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คำนำ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระย 4 ปี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดทำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการบริหารและการจัดการศึกษา ตามบทบาท
หน้าที่ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความต้องการ 
และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak Holder) ในการจัดการศึกษา โดยได้กำหนดเป็น    
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565 - 2568) ด้วยการนำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์จากธรรมนูญโรงเรียนและนโยบายทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที ่เกี ่ยวข้องมากำหนดทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนา โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับ      
การเปลี่ยนแปลง ตามพลวัตของโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นสำคัญ พร้อมกันนี้ โรงเรียนได้กำหนดรูปแบบ
การขับเคลื่อนสู่ประสิทธิผล ตลอดห้วงระยะเวลา 4 ปี ที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเพื ่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและมาตรฐานการศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนฉบับนี้ เป็นแผน
แม่บทที่นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใน
อนาคต และการกำหนดควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน และคณะกรรมการฝ่ายบริหารของ
โรงเรียนที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานกำหนดกรอบของแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้เป็น
อย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ก้าวหน้าและเป็นไป
ตามท่ีได้กำหนดไว้ต่อไป 
 
 
 
 

(นายวิรัช  ชูสิน) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

           
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 - 2568 ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน และ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารของโรงเรียน ไดร้ะดมแนวคิดการวางกรอบทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติ
ต่างๆ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
รวมทั้งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา จึงได้
กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 
2568) เมื่อวันที่ 20-23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมการ์เด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 4 
ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้ก้าวหน้าและเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ต่อไป  

 
 
 
 
 

(นางสุภาพร  กำเนิดผล) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
1.1 สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 149 ถนนเอเชีย  
ตำบลคูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 20 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2532 โดยพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้นายโกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะ   เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพ่ือ
รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ 
พระองค์ทรงตั้งปณิธาน ไว้ว่า จะทรงนำพระราชทรัพย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรเป็นส่วนรวม 
และยังนำความเจริญ ให้แก่ประเทศชาติ ในการนี ้ พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนา
การศึกษาของเยาวชนผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงทรงมีพระราชดำริที่จะนำพระราช
ทรัพย์ที่รวบรวมข้ึนไว้นี้ ไปสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ประกอบกับกรม
สามัญศึกษา มีโครงการที่จะขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่ยากจน ประชาชน มีรายได้ต่ำ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่กรมสามัญศึกษา เพื่อทรงร่วมในโรงเรียน
ดังกล่าว 6 โรงเรียน  ได้แก่ 
 1.  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 
 2.  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
 3.  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 
 4.  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 
 5.  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร 
 6.  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี 
  
 สำหรับในเขตท้องที่ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า     
“ โรงเรียนมัธยมจักรีวัชร” และได้ทรงประกาศเปลี่ยนพระนามใหม่ เมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2540 ลงนามโดยนายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมัธยมจักรีวัชร จึง
รับประกาศให้เปลี่ยนพระนามโรงเรียนเป็น “โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา” 
 
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ที่ตั้ง  
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ที่ตั้งเลขที่ 149 ถนนเอเชีย  ตำบลคูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ    
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180 โทรศัพท์ / โทรสาร  074 -256-117  เว็บไซด์  http:// 
www.swr.ac.th   อีเมลล์ siriwanwari2 @ hotmail.com สังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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พื้นที่โรงเรียน มีเนื้อที่  95  ไร่ 0 งาน 17 ตารางวา   
เขตพื้นที่บริการ  ทุกตำบลในเขตอำเภอรัตภูมิ  
การจัดการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)  และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) 
สุภาษิตประจำโรงเรียน ธมฺมิโก สุจิณฺโณ วฑฺฒติ ผู้มีธรรมย่อมเจริญ   
คำขวัญประจำโรงเรียน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม 
คำขวัญโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงาน 

พระราชดำริ  
 
 
 
 
ตราประจำโรงเรียน          พระตราประจำพระองค์ ม.ว.ก. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมารมีชื่อโรงเรียนอยู่ใต้พระตรา  
 
 
 
 
อักษรย่อ     ม.ส.ว.๒ 
วันประกาศจัดตั้ง  วันที่  20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2532 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน สมเด็จพระพุทธนวมงคลบรมราชบพิตร 
สีประจำโรงเรียน    สีเหลือง – ฟ้า 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นกันเกรา 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา       แต่งกายดี มีสัมมาคารวะ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา      เศรษฐกิจพอเพียง 
ค่านิยมองค์กร   รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำองค์กรให้สมพระเกียรติ 
 
2. จำนวนนักเรียน (ข้อมูลวันที่ 18 กรกฎาคม 2565) แยกตามระดับชั้นเรียน ดังนี้ 

ชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 135 145 280 
ม.2 162 228 390 
ม.3 156 196 352 
ม.4 82 127 209 
ม.5 54 128 182 
ม.6 44 123 167 
รวม 633 927 1,580 

 

สัญลักษณ์โรงเรียน 
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3. ข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา  
1. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ที่ตั้งเลขท่ี 149 ถนนเอเชีย  ตำบลคูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ    

จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180 โทรศัพท์ / โทรสาร  074-256-117   
2. เว็บไซด์  http:// www.swr.ac.th   อีเมลล์ siriwanwari2 @ hotmail.com  
3. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
4. จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนผู้เรียนจำแนกตาม

ระดับชั้น ดังนี้ 

ระดับช้ันที่เปิดสอน 
จำนวน

ห้องเรียน 
ผู้เรียนปกติ (คน) จำนวนผู้เรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ (คน) 
รวม 

ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๑  9 135 145 - - 280 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 11 162 228 - - 390 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 10 156 196 - - 352 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 7 82 127 - - 209 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๕ 5 54 128 - - 182 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 4 44 123 - - 167 

รวมทั้งหมด 46 633 947 - - 1,580 
 
หมายเหตุ ห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ต้น  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ข้อมูลบุคลากร (ไม่นับซ้ำ)  
: ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน  
: ครูมัธยมศึกษา จำนวน 76 คน  
: บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน 

 
 

ห้อง ชั้น ชาย หญิง รวม 

SMA 

ม.1/2 14 20 34 
ม.1/3 12 20 32 
ม.2/2 7 29 36 
ม.2/3 6 25 31 
ม.3/2 7 25 32 
ม.3/3 14 17 31 

MEP 
ม.1/1 6 4 10 
ม.2/1 11 19 30 
ม.3/1 10 21 31 
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4. บุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) ดังนี้ 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวนครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา (คน) 
ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า
ปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ชำนาญ
การ

พิเศษ 

ชำนาญ
การ 

ครู 
ครู

ผู้ช่วย 

ผู้บริหาร 3 1 4 0 1 3 1 3 0 0 
ภาษาไทย 2 6 8 0 6 2 0 7 0 1 
คณิตศาสตร์ 1 7 8 0 5 3 1 6 0 1 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 7 13 0 8 5 2 5 3 3 

สังคมศึกษา 6 4 10 0 8 2 2 2 4 2 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

4 1 5 0 2 3 1 3 1 0 

ศิลปะ 2 4 6 0 4 2 0 2 2 2 
การงานอาชีพ 1 5 6 0 6 0 1 3 0 2 
ภาษาต่างประเทศ 1 11 12 0 9 3 1 4 6 1 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) 

1 3 4 0 4 0 0 0 3 1 

รวมผู้บริหารและ
ข้าราชการครู 

27 49  76 0 53 23 9 35 19 13 

รวมผู้บริหารและข้าราชการครู 76 
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ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (คน) 

ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า
ปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ลูกจ้างประจำ  
พนักงานขับรถยนต์ 1 0 1 1 0 0 
ลูกจ้างชั่วคราว  
    ครูอัตราจ้าง 1 1 2 0 2 0 
    ครูต่างชาติ 1 1 3 0 3 0 
    เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 3 3 0 3 0 
    พนักงานบริการทั่วไป 2 3 4 4 0 0 
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 0 1 1 0 0 

รวมลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 6 8 14 6 8 0 
 
4. ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
ระยะเวลาที่ดำรง

ตำแหน่ง 
นางบุญงาม  ไชยรักษ์  ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2536 
นายมานพ    จันทรักษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536-2543 
นางพิมพ์มาส  รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543-2544 
นายชัยยุทธ    บัวตูม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545-2549 
นายมานพ  คงยะฤทธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549-2555 
นายมานพ  จุลิวรรณลีย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555-2557 
นายวิรัช  ทองแกมแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557-2559 
นายเสรี  อินทร์คง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559-2563 
นายวิรัช  ชสูิน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน 

 
 สภาพโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนชนบทติดอาณาบริเวณถนนเพชร
เกษมสาย 4 ที่มีการคมนาคมสะดวก ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้เขตพื้นที่ติดกับอาณาเขตรอยต่อระหว่าง
จังหวัดพัทลุง - สงขลา ด้านการบริหารโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่กระจายอำนาจทำให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มี
ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เรียน จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างหลากหลาย  ให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กลวิธีการสอนแบบบูรณาการ มีการวัดผลและ
ประเมินผล ตามสภาพจริง โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัยและเป็นไปตาม
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยศักยภาพด้านต่างๆ ของโรงเรียนทำให้ผู ้ปกครองในบริเวณ
ข้างเคียงพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนเกิดศรัทธาไว้วางใจที่จะให้บุตรหลานได้เข้ามาศึกษา  

เนื่องจากโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ การจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนที่ได้รับไม่พอเพียง ภาคีเครือข่ายต้องช่วยสนับสนุน  ทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณจึง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการคำนวณต้นทุนผลผลิต โรงเรียนมีการวางแผนการทำงาน มี
แผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิบัติตามแผน โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ อย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการโรงเรียน มีการประชุมประเมินผลอย่างเป็นระบบและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
อยู่เสมอและต่อเนื่อง  

