
มี 

๔. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ อิงถิน่ฐาน 
ให้เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 
  ๔.๑ โรงเรียนจัดการเรียนรู้รอบด้านผา่น
ประสบการณ์ในถิ่นที่อยูข่องผู้เรียน 
  ๔.๒ โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียน
ศึกษาเช่ือมโยงกบัถิ่นฐานสังคมไทยและ
สภาวการณ์โลก 

 
 
 
มี 

 
 
 
มี 

 
 
 
มี 

 
 
 
มี 

 
 
 
มี 

 
 
 
มี 

 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเปา้หมาย 
มาตรการดำเนนิงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ป ี

๒๕๖๐ 
ป ี

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๘ คุณภาพด้านระบบการจัดการ 

 
๘.๑ โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ 
ระดับมาตรฐานสากล 

          สนับสนุนระบบบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ  
     กำหนดแนวทางช่วยเหลอืนักเรียน 
     ประสาน สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายที่มีข้อตกลงร่วมกัน 

 ๑) ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 

๑๐๐  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒) ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

๑๐๐  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓) ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
นานาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ 

 
๙๐ 

  
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

๔) โรงเรียนมีระบบจัดการความรู้ และ
การสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
๘๕ 

  
๘๕ 

 
๘๕ 

 
๘๕ 

 
๙๐ 

๕) โรงเรียนนำวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

 
๖๐ 

  
๖๕ 

 
๖๕ 

 
๗๐ 

 
๗๕ 

๖) โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานภายนอกระดับดีขึ้นไป 

๑๐๐  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

  ๗) โรงเรียนผ่านการประเมินการจัด
การศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

๖๐  ๖๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

๘) โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพผ่านการประเมินรับรอง
จากองค์กรมาตรฐานสากลไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ ๒๕ 

   
๑๐ 

 
๑๕ 

 
๒๐ 

 
๒๕ 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) มาตรการดำเนินงาน 

ปี 
๒๕๕๘ 

ปี 
๒๕๕๙ 

ป ี
๒๕๖๐ 

ป ี
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

  ๘.๒โรงเรียนส่งเสริม สนับสนนุ 
แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ให้ได้พัฒนาคนเต็ม
ตามศักยภาพ 

          สนับสนุนระบบบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ  
     กำหนดแนวทางช่วยเหลอืนักเรียน 
     ประสาน สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายที่มีข้อตกลงร่วมกัน ๑) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
 

๙๐ 
  

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๑๐๐ 

๒) โรงเรียนมีแนวทาง ขั้นตอน
การดำเนินงานเพ่ือการส่งเสริม 
สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือ 
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
๙๐ 

  
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

  ๓) โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว 
ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้ได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
๙๐ 

  
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) มาตรการดำเนินงาน 

ปี 
๒๕๕๘ 

ปี 
๒๕๕๙ 

ป ี
๒๕๖๐ 

ป ี
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

  ๘.๓ โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิน่ 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

          สนับสนุนระบบบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ  
     กำหนดแนวทางช่วยเหลอืนักเรียน 
     ประสาน สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายที่มีข้อตกลงร่วมกัน ๑) โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาหรอื

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา
ในระดับเดียวกัน ทัง้ในระดบั
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 
 

๗๐ 

 
 

 
 

๗๕ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

 
 
๘๐ 

  ๒) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียน
ร่วมพัฒนา 

 
๘๕ 

  
๘๕ 

 
๘๕ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

๓) โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียน
และครูไม่ต่ำกวา่ ร้อยละ ๗๕ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา
อ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

๗๕ 

 
 

 
 

๗๕ 

 
 

๘๐ 

 
 

๘๐ 

 
 
๘๐ 

 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) มาตรการดำเนินงาน 

ปี 
๒๕๕๘ 

ปี 
๒๕๕๙ 

ป ี
๒๕๖๐ 

ป ี
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

๙ คุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
 

๙.๑ โรงเรียนพัฒนาและ
จัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มี
คุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า   

         สนับสนุนให้มีการใช้ชุมชนในท้องถิ่น
เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ 

๑) โรงเรียนมีห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดีย ศูนย์
วิทยบริการ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ
ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 
 

๘๐ 

  
 

๘๕ 

 
 

๘๕ 

 
 

๙๐ 

 
 

๙๐ 

  ๒) โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือ
การอ่าน ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ปฏิบัติของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 
 

 
๙๐ 

  
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) มาตรการดำเนินงาน 

ปี 
๒๕๕๘ 

ปี 
๒๕๕๙ 

ป ี
๒๕๖๐ 

ป ี
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

  ๙.๒  โรงเรียนใช้ชุมชนแหล่งเรียนรู้ 
มีสถาบนั และองค์กรต่างๆ ทุกภาค
ส่วนเปน็เครือข่ายส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

       

๑) โรงเรียนศึกษาและจัดทำ
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
สถาบนัและองค์กรต่างๆ ทุกภาค
ส่วนเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๒) โรงเรียนใช้ชุมชนเปน็แหล่ง
เรียนรู้รอบด้าน ครอบคลุมการ
เรียนรู้ ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลป- 
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

 
 

๘๕ 

 
 
 

 
 

๙๐ 

 
 

๙๐ 

 
 

๙๕ 

 
 

๙๕ 

  ๓) โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุน
จากสถาบนัอุดมศึกษาและองค์กร
อ่ืนๆ ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
 

๘๕ 

  
 

๙๐ 

 
 

๙๐ 

 
 

๙๕ 

 
 

๙๕ 

 



 

กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรการดำเนินงาน ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๙ 
ป ี

๒๕๖๐ 
ป ี

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
๑ ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตบน

พ้ืนฐานความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการที่ดีและสามารถเป็น 
แบบอย่างได้ 
 

 
A๒ 
(๔) 

 
A๒ 
(๔) 

 
A๓ 
(๒) 

 
A๓ 
(๒) 

 
A๓ 
(๔) 

 
A๓ 
(๔) 

    กำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
      

 