 
 

5. อาคารเรียน อาคารประกอบ 
 

ประเภทอาคาร ชื่อแบบ จำนวน ปีท่ีสร้าง สภาพอาคาร 
อาคารเรียน 1 อาคาร  กขค. 1 หลัง 2532 ดี 
อาคารเรียน 2 อาคาร กขค. 1 หลัง 2532 ดี 

อาคารโรงฝึกงาน อาคาร กขค. 1 หลัง 2532 ดี 
อาคารเรียน 3 318 ล. 1 หลัง 2537 ดี 
อาคารเรียน 4 318 ล พิเศษ 1 หลัง 2539 ดี 

อาคารโรงฝึกงาน 102 / 27 1 หลัง 2536 ดี 
หอประชุม-โรงอาหาร 101 / 27 1 หลัง 2537 ดี 

อาคารพยาบาล (บริจาค) 1 หลัง 2535 ดี 
หอพระพุทธรูป (บริจาค) 1 หลัง 2534 ดี 
ศาลาพักร้อน แบบแปดเหลี่ยม 1 หลัง 2534 ดี 
บ้านพักครู 205 / 26,27 3 หลัง 2532-2534 ดี 

บ้านพักนักเรียน แบบ 8 คน 2 หลัง 2534 ดี 
ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 6 ที่ / 27 3 หลัง 2533 ดี 
ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 4 ที ่ 1 หลัง 2533-2534 ดี 

ห้องน้ำครู 4 ที ่ 1 หลัง 2548 ดี 
ศาลาอเนกประสงค์ ทรงไทย 1 หลัง 2546 ดี 

ป้อมยาม ทรงไทย 1หลัง 2550 ดี 
อาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/27 1 หลัง 2553 ดี 

อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้  1 หลัง 2563 ดี 
 
 
 
 



 

                                       แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2568)  7 
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6. เกียรติประวัติโรงเรียน พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2564 
1. นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองพระนิพนธ์ในสมเด็จ

พระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสกิจกรรมวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  
2. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ประเภทคู ่รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง  
3. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง  
4. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง  
5. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
6. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งกระโดดไกลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
7. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
8. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
9. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งกระโดดไกลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
10. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งกระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
11. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุ่มน้าหนักหญิง รุ่นไม่เกิน 14 ปี  
12. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  
13. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขว้างจักรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  
14. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  
15. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา

แห่งชาติ เขต 9  
16. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพใต้ร่มพระบารมี  จักรีวงศ์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ  
17. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพใต้ร่มพระบารมี  จักรีวงศ์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ  
18. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  
19. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางแบบ 3D ประเภท

บินนาน ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  
20. นักเร ียนได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ ง ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
21. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท

เนตรนารีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563  
22. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท

เนตรนารีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2563 
23. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Sketcup จาก

นิทรรศการโรงเรียนในพระรูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 
24. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางแบบ  3D  จากนิทรรศการ

โรงเรียนในพระรูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 
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25. นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการอ่านเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2563 

26. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ละครภาษาอังกฤษ (Skit) จาก SOUTHEN EP /MEP OPEN 
HOUSE โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 11 ธันวาคม 2563 

27. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ร้องเพลงสากล (Singing) จาก SOUTHEN EP /MEP OPEN 
HOUSE โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 11 ธันวาคม 2563 

28. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) จาก SOUTHEN 
EP /MEP OPEN HOUSE โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 11 ธันวาคม 2563 

29. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์นานาชาติ 
ด้านการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ( รีไซเคิล ) ในโครงการ The 9 Malaysia international 
Young inventors Olympiad 2021 ( MIYIO 2021) ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 
2564  

30. น ักเร ียนได ้ร ับรางว ัลเหร ียญทองแดง การประกวด  INNOVATIVE LEARNING BASE  
(Microcontroller program Controls direction of blood flow in the circulatory system) คล ินิก
ฐานการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอควบคุมการไหลเวียนของเลือด ในโครงการ The 9 
Malaysia international Young inventors Olympiad 2021 ( MIYIO 2021) ณ ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2564 

31. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

32. นายภูรินท์ สุวรรณชมภู ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชา
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2565 

33. เด็กหญิงชลิณีร์  นวลทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศันดับ 1 การแข่งขันประกวดเล่าเรื่อง 
“ท้องถิ่นที่มาภาษา วัฒนธรรม ด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น” ในโครงการ "รู้ รัก ภาษาไทย" 
ประจำปี 2565 

 
7. ภารกิจของสถานศึกษา 

 
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตลอดจนความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

3. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง  
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5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจน

การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตามกฎหมายกำหนด  

7. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย  

8. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นใน
ชุมชน และท้องถิ่น  

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่
กฎหมายอื่นกำหนด 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                       แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2568)  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                       แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2568)  13 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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       สรุปผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
ปีการศึกษา 2563  และปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
ที ่

 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระดับ

โรงเรียน 
ปีการศึกษา 
2563 กับปี

การศึกษา 2564  

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ค่าเฉลี่ย 
โรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ประเทศ 

เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย

โรงเรียนกับ
ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
โรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ประเทศ 

เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย

โรงเรียนกับ
ประเทศ 

1 ภาษาไทย 58.60 54.29 4.31 52.73 51.19 1.54 5.87 
2 คณิตศาสตร์ 26.95 25.46 1.49 21.34 24.47 -3.13 5.61 
3 วิทยาศาสตร์ 29.92 29.89 0.03 30.83 31.45 -0.62 -0.91 
4 ภาษาต่างประเทศ 33.27 34.38 -1.11 28.43 31.11 -2.68 4.84 

เฉลี่ยรวม 29.75 28.80 0.94 26.67 27.64 -0.98 3.08 
 
    จากตารางผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ผลปรากฏ
ว่าปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยลดลง เท่ากับ 3.08  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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สรุปผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
ปีการศึกษา 2563  และปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
ที ่

 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระดับ

โรงเรียน 
ปีการศึกษา 
2563 กับปี

การศึกษา 2564  

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ค่าเฉลี่ย 
โรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ประเทศ 

เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย

โรงเรียนกับ
ประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
โรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ประเทศ 

เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย

โรงเรียนกับ
ประเทศ 

1 ภาษาไทย 43.78 44.36 - 0.58 44.60 46.40 - 1.80 + 0.82 
2 สังคมศึกษา 34.72 35.93 - 1.21 33.08 36.87 - 3.79 - 1.64 
3 คณิตศาสตร์ 23.09 29.94 - 6.68 20.03 25.56 - 5.53 - 3.06 
4 วิทยาศาสตร์ 21.48 26.04 - 4.56 13.13 21.28 - 8.15 - 8.35 
5 ภาษาต่างประเทศ 28.61 32.68 - 4.07 24.20 28.65 - 4.45 - 4.41 

เฉลี่ยรวม 30.34 33.79 - 3.42 27.01 31.76 - 4.74 - 3.32 
 
    จากตารางผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ใน
กลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้หล ัก  ค ือ ภาษาไทย  ส ังคมศึกษา คณิตศาสตร ์  ว ิทยาศาสตร ์  และ
ภาษาต่างประเทศ  ผลปรากฏว่า     ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564  มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 
กับปีการศึกษา 2564 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยลดลง เท่ากับ - 3.32 
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8. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สี่) และข้อเสนอแนะ 
 8.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     ✓ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

    ✓ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ✓  

 
 8.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
ผลการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 

1. สถานศึกษาควรทำการคัดกรองผู้เรียน
ที ่ม ีน ้ำหนักเก ินเกณฑ์มาตรฐานนำไป
พัฒนาโดยการจัดกิจกรรม / โครงการ
ขึ ้นมารองรับ มอบหมายให้ครูอนามัย
โรงเรียนรับผิดชอบ จัดกิจกรรมชมรมรัก
สุขภาพขึ้นในสถานศึกษา กำหนดให้มีการ
ออกกำลังกายทุกวันพุธ เป็นต้น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรกำหนดนโยบายด้าน
สุขภาพ/สุขภาวะของทั้งผู ้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีการลดหวาน 
มัน เค็ม การจัดทำป้ายรณรงค์การบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น 
2. สถานศึกษาควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
การเรียนของผู้เรียนที่เรียนโปรแกรมพิเศษ
ทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการ
ส่งเสริม สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้สอบวัด
มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ CEFR และ
สอบวัดระดับมาตรฐานทางภาษาจน HSK 

- จัดทำโครงการและ
กิจกรรมชมรมรัก
สุขภาพ 
- ให้ความรู้เรื่องสุข
ภาวะในการบริโภค 

พัฒนาขึ้น 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

1. สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน มีการ
จัดทำแผ่นป้ายให้ความรู้ติดไว้ตามต้นไม้
ทุกต้น เป็นความรู ้เรื ่องต้นไม้ ชื ่อต้นไม้ 
สรรพคุณ ตลอดจนคำพังเพย สุภาษิต 
ธรรมะสอนใจ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- จัดทำแผ่นป้าย
ความรู้ 
-  จ ั ดก ิ จ กร รมด ้ า น
ดนตรี กีฬา 

พัฒนาขึ้น 
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มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
ผลการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
 เป็นต้น ในสวนไผ่ สวนปาล์ม แปลงเกษตร 

ทางเดิน ที ่จอดรถรับส่งนักเร ียน ร ้าน
สหกรณ์ หอประชุม เป็นต้น 
2.  สถานศ ึกษาม ีการดำ เน ินการจัด
ก ิจกรรมด ้านดนตร ี ก ีฬา ว ัฒนธรรม
พื้นบ้าน หนังตะลุง มโนราห์ ควรพัฒนา
เพิ่มเติมในด้านประมาณให้มากขึ้น เพ่ิม
หน ั งตะล ุ ง  มโนราห ์  กลองยาว โดย
กระบวนการหาความร ่วมม ือจากภ ูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือ ด้านดนตรี
และกีฬาก็ควรเพิ่มปริมาณโดยการเฟ้นหา
นักกีฬาให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในทุกกิจกรรม
ทั ้งด้านดนตรี กีฬา วัฒนธรรมพื ้นบ้าน 
ดำเนินการที่ต่อเนื่อง มีการเพิ่มปริมาณ 
พัฒนาคุณภาพให้สูงสุดเพื ่อเป็นจุดเด่น
สร้างโอกาสการศึกษาต่อหรือไปสู่อาชีพใน
อนาคตได้ 

  

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู ้ของ
ผู้เรียนอยู่เสมอ โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชามีการตรวจแผนการสอนของครูก่อน
นำไปใช้  
2. สถานศึกษาควรจัดระบบนิเทศครู ให้
ครูจับคู่นิเทศ นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ 
นิเทศข้ามกลุ ่มสาระ เป็นต้น เพื ่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน การให ้ข ้อเสนอแนะระหว ่างครู
ด้วยกันเป็นนำไปสู่การจัดชั้นเรียนเชิงบวก
ที่ครบทุกมิติ 
3. สถานศึกษาควรกำหนดจำนวนครั้งใน
การนิเทศครูและจัดให้มีระบบติดตาม 
ตรวจสอบการนำผลการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

- ปรับปรุงแผนการ
สอน 
- นิเทศครูผู้สอน 

พัฒนาขึ้น 
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8.3 ผลการประเมินความโดดเด่นในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

ระบุเรื่องท่ีเป็นความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

C1 C2 C3 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ✓  

 
หมายเหตุ  

C1 หมายถึง สถานพัฒนาสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบหรือมี
ความโดดเด่น ระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

C2 หมายถึง สถานพัฒนาสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบมีความ
โดดเด่น ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ 

C3 หมายถึง สถานศึกษาสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ มีความ
โดดเด่น ได้รับการยอมรับ ระดับนานาชาติ 
 
 8.4 ข้อเสนอแนะจากการประเมินความโดดเด่น 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
ผลการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 

สถานศึกษาได ้ดำเน ินการพัฒนาด ้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเป็น
ประจำวันและเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้ว แต่ต้อง
เน ้นย ้ำให ้ม ีการปฏ ิบ ัต ิ ได ้ท ุกคนและ
กิจกรรมเพื่อการประกวด ซึ่งได้ปฏิบัติตาม
กิจกรรมได้ผลดีอยู่แล้วใน ๒ กิจกรรม คือ 
กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมสวดมนต์
แปล จึงควรดำเนินการต่อไปโดยการเพ่ิม
ปริมาณจำนวนผู้เรียนให้หลายคน หลาย
ทีม หลายระดับชั้น เข้ามาฝึกซ้อมเรียนรู้
เป ็นพิเศษให้มากขึ ้นและต่อเนื ่องเ พ่ือ
ผลสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น 

จะมีจัดทำโครงการเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม ให้
นักเรียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนี้มาก
ขึ้น เช่น การแข่งขัน
ประกวดมารยาทไทย
และสวดมนต์แปลของ
ทุกชั้นเรียน 

นักเรียนให้ความ
สนใจในกิจกรรม
มารยาทไทยและ
กิจกรรมสวดมนต์
แปลมากข้ึน 
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ส่วนที ่2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 
1. การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน  

จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียน สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เป็นบริบทที่
สำคัญ ในการตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียน จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์เพื่อก ำหนด  
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยดำเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวินิจฉัยองค์กร เทคนิค 
SWOT ตามแนวคิด การวิเคราะห์เช ิงสถิต ิ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST และปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน 2S4M เป็นหลัก จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจำนวน 11 คน ผลการวิเคราะห์
เป็นดังต่อไปนี้  

1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST ดังนี้  
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors : C) ได้แก่ ผู้รับผลประโยชน์และ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานท้องถิ่น ฯลฯ  
2.  ด ้ านการเม ืองและกฎหมาย (Political and legal : P) ได ้แก ่  ร ั ฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติการศึกษานโยบายรัฐบาล หน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัด กฎหมาย ระเบียบ พลังทาง
การเมือง ฯลฯ 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) ได้แก่ รายได้ของผู ้ปกครอง อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจภาวะทางการเงิน ฯลฯ 

4. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social - cultural : S) ได้แก่ จา นวนประชากร 
ระบบการศึกษาค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณภาพชีวิต ฯลฯ 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิปัญญา ฯลฯ 

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน 2S4M ดังนี้ 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and policy : S1) 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products : S2) 
3. ด้านบุคลากร  (Man : M1) 
4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน   (Money  : M2) 
5. ด้านวัสดุทรัพยากร  (Material  : M3) 
6. ด้านการบริหารจัดการ  (Management  : M4) 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที ่เป ็นจริงในปัจจุบ ัน (External Environment)

สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษา แต่สถานศึกษาไม่สามารถ
ควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น จะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกที่บ่งบอกถึงโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

1. โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยหรือสนับสนุน
สถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 



 

                                       แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2568)  27 

2. อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภัยคุกคามหรือ
ข้อจำกัดที่ทำให้การดำเนินงานของสถานศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจริงในปัจจุบัน (Internal Environment) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาและสถานศึกษาสามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้  

1. จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นข้อดีหรือข้อเด่นที่
ทำ ให้โรงเรียนในประสบความสำเร็จ  

2. จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดด้อยซึ่งส่งผล
เสียต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

1.1.1 ตารางวิเคราะห์ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด 
น้ำหนักคะแนน 
คะแนนเต็ม  1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุปผลการ
วิเคราะห์ โอกาส   

( + ) 
อุปสรรค 

( - ) 
โอกาส   
( + ) 

อุปสรรค 
( - ) 

1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า 
(Customer = C) 

0.30 10.91 10.82 3.27 3.25 0.03 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic 
= P) 

0.10 10.93 10.30 1.09 1.03 0.06 

3.  ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) 0.20 10.59 11.00 2.12 2.20 -0.08 
4. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.20 10.99 10.80 2.20 2.16 0.04 
5. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) 0.20 11.00 10.32 2.20 2.06 0.14 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST)  7.61 7.45 

0.18 
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST) 0.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                       แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2568)  28 

1.1.2 ตารางการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด 
น้ำหนักคะแนน 
คะแนนเต็ม  1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

โอกาส   
( + ) 

อุปสรรค 
( - ) 

โอกาส   
( + ) 

อุปสรรค 
( - ) 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.10 10.79 10.67 1.08 1.07 0.01 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.20 11.09 10.70 2.22 2.14 0.08 
3. ด้านบุคลากร (M1) 0.20 10.59 10.18 2.12 2.04 0.08 
4. ด้านประสิทธิทางการเงิน (M2) 0.15 10.70 0.00 1.60 0.00 1.60 
5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (M3) 0.15 10.42 10.67 1.56 1.60 -0.04 
6. ด้านการบริหารจัดการ (M4) 0.20 11.07 10.73 2.21 2.15 0.07 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 10.80 8.99 
1.81 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.91 
 
1.1.3 ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 
 ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST) และ ภายใน (2S4M) 

ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST)/ผลการประเมิน 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.04 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) 0.14 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) -0.08 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.06 
5. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer = C) 0.03 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST) 0.18     
  

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1) 0.01 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products = S2) 0.08 
3. ด้านบุคลากร (Man = M1) 0.08 
4. ด้านประสิทธิทางการเงิน (Money = M2) 1.60 
5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3) - 0.04 
6. ด้านการบริหารจัดการ (Mannagement = M4) 0.07 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  1.81 
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
บนแกนความสัมพันธ์ของ  SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนวิเคราะห์ได้ว่าภายในที่เป็นจุดแข็ง
ของโรงเรียน สามารถดำเนินการจัดการศึกษามีคุณภาพ โดยเรียงลำดับจากด้านที่เป็นจุดแข็งมากที่สุด
ไปหาด้านที่เป็นจุดแข็งน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านผลผลิตและการบริการ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
บุคลากร ด้านประสิทธิทางการเงิน ด้านวัสดุและอุปกรณ์ และด้านโครงสร้างและนโยบาย ส่วนปัจจยัที่
เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เรียงลำดับจากด้านที่เอ้ือมากท่ีสุดไปหาด้านที่เอ้ือน้อยที่สุดได้ดังนี้ 
ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านพฤติกรรมของลูกค้า และด้าน
เศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สรุปได้ว่าสถานภาพของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
โน้มเอียงไปในลักษณะ “แข็งและเอ้ือ” ดังปรากฎเป็นแผนกรอบข้างต้น 
 จากราฟแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อม มี
สภาพแวดล้อมภายในที่เข้มแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินงาน จึงเป็นภาวะที่
เหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงาน และสร้างความเจริญเติบโตต่อไป 
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สรุปผลการระดมสะท้อนคิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ตามคำสั่งท่ี 57/2565 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมการ์เด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

ปัจจัยภายนอก 
การวิเคราะห์ 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค ( Threats ) 
1. ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ  

1. ผู้ปกครองให้ความมั่นใจนาการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา 
2. นักเรียนที่จบประดับชั้นมสูงสุดของ
สถานศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับ
พระราชทานประกาศนียบัตร 
3. นักเรียนมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษา 
4. มีความร่วมมือของผู้ปกครองและ
ชุมชน 
5. นักเรียนมีการเรียนรู้นอกสถานที่ท่ี
หลากหลาย 
6. โรงเรียนให้บริการด้านสถานที่แก่
หน่วยงานภายนิกในการจัดกิจกรรม 

1. ระยะทางในการเดินทางของ
นักเรียนห่างไกลจากสถานศึกษา 
2. ประชากรอยู่นอกเขตบริการ 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์ในงาน
บริการของโรงเรียน 

2. การเมืองและ
กฎหมาย 

1. มันักการเมือง ผู้นำชุมชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
3. ประชากรมีส่งนร่วมในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา 
5. โรงเรียนมีนโยบายจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรท้องถิ่น 

1. การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
การประชุมน้อย 
2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
3. ประชากรไม่มีความปลอดภัยในการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
4. นโยบายของภาครัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ
บริหารงานจึงขาดความตอเนื่อง 

3. สภาพเศรษฐกิจ  1. นักเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้เพราะโรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน 
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ หน่วยงานภายนอก 
ผู้ประกอบการห้างร้านภายนอก 

1. นักเรียนบางส่วนมีฐานะยากจน 
2. รายได้ของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานไม่เพียงพอ 
3. ประชากรมีอัตราการว่างงาน รายได้
ไม่เพียงพตามหลักสูตรอต่อครัวเรือน 
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ปัจจัยภายนอก 
การวิเคราะห์ 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค ( Threats ) 
 3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนโครงการ

ทุนปั้นหมอ 
4. ประชากรประกอบอาชีพสุจริต และ
น้อมนำหลักเศรษบิกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดำรงชีวิต 

4. รายได้ส่วนใหญ่ไม่แน่นอน ส่งผล
กระทบต่อการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

4. สังคมและ
วัฒนธรรม 

1. มีการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม 
2. สังคมบริเวณรอบๆ สถานศึกษาเป็น
สังคมเกษตรกรรม 
3. มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
4. ได้รับการสนับสนุนวิทยากรใน
ท้องถิ่น 
5. ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆ 
6. ผู้ปกครองส่งเสริม และสนับสนุนให้
บุตรหลานเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 

1. ชุมชนใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือ
น้อย 
2. ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลบุตรหลาน
ได้อย่างเต็มกำลัง 
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานนะปาน
กลางและยากจน มีปัญหาด้าน
ครอบครัว 

5. เทคโนโลย ี 1. ได้รับการสนับสนุนโครงการ
ห้องเรียนสีเขียวจากกลุ่มโรงเรียนใน
เครืองพระราชูปถัมภ์ 
2. มีระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  
3. มีการพัฒนาสื่อทางการศึกษา 
4. มีการสนับสนุนทางเทคโนโลยีทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

1. สัญญารอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
2. การคัดกครองห้องสื่อ 
3. ผู้ปกครองขาดทักษะความรู้การใช้
สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
สถานศึกษา 
4. ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล นวัตกรรม
และกทคโนโลยีที่หลากหลาย 

6. สภาพแวดล้อม 1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ “เขาคูหา” 
2. การคมนาคมสะดวก ติดถนนเพชร
เกษมเส้นทางสายหลัก 
3. พ้ืนท่ตั้งบริเวณท่ีราบสูง น้ำไม่ท่วม 
4. ไม่มีแหล่งอบายมุขม่ัวสุ่มของสิ่งเสพ
ติด 

1. นักเรียนบางส่วนมีปัญหาทาง
ครอบครัว 
2. เส้นทางระหว่างมาโรงเรียนต้องผ่าน
เส้นทางเลี้ยงวัวชน 
3. การเดินทางไม่สะดวกด้วยรถประจำ
ทาง การขนส่งมวลชน 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
ปัจจัย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weekness) 

1. ด้านโครงสร้าง
และนโยบาย 

1. มีการระบุโครงสร้างหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรได้ชัดเจน 
2. มีการดำเนินงานตามนโยบายต้น
สังกัด 
3. กำหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของ
โรงเรียนชัดเจน 
4. มีการกำหนดนโยบายแบบมีส่วน
ร่วม 
5. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถใน
การบริหารแบบส่วนรวม 

1. ระยะเวลาในการดำเนินงานกระชัน
ชิด 
2. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ 
ทำให่เกิดความสับสนในการ
ปฏิบัติงาน 
3. การสื่อสารของนโยบายขาดความ
ชัดเจน ไม่เด็ดขาด ทำให้การสื่อสาร
ต่อองค์ในภาพรวมไม่ทั่วถึง 
4. ขาดความชัดเจในการบริหารงาน
ส่งเสริมบุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน 

2. ด้านผลผลิตและ
การบริการ 

1. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับสูงตามศักยภาพและความถนัด 
2. นักเรียนมีผลงานและได้รับรางวัล
ด้านวิชาการ และด้านกีฬาในระดับ
ต่างๆ  
3. มีแผนการเรียนที่หลากหลายให้
นักเรียนได้เลือกตามความถนัด 
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ 

1. ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกคุณสมบัติของ
นักเรียน 
2. นักเรียนขาดความกระตือรือร้น 
การคิดวิเคราะห์ 
3. ขาดความคล่องตัวในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. ขาดการอำนวยการด้านการติดต่อ 
ประสานกับผู้มารับบริการ หรือติดต่อ
ราชการ 
5. นักเรียนบางคนยังมีผลสัมฤทธิ์ไม่
ผ่านเกณฑ์/ไม่จบหลักสูตร 
6. นักเรียนขาดโอกาส และพ้ืนที่ใน
การแสดงออกทางความสามารถ 

3. ด้านบุคลากร 1. มีบุคลากรเพียงพอและครูผู้สอน
ตรงตามสาขาวิชาเอก 
2. บุคลากรมีความรัก สามัคคีตาม
แบบ KORD MODEL  
3. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
พัฒนางาน พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. มีความร่วมมือของครูและบุคลากร 
5. ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริม
ขวัญกำลังใจ การพัฒนาตนเองด้าน
การอบรมอย่างต่อเนื่อง 

1. บุคลากรบางสาขาขาดแคลน 
2. ภาระงานของครูที่นอกเหนือจาก
งานการสอนมีภาระงานมาก  
3. ครูและบุคลากรขาดขวัญกำลังใจ 
และมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย 
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ปัจจัย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weekness) 
 6. มีวัฒนธรรมองค์กรและเครือข่ายที่

เข้มแข็ง 
 

4. ด้านประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 

1. มีงบประมาณจัดสรรเพียงพอ 
2. การดำเนินงานด้านการเงินเป็นไป
ตามระเบียบ มีความโปร่งใส 
3. มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
4. โรงเรียนมีมีการจัดทำแผนรายจ่าย
ประจำปี  

1. การดำเนินงานที่ต้องอาศัยขั้นตอน
ตามระเบียบ บางอย่างต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน
ทำให้เกิดอุปสรรคและไม่ทันการณ์ 
2. งบสนับสนุนมีการกระจายไม่
เพียงพอและทั่วถึง 
3. ไม่ดำเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาที่
กำหนด 

5. ด้านวัสดุ
ทรัพยากร 

1. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพียงพอ 
3. การนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
4. วัสดุทรัพยากรท่ีได้มามีคุณภาพ 
และมีห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย 

1. อาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ี 
ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนัเรียน 
2. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
3. ระบบน้ำไม่เพียงพอ และความ
สะอาดไม่ได้มาตรฐาน 
4. นักเรียนยังคงต้องซื้อน้ำดื่ม 
5. สื่อ และอุปกรณ์ท่ีนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
6. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางไม่ขาด
แคลนและเพียงพอ 

6. ด้านการบริหาร
จัดการ 

1. เครื่อข่ายสนับสนุน 
2. มีระบบบริหารที่ดี 
3. โรงเรียนมีการจัดทำแผนเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการแบบ 3 
ระยะ ได้แก่ระยะสั้น กลาง ยาว 
4. ฝ่ายบริหารมีการกำกับ ติดตาม 
นิเทศอย่างต่อเนื่อง 

1. ชุมชนใกล้เคียงยังให้ความร่วมมือ
ไม่เต็มที่ 
2. ขาดความชัดเจนในการมอบหมาย
งาน 
3. ขาดการสื่อสารของข้อมูลที่เข้าใจ
ตรงกัน 
4. ขาดความชัดเจนในการบิหารและ
สั่งการ 
5. การมอบหมายภาระงาน/การสั่ง
การไม่มีความเท่าเทียมกัน 
6. ขาดการวางแผนการดำเนิงาน
ล่วงหน้า การขาดการประชุมในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน 
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ปัจจัย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weekness) 
7. ด้านอื่นๆ 1. เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ
สร้างห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และอาคารหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 
2. มีโปรแกรมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น ห้องเรียน 
SMA, MEP   

1. ขาดการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผูเรียน 
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ส่วนที ่3  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. การบริหารจัดการศึกษา 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
- การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  
- การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน  
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
- การนิเทศการศึกษา  
- การแนะแนวการศึกษา  
- การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
- การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 
- การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน  

- การวางแผน
อัตรากำลังและกำหนด
ตำแหน่ง  
- การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง  
- การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  
- วินัยและการรักษาวินัย  
- การออกจากราชการ  
- การจัดทำสำมะโน
ผู้เรียน  
- การรับนักเรียน  
- การระดมทรัพยากร  
- ส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- การส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานงา
การศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร  
หน่วยงานและสถาบัน 
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

- การดำเนินงานธุรการ  
- การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ  
- การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  
- การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร  
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- การจัดสถานที่และ
สภาพแวดล้อม  
- การประชาสัมพันธ์  
- งานบริการสาธารณะ  
- งานอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ 

 - การจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ  
- การจัดสรรงบประมาณ  
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล  
- การใช้เงินและผลการ
ดำเนินงาน  
- การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา  
- การบริหารการเงิน  
- การบริหารบัญชี  
- การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

 
คณะกรรมการสภานักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
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ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
- การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษา 
- การนิเทศ/กำกับ/ติดตาม
ระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

- งานประสานราชการกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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2. อุดมการณ์การจัดการศึกษา 
อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย พลเมืองในประชาคมอาเซียนและพลเมือง
ของโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสำหรับการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการทำงานอาชีพที่
สุจริต ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
สำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต 

2.1 หลักการสำคัญของการจัดการศึกษา 
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้บริหารจัดการศึกษา โดย

ยึดหลักการสำคัญ ดังนี้  
1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน  สามารถเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย  

2. หลักการจัดการศึกษาเพื ่อความเป็นไทย  ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมไทยและสังคมโลก  

3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่าง 
ทางสังคมวัฒนธรรม  

4. หลักการมีส่วนร่วม มีสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี และตอบสนองความต้องการท้องถิ่น  

5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ ์หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ต้องสอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2551 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2545 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  นโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์เชื ่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ภายนอกของ สมศ.   

2.2 แผน/แนวทางพัฒนาคุณภาพ 
 1. การสร้างความตระหนักเพื่อให้ครูเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนเพื่อรับรองการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน 
2. การจัดอบรมครูเพื่อจัดนำนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษาเพ่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการเพ่ือลดภาระของผู้เรียน 
4. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมและมีความหลากหลายมากข้ึน  
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบที ่มุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียนสามารถเข้าใจและเรียนรู ้อย่างมี
ความหมาย โดยผ่านการกระทำและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (Active Learning) ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

6. การนำกระบวนการ PLC มาใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนางานของ
โรงเรียน 

7. ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาเพื่อเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
8. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
10. โครงงานคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนและขยายผลสู่ชุมชน 
11. โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) 
12. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
3. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับลงวันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 

2561) 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

  2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 
  5.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  6.  จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                       แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2568)  41 

 
 
 
 
 

กำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/คุณภาพ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ ๘๑ ร้อยละ ๘๒ 
๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ร้อยละ ๘๖ ร้อยละ ๘๗ 
๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๖๓ ร้อยละ ๖๕ 
๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ร้อยละ ๖๑ ร้อยละ ๖๒ 
๑.๕) ผู้เรียนมีความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๑ 

๑.๖) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๖ 
๑.๗) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๑ 
๑.๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 
๑.๙) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๒.๕ ขึ้นไป ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๐ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ ร้อยละ ๙๘ ร้อยละ ๙๙ 
๒) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๑ 
๓) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๑ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/คุณภาพ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ ดีเลิศ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ/คุณภาพ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
๑. ครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 

๒. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ  

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้  ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๓ 
๕. ผู้เรียนได้รับการฝึกนำเสนอผลงาน  ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๗ 
๖. ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 
๗. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. ครูมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 
๙. ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๕ 
๑๐. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๑. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒. ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๓. ครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๔. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๗ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2565 - 2568 

              
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ปีการศึกษา 
2568 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
1.1 นักเรียนมีทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับ ดีเยี่ยมขึ้นไป 

75 76 77 78 

1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ 3 ขึ้นไป 

75 76 77 78 

1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทักษะการอ่านเขียนตามแนว PISA ระดับ ดี ขึ้นไป 

70 71 72 73 

1.4 นักเรียนมีค่านิยมรักการอ่าน 90 91 92 93 
1.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับ 3 ขึ้นไป 

75 76 77 78 

1.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับชั้น 
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ระดับ 3 ขึ้นไป 

65 70 71 72 

1.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับชั้น
รายวิชาภาษา อังกฤษอ่าน-เขียน ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 71 72 73 

1.8 นักเรียนมีผลการสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษฟัง 
พูด อ่าน เขียนระดับสถานศึกษา ตามกรอบ CEFR 
(Oxford online Placement test) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับ A2 ขึ้นไป 

75 76 77 78 

1.9 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2 ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 71 72 73 

1.10 นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษพูดทักทายและ
แนะนำตัวเองได้ 

85 86 87 88 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ปีการศึกษา 
2568 

1.11 นักเรียนทุกคนที่เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 
(จีน) สามารถพูดทักทายและแนะนำตัวเองได้ 

85 86 87 88 

1.12 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

60 61 62 63 

1.13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารหรือสื่อดิจิตอลทางวิชาการ 

5 10 15 20 

1.14 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล
เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบ
ต่างๆ 

75 76 77 78 

1.15 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ/บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
หรือสื่อดิจิตอลทางวิชาการ 

10 15 20 25 

1.16 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 6 ที่เข้าสอบวัดความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL, 
PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC  

30 31 32 33 

1.17 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT , IoT, M2M 
(เกม/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคชั่น) ที่
ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัลจากงาน
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

10 11 12 13 

1.18 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยทศึกษาตอนต้นที่
ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการทดสอบตามโครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

10 12 14 15 

1.19 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study) ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุข
ศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ
ของผู้เรียนมีคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจากการแสดง
ผลงานระดับต่างๆ 

80 81 82 83 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ปีการศึกษา 
2568 

1.20 ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ที่เก่ียวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของผู้เรียนที่
ผู้เรียนทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้รับการประเมินใน
ระดับดีข้ึนไปจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงาน
ระดับต่างๆ 

85 86 87 88 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
2.1 นักเรียนมีทักษะในการเรียนวิชาโครงงาน 80 85 90 95 
2.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

80 82 84 86 

2.3 นักเรียนมีโครงงาน โครงการที่เกิดจากการเรียนรู้และ
การฝึกทักษะ 

80 85 90 95 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1 นักเรียนสามารถรวบรวมเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ทำงานเป็นทีมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

85 86 87 88 

3.2 นักเรียนมีผลงานในลักษณะโครงงาน โครงการ ชิ้นงาน 
ผลผลิต ที่เกิดจากการเรียนรู้และการฝึกทักษะ 

80 85 90 95 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตามระดับชั้น 

90 92 94 96 

4.2 นักเรียนสามารถผลิตสื่อ ชิ้นงานและสร้างสรรค์ผลงาน
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม 

85 86 87 88 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา** 
5.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมแต่ละกลุ่มสาระฯ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับ 2.50 ขึ้นไป 

70 71 72 73 

5.2 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
ระดับ 2.00 ขึ้นไป 

70 71 72 73 

5.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับ 2.50 ขึ้นไป 

75 76 77 78 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ปีการศึกษา 
2568 

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
6.1 นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

95 96 97 98 

6.2 นักเรียนขั้น ม.3 และ ม.6 มีเจตคติท่ีดีและพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับสูง 

95 96 97 98 

6.3 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในการเลือกอาชีพ 90 91 92 93 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ปีการศึกษา 
2568 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางในระดับ ดีเยี่ยม 

90 91 92 93 

1.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังและเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้
เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา ยึดมั่นค่านิยมที่ดีงาม 
ประพฤติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและเคารพกฎ
กติกาของสังคม 

100 100 100 100 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.1 นักเรียนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ประเพณีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทย 

90 95 97 98 

2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความเป็นไทย 

90 95 97 98 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
3.1 นักเรียนยอมรับความแตกต่างทางประเพณีวัฒนธรรม 
ความคิดเห็นระหว่างบุคคลและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

95 96 98 100 

3.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสืบสานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

95 96 98 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ปีการศึกษา 
2568 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
4.1 นักเรียนมีภาวะโภชนา การและมีน้ำหนักตามเกณฑ์
กรมอนามัย 

70 72 74 76 

4.2 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์สังคมและ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

90 91 92 93 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ปีการศึกษา 
2568 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน 
1.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ชุมชนและนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด 

95 96 98 100 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.1 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารที่มุ่งสู่คุณภาพตามเกณฑ์ 
OBECQA มีนวัตกรรมในการบริหารขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 

85 90 92 95 

2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่ครอบคลุมการดำเนินทั้งระบบ 

90 92 95 97 

2.3 โรงเรียนนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และทบทวนการดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงทุกปี 

95 96 98 100 

2.4 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป 

98 99 100 100 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3.1 โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษายึดมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คำนึงถึงศักยภาพ ความถนัดของนักเรียน 

95 96 98 100 

3.2 โรงเรียนมีการประเมินและรายงานผลการใช้หลักสูตร
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทุกปี 

100 100 100 100 

3.3 โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

90 95 96 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ปีการศึกษา 
2568 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
4.1 ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ) 

95 97 98 100 

4.2 ครูและบุคลากรได้มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองของครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) และอบรมสัมมนา 
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

95 96 97 98 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5.1 โรงเรียนจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

90 95 96 97 

5.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นปลอดภัยและมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลทาง Internet บริการและเข้าถึงได้รวดเร็ว 

85 90 95 97 

5.3 โรงเรียนมีห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ห้อง
สืบค้นข้อมูล ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ สนามฟุตบอล 
ห้องเรียนคุณภาพสำหรับจัดการเรียนการใช้สื่อเทคโนโลยี
ทั้ง online และ offline 

80 85 90 95 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
6.1 โรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเพียงพอมีประสิทธิผลและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

90 92 95 97 

6.2 โรงเรียนมีระบบ Internet ความเร็วสูงบริการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนตาม
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 

95 96 97 98 

6.3 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการพัฒนางาน 

90 95 97 100 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ปีการศึกษา 
2568 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
1.1 ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด และเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยการ
ทำงานกลุ่ม โครงการ โครงงานและนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

90 92 94 96 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.1 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

90 92 94 96 

2.2 ครูที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  

90 92 94 96 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.1 ครูจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างนักเรียน
กับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและรักการเรียนรู้ 

90 92 94 96 

3.2 ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามควบคู่ไปกับการ
จัดการเรียนการสอน 

95 97 98 100 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4.1 ครูทุกคนจัดทำแผนการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้ กำหนดสัดส่วนคะแนน ประเภท
ชิ้นงาน เครื่องมือและวิธีการเก็บคะแนนชัดเจน 

95 96 97 98 

4.2 ครูทุกคนประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลายและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไป
พัฒนาการเรียนรู้ได้ 

90 92 94 96 

4.3 ครูทุกคนวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนและนำผล
มาพัฒนาด้วยวิธีที่เหมาะสมทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

85 86 88 90 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

98 99 100 100 

5.2 ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

98 99 100 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ปีการศึกษา 
2568 

5.3 ครูและบุคลากรได้รับการติดตามการอบรม พัฒนาครู
และบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศติดตาม และพัฒนา 
(Coaching and Mentoring) 

98 99 100 100 
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ส่วนที ่4  
นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง  
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาค ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิด
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมี
ส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคน
ช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ  ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้และ
วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้ร ับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีว ิตอย่างมีค ุณภาพ  
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื ่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 

 เป้าหมาย 
   1. ด้านผู ้เรียน (Learner Aspirations)  โดยมุ ่งพัฒนาผู ้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  ประกอบด้วย  ทักษะและคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
       3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing)  และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  
  8Cs ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะ
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ด ้านคอมพ ิว เตอร ์ และเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่ อสาร ท ักษะอาช ีพ และท ักษะ  
การเรียนรู้ ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
     2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 
    2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั ่วถึง  
(Access)  
  2.2 ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม  (Equity)   
  2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็ม
ตามศักยภาพ  (Quality)   
   2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา   ที่
คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย  (Efficiency)   
  2.5 ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 ผลลัพธ์สุดท้าย 
 1. เด็กไทยมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
 2. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3. ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 

 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วง
วัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ
ส ่งเสร ิมโอกาสในการเข ้าถ ึงการศ ึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะก ิจจ ังหว ัด ชายแดนภาคใต ้   
3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดนและพื ้นที ่ เกาะแก่ง ชายฝั ่งทะเล ทั ้งกลุ ่มชนต่างเช ื ้อชาติ ศาสนา และวั ฒนธรรม  
กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจ ัย และนวัตกรรมเพื ่อสร ้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ  
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  
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ที ่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที ่มีความเชี ่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา 
กำลังคนที่มีความเชี ่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื ่อสร้าง 
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
 เป้าหมาย 1) ผู ้เร ียนมีทักษะและคุณลักษณะพื ้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุก
ระด ับการศ ึกษาสามารถจ ัดก ิจกรรม/กระบวนการเร ียนร ู ้ตามหล ักส ูตรได ้อย ่างม ีค ุณภาพ 
และมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและ
ประเม ินผลม ีประส ิทธ ิภาพ 6) ระบบการผล ิตคร ู  อาจารย ์  และบ ุคลากรทางการศ ึกษา  
ได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  
ตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6 )  พ ัฒนาค ุณภาพและมาต รฐ านการผล ิ ตคร ู  อ าจ ารย์ และบ ุ คล ากรทา งการศ ึ กษ า  
7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
 เป้าหมาย 1) ผู ้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการ  
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพิ ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข ้าถ ึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูล       
ด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่  5 การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่ เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ  
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐก ิจพอเพ ียงส ู ่การปฏ ิบ ัต ิ  3 )  การว ิจ ัยเพ ื ่อพ ัฒนาองค ์ความร ู ้และนว ัตกรรม  
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม 
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผล
ต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที ่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลัง
แรงงานของ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรบัปรงุโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  (ร ่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  13 (พ.ศ. 2566 - 2570)              
มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว       
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศ
ในระยะ 5 ปี และผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื ่อขับเคลื ่อนสู ่ความ
เจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้เป้าหมายหลักและตัวชี้วัดที่สำคัญ 5 
ประการ ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) การพัฒนา
คนสำหรับโลกยุคใหม่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความ
ยั่งยืน และ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคม
ก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั ่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะ 5 ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คือหมุดหมายการพัฒนา 13 ประการ  
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมุดหมายการพัฒนา 
ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 5 หมุดหมาย ดังนี้  
 หมุดหมายที่ 1 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน         
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับชุมชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไก
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชนและประชาสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง กลยุทธ์ย่อยที่ 
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2.1 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และเมืองด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่ าง ๆ หลากหลายรูปแบบ 
เป้าหมาย : 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัว
เพิ่มขึ้น 2) การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงฯ 
 หมุดหมายที่ 2 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง       
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจน 
ข้ามรุ ่น กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที ่มีคุณภาพ 
เป้าหมาย : 1) ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมฯ 2) คนไทยทุก
ช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
 หมุดหมายที่  3 ไทยสามารถลดความเส ี ่ยงและผลกระทบจากภ ัยธรรมชาติ  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและ ชุมชน
ในการร ับม ือภ ัยธรรมชาต ิและการเปล ี ่ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ กลย ุทธ ์ย ่อย 2.1 ส ่งเสริม 
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจาก 
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย : สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 หมุดหมายที่ 4 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์    การ
พัฒนาแห่งอนาคต กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็ก
ช่วงตั ้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที ่ดี กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 พัฒนาผู ้เร ียน
ระดับพื ้นฐานให้มีความตระหนักรู ้ในตนเอง มีสมรรถนะที ่จำเป็นต่อการเรียนรู ้ การดำรงชีวิต  
และการทำงาน กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและ
เชื ่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต กลยุทธ์ย ่อยที ่ 1.5 พัฒนาผู ้ส ูงอายุให้เป็นพลเมือง 
มีคุณค่าของสังคม โดยพัฒนาผู ้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม กลยุทธ์ที ่ 3 การเรียนรู ้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือก 
ในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที ่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ เป้าหมาย : 1) คนไทย 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ 2) ประชาชน 
ทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 หมุดหมายที ่ 5 ไทยมีภาครัฐที ่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด กลยุทธ์  
ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2  
ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ  
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและ
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ทบทวนบทบาท
ภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิ
บาลภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล กลยุทธ์ย่อยที่ 
3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุง
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กฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบบริหาร
ท ร ั พ ย า ก ร บ ุ ค ค ล ภ า ค ร ั ฐ เ พ ื ่ อ ด ึ ง ด ู ด แ ล ะ ร ั ก ษ า ผ ู ้ ม ี ศ ั ก ย ภ า พ ม า ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น 
การพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที ่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมาย 
ที่เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : 1) การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้ 2) ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะคล่องตัว 
 
3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562  – 2565) 
ประกาศใช้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 124 ก ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) เพื่อเป็นแผน
หลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง ภัยคุกคาม เพ่ือธำรง
ไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวคิด 7 ชุด โดยมุ่ง
หมาย “ความมั่นคงแห่งชาติ” เป็นภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิต โดย
ปกติสุขของประชาชน หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อัน
เกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 16 
นโยบาย 19 แผน  
     ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่ 
นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบัน
หลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 
2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติสอดรับด้วยแผนที ่6) แผนการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอด
รับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 
11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริตและนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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4. นโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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5. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  
พ.ศ.2563-2565 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค่านิยมองค์การ (Core Values) 

“ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ” (Students and Schools Come 
First : SSCF) 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้มาตรฐานคุณภาพสู่สากล 
4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร และสถาบันอ่ืนๆ 
5. พัฒนาสำนักงานและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม 
6. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม บน

พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สืบสานงานพระราชดำริ มีคุณธรรม นำความรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล” 

 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Strategy Map) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาหลักส ูตรกระบวนการเร ียนร ู ้และกิจกรรมพัฒนาผู ้ เร ียนให ้สอดคล ้องกับ

มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน และพัฒนาระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
5. พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
7. สืบสานงานพระราชดำริ 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล  
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ตรงตามหลักสูตร และมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพ  
5. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
7. โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
8. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมโครงงานคุณธรรม 
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สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
1. มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศ บนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
3. มุ่งพัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรม 
4. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 
5. สืบสานงานพระราชดำริ 
6. มุ่งพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา แต่งกายดี มีสัมมาคารวะ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง 
ค่านิยมองค์กร   รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำองค์กรให้สมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                       แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2568)  

44 

แผนที่กลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาทักษะกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาครูและบุคลากรให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาทักษะชีวิตและ

ทักษะอาชีพ 

ประสิทธิผล 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ 

การพัฒนาองค์กร 

6. เพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

7. เพ่ือสืบสานงานพระราชดำริ 

4. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

8. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมโครงงานคุณธรรม 

5. เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียน และพัฒนาระบบการดู
ช่วยเหลือนักเรียนนักเรียน 
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10. กรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน  
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล 
2. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 
มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
2. โครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
4. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

- ทุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
- กลุ่มงาน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน  
 

2. พัฒนาทักษะ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ครู มีศักยภาพสูงขึ้น 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
3. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 

- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือให้มีความคล่องตัวและ
โปร่งใส ในการบริหารจัดการ 
2. เพ่ือให้ครู มีศักยภาพสูงขึ้น 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 

1. โครงการพัฒนา
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- กลุ่มบริหาร
วิชาการ  
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพ 

1. เพ่ือให้มีระบบประกัน คุณภาพ
ภายในที่เข้มเข็ง 
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา การกำกับ ติดตาม และ
นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

- กลุ่มบริหาร
วิชาการ  
- กลุ่มบริหาร
บุคคล  
- กลุ่มบริหาร
ทั่วไป  
- กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

5. พัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะ
อาชีพ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
2. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

- ทุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
- กลุ่มงาน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
- กลุ่มงาน
กิจการนักเรียน  
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ของแผนพัฒนาคณภาพสถานศึกษา  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

โครงการที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
โครงการที่ 7 
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
โครงการที่ 10 ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุม่สาระฯ 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

โครงการที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
โครงการที่ 6 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
โครงการที่ 9 พัฒนา
สื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุม่สาระฯ 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

โครงการที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
โครงการที่ 2 พัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
โครงการที่ 10 ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุม่สาระฯ/กลุม่งาน
กิจการนักเรียน 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพ 

โครงการที่ 3 พัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
โครงการที่ 8 พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
บุคคล/งานทั่วไป/
งบประมาณ 

2. มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุม่เป้าหมาย 

โครงการที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุม่สาระฯ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชียวชาญทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 4 พัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพ 

โครงการที่ 5 พัฒนา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

6. จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

โครงการที่ 6 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
โครงการที่ 9 พัฒนา
สื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุม่สาระฯ/กลุ่มงาน
โสนทัสนูปกรณ์ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ตัวช้ีวัด ตอบสนองกลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

โครงการที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
โครงการที่ 2 พัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุม่สาระฯ/กลุ่มงาน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

โครงการที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
โครงการที่ 6 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
โครงการที่ 9 พัฒนา
สื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุม่สาระฯ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพ 

โครงการที่ 3 พัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
โครงการที่ 8 พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ/
บุคคล/งานทั่วไป/
งบประมาณ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 7 
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
โครงการที่ 10 ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ส่วนที่ 5 
การกำกับ ตรวจสอบ และรายงาน   

 
การกำกับ ตรวจสอบ และรายงาน เป็นกระบวนการที่โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการติดตาม และประเมินผล เพ่ือแก้ไขปัญหาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลที่
ดี โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

1. การกำกับ (Monitoring)  
1.1 โรงเรียนจัดระบบการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ 

กิจกรรม ในเรื่องขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลที่ได้รับ ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 
1.2 โรงเรียนจัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งความก้าวหน้า 

อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา  
2. การตรวจสอบ (Auditing)  

2.1 การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit) โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการดำเนินกิจกรรม ภายในโรงเรียน ศึกษาความเสี่ยง 
หาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยง จัดทำรายงาน สรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
มีระบบบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
และประเมินผลภายใน โดยโรงเรียนมีบทบาท ในการประเมินตนเอง (School Self Evaluation) เป็น
การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์กร การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน งบประมาณ บุคลากร เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำสารสนเทศสำหรับใช้ ประกอบในการวางแผนและ
แก้ไขปัญหา พัฒนาการดำเนินงานและจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ แต่ละกิจกรรม 
(Self Study Report: SSR) เพื่อนำไปสู่การประเมินโดยรวมทั้งระบบของโรงเรียนเพื่อจัดทำรายงาน 
ประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 
มาตรฐาน สำหรับรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

2.2 การตรวจสอบภายนอก (External Quality Audit) โรงเรียนต้องพร้อมรับการ
ตรวจสอบติดตาม จากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ  การศึกษาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน (ตสน.) คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ และการตรวจสอบของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โรงเรียนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก (สมศ.) ที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจ ประเมิน รับรองคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการ ประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน และ 21 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

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

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 
3. การรายงาน (Reporting)  

3.1 ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงาน สรุปผลการ
ดำเนินงานเมื่อเสร็จ สิ้นโครงการ หรือตามห้วงเวลาที่กำหนด  

3.2 ผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคเรียนของ
ทุกปีการศึกษา  

3.3 โรงเรียนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

3.4 โรงเรียนจัดทำ รายงาน ตามแบบและแนวทางต่างๆ ที่กำหนด เพื่อรายงานต่อ
หน่วยงาน ต้นสังกัดและท่ีเกี่ยวข้อง 
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คำสั่ง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
ที ่  ๕๗  /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)  
 …………………………………………………  

 ด้วย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดยกลุ ่มบริหารงบประมาณจะดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารการจัดการของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นไปด้วยความ
เร ียบร ้อย ม ีประส ิทธ ิภาพและ เก ิดประส ิทธ ิผลสอดคล ้องก ับการบร ิหารการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่สมตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การ
ดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓๙ (๑) และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑/๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ กำกับ  ดูแลและอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ ้น เพื ่อให้การ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

1.1 นายวิรัช   ชูสิน         ประธานกรรมการ 
1.2 นางกรธิดา สงนุ้ย      รองประธานกรรมการ 
1.3 นายสาโรจ แก้วมณี    กรรมการ 
๑.๔ นายพิชัย  บุญชูประภา   กรรมการ 
1.๕ นางสาวขนิษฐา  บุญเตโช    กรรมการ 
1.๖ นางสมเนตร ชูบำรุง    กรรมการ 
๑.๗ นางสุวิมล  ยีหมัดอาหลี   กรรมการ 
๑.๙ นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์   กรรมการ 
๑.๑๐ นายชยณัฐ เพชรนุ่ม    กรรมการ 
๑.๑๑ นางปิตุพร ธรรมโร    กรรมการ 
๑.๑๒ นายรอหมาด หมันดี    กรรมการ 
๑.๑๓ นางสาววลิาวัณย์ ไชยเสนะ   กรรมการ 
๑.๑๔ นางสาวเพ็ญแข  ไหมแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

        /๒. คณะกรรมการยกร่างแผนฯ 
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๒. คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ.256๕-256๘) จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื้นฐาน (พ.ศ.256๕-256๘) วิเคราะห์
นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นในการดำเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็น ไปได้
ของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวบรวม จัดทำเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.256๕-256๘) ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

๒.๒ คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 
๒.๒.๑ นางกรธิดา    สงนุ้ย   ประธานกรรมการ  
๒.๒.๒ นางสาวขนิษฐา   บุญเตโช   รองประธานกรรมการ 
๒.๒.๓ นางสมเนตร   ชูบำรุง    รองประธานกรรมการ 
๒.๒.๔ นางสาวผกาทิพย์  ยันตะสิริ   กรรมการ  
๒.๒.๕ นายเที่ยงทอง   ไชยสวัสดิ์  กรรมการ  
๒.๒.๖ นางอรนุช   บุญสนิท   กรรมการ  
๒.๒.๗ นางสภุาพรรณ์   สุวรรณโณ   กรรมการ  
๒.๒.๘ นางสาวพาฝัน   บูรณธรรม   กรรมการ  
๒.๒.๙ นายอุดม   หลำเบ็ลส๊ะ   กรรมการ  
๒.๒.๑๐ นางรัตน์ตยา   พิบูลย์ผล   กรรมการ  
๒.๒.๑๑ นางอุชญา   สังแสตมป์   กรรมการ  
๒.๒.๑๒ นางสวาท   กระจายศรี   กรรมการ  
๒.๒.๑๓ นางกัลยารัตน์   อิสระทะ   กรรมการ  
๒.๒.๑๔ นางสาวสุจินต์   การ่อแก้ว   กรรมการ  
๒.๒.๑๕ นายเชิดศักดิ์   อ่อนรักษ์   กรรมการ  
๒.๒.๑๖ นายสมชาย   บุญแก้ว   กรรมการ  
๒.๒.๑๗ นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์   กรรมการ  
๒.๒.๑๘ นางสาวปนิดา   โมสิกะ    กรรมการ  
๒.๒.๑๙ นางเกศกมล   ยอดหวิด  กรรมการ  
๒.๒.๒๐ นางสาวกุลดา   จันทร์สว่าง   กรรมการ  
๒.๒.๒๑ นางสาวฟูไรดา  ธรรมนิยมกุล   กรรมการ  
๒.๒.๒๒ นางสาวหทัยชนก  เพชรนุ้ย   กรรมการ  
๒.๒.๒๓ นายกัณฑสิทธิ์  พรหมน้ำดำ   กรรมการ  
๒.๒.๒๔ นางซารียา   จิสวัสดิ ์   กรรมการ 
๒.๒.๒๕ นางสาวภารด ี  รัตนจามิตร  กรรมการ 
2.2.26 นางนิษฐ์สินี  เถาถวิล   กรรมการ 
2.1.27 นางสาวอุไร  สันหมาน  กรรมการ 
2.1.28 นายภูริน  จงรัตน์   กรรมการ 
๒.๑.29 นางสาวอริสา  มุสิกรักษ์  กรรมการ 
๒.๑.๓๐ นางสาววรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบูลย์  กรรมการและเลขานุการ  
๒.๑.3๑ นางสาวชนษร   ลิ่วธนภัทร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒.๓ คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
๒.๓.๑ นายวิรัช    ชูสิน   ประธานกรรมการ  
๒.๓.๑ นางกรธิดา    สงนุ้ย   รองประธานกรรมการ 
๒.๓.๒ นางสาวสุวิมล   ยีหมัดอาหลี   รองประธานกรรมการ  
๒.๓.๓ นางสชุัญญา   สักพันธ์    กรรมการ  
๒.๓.๔ นางวีนสั  ฆังคะมะโน   กรรมการ  
๒.๓.๕ นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์    กรรมการ  
๒.๓.๖ นางกมลรัศม์ิ   แก้วละเอียด  กรรมการ  
๒.๓.๗ นางสาวซูไฮลา   ลีแงดายี   กรรมการ  
๒.๓.๘ นางสาวเพ็ญแข   ไหมแก้ว   กรรมการ  
๒.๓.๙ นายมูญาฮีดีน   เลงสะ    กรรมการ  
๒.๓.๑๐ นางสาวกานดา  รัตนมณี   กรรมการ 
๒.๓.๑๑ นางสาวสายใหม่ ยอดแก้ว  กรรมการ 
๒.๓.๑๒ นางสาววิลาวัณย์   ไชยเสนะ  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓.๑๓ นางสาวกมลทิพย์  ชายะพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒.๔ คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
๒.๔.๑ นายสาโรจ   แก้วมณี   ประธานกรรมการ  
๒.๔.๒ นางภัคนลิน   ทองศรีจันทร์  รองประธานกรรมการ 
๒.๔.๓ นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม   รองประธานกรรมการ 
๒.๔.๔ นางวีนสั  ฆังคะมะโน   กรรมการ  
๒.๔.๕ นางกัลยา  เรืองณรงค์  กรรมการ 
๒.๔.๖ นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์   กรรมการ  
๒.๔.๗ นายกิตติฑัต   คงส ี   กรรมการ  
๒.๔.๘ นายศราวุธ   แก้วบุตร   กรรมการ  
๒.๔.๙ นางอุชญา   สังแสตมป์   กรรมการ  
๒.๔.๑๐ นายจริญ   อินทร์ทอง   กรรมการ  
๒.๔.๑๑ นางสาวศิริมา   แซ่เข่า    กรรมการ  
2.5.12 นางสาวตรีทิพย์   อัครพงศ์   กรรมการ 
๒.๔.๑3 นายสมศักดิ์   นวลสุชล   กรรมการ  
๒.๔.๑4 นายสมชาย   บุญแก้ว   กรรมการ  
๒.๔.๑5 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  เพชรนุ่ม   กรรมการ 
2.5.1๖ นายนวฤทธิ์  ศรีสุข   กรรมการ 
๒.๔.๑๗ นางสาวสโรชา  ไชยสุวรรณ์   กรรมการ  
๒.๔.๑๘ นางสาวอารีย๊ะ  หยันยามีน   กรรมการ  
๒.๕.๑๙ นางสาววิภาดา  จิตแจ่ม   กรรมการ 
๒.๔.๒๐ นางอรนุช   บุญสนิท   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔.2๑ นางสาวหทัยชนก  แย้มสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒.๔.๒๒ นางจิราวรรณ   โสพิกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
      
๒.๕ คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
๒.๕.๑ นายพิชัย  บุญชูประภา  ประธานกรรมการ  
๒.๕.๒ นายรอหมาด   หมันดี    รองประธานกรรมการ 
๒.๕๓ นางปิตุพร   ธรรมโร    รองประธานกรรมการ 
๒.๕.๔ นายทรรศนะ   สุขธรณ์    กรรมการ  
๒.๕.๕ นางสิริกานต์   สุขธรณ์    กรรมการ  
๒.๕.๖ นางสาวพิรุณพร  ศิริรัตน์    กรรมการ  
๒.๕.๗ นายนิพัทธ์   นะระโต   กรรมการ  
๒.๕.๘ นางสาวนัทธมน   ขุนเชื้อ    กรรมการ  
๒.๕.๙  นายปฐภูมิ   ขุนทอง   กรรมการ  
๒.๕.๑๐ นางสาวมูหนะ  หล้าหลี    กรรมการ  
๒.๕.๑๑ นางสุชัญญา   สักพันธ์    กรรมการ  
2.๕.12 นายสถานันท์  เนาวรัตน์  กรรมการ 
๒.๕.๑3 นายเชิดศักดิ์   อ่อนรักษ์   กรรมการ  
๒.๕.๑4 นายจิราวุฒิ   ตัวบุญ   กรรมการ  
๒.๕.๑5 นายธีรภัทธ   ไกรแก้ว   กรรมการ  
๒.๕.๑6 นายศราวุธ   แก้วบุตร   กรรมการ  
๒.๕.๑7 นายกัณฑสิทธิ์  พรหมน้ำดำ  กรรมการ  
๒.๕.๑8 นายมูญาฮีดีน   เลงสะ    กรรมการ 
๒.๕.๑9 นายวัชรงค์   มีจิตร   กรรมการ 
2.8.20 นายอธิศ  เพ็งแก้ว   กรรมการ 
2.๕.21 นายสายัณห์  รักชุม   กรรมการ 
๒.๕.22 นายวัชรพล   ทองขจร   กรรมการ 
๒.๕.๒3 นางสาวสวรินทร ์ กาญจนา  กรรมการ 
๒.๕๒๔ นางสาวตติยาภรณ์   มาลาทอง  กรรมการและเลขานุการ   
๒.๕.๒5 นางสาวจรรยา  แก้วหนู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๓.  คณะกรรมการทบทวนและวิพากย์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของ
สถานศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน
สถานศึกษา ประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา และทบทวน และวิพากย์แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (พ.ศ.256๕-256๘) ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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เพื ่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น ในระหว่างวันที ่ ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕           
ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย 

๓.๑ นายวิรัช   ชูสิน     ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายสาโรจ  แก้วมณี    รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายพิชัย   บุญชูประภา    กรรมการ  
๓.๔ นางอรนุช  บุญสนิท    กรรมการ 
๓.๕ นางสาวพาฝัน   บูรณธรรม  กรรมการ 
๓.๖ นางสาววิลาวัณย์   ไชยเสนะ  กรรมการ 
๓.๗ นางสาวตติยาภรณ์   มาลาทอง  กรรมการ 
๓.๘ นางสาววรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์  กรรมการ 
๓.๙ นางกัลยารัตน์  อิสระทะ   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวขนิษฐา   บุญเตโช   กรรมการ 
๓.๑๑ นางอุชญา   สังแสตมป์  กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวฟูไรดา   ธรรมนิยมกุล  กรรมการ 
๓.๑๓ นางกมลรัศม์ิ   แก้วละเอียด  กรรมการ 
๓.๑๔ นางสมเนตร   ชูบารุง   กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวหทัยชนก  แย้มสุวรรณ  กรรมการ 
๓.๑๖ นายอุดม   หลำเบ็ลส๊ะ  กรรมการ 
๓.๑๗ นางสุชัญญา  สักพันธ์   กรรมการ 
๓.๑๘ นายสราวุธ  แก้วบุตร   กรรมการ 
๓.๑๙ นายรอหมาด    หมันดี   กรรมการ 
๓.๒๐ นางสวาท   กระจายศรี  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวมูหนะ  หล้าหลี   กรรมการ 
๓.๒๒ นางภัคนลิน   ทองศรีจันทร์  กรรมการ 
๓.๒๓ นายอธิศ  เพ็งแก้ว   กรรมการ 
๓.๒๔ นางสาวสายใหม่  ยอดเก้ือ   กรรมการ 
๓.๒๕ นางสาวสรารัตน์   อินสุวรรณ์  กรรมการ 
๓.๒๖ นางปิตุพร   ธรรมโร   กรรมการ 
๓.๒๗ นายกิตติทัต  คงส ี   กรรมการ 
๓.๒๘ นางสาววิภาดา   จิตแจ่ม   กรรมการ 
๓.๒๙ นางสาวปนิดา  โมสิกะ   กรรมการ 
๓.๓๐ นางสาวจิราวรรณ โสพิกุล   กรรมการ 
๓.๓๑ นายประจักร  ขุนเพชร   กรรมการ 
๓.๓๒ นางสาวเพ็ญแข    ไหมแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
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๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ดำเนินการ ลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี พ.ศ.25๖๔-256๗ ให้เป็นไปตามกำหนดการ 
ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสาวเพ็ญแข   ไหมแก้ว ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ     รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาววรรณาภรณ ์ ผลรัตนไพบูลย์     กรรมการ 
๔.๔ นางกมลรัศม์ิ  แก้วละเอียด กรรมการ 
๔.๕ นางปิตุพร  ธรรมโร กรรมการ 
๔.๖ นางสาวหทัยชนก  แย้มสุวรรณ กรรมการแลเลขานุการ 
     

 

๕. คณะกรรมการจัดทำเอกสารรูปเล ่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของ
สถานศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.256๕-256๘)  มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการทบทวนและวิ
พากย์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) เพ่ือ
จัดพิมพ์ และทำเอกสารรูปเล่มให้เรียบร้อยสมบูรณ์  เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสาวเพ็ญแข  ไหมแก้ว   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางกมลรัศม์ิ   แก้วละเอียด  รองประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาววิลาวัณย์   ไชยเสนะ  กรรมการ 
๕.๓ นางสาวตติยาภรณ์   มาลาทอง  กรรมการ 
๕.๔ นางสาวสรารัตน์   อินสุวรรณ์  กรรมการ 
๕.๕ นางสาวจิราวรรณ  โสพิกุล   กรรมการ 
๕.๖ นางสาววภิาดา   จิตแจ่ม   กรรมการ 
๕.๗ นางสาววรรณาภรณ ์ ผลรัตนไพบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความ
สะดวกแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (พ.ศ.256๕-256๘) ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕           
ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๖.๑ นางสุชัญญา  สักพันธ์   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายกิตติทัต  คงส ี   รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสาวฟูไรดา   ธรรมนิยมกุล  กรรมการ 
๖.๔ นางสาวจิราวรรณ  โสพิกุล   กรรมการ 
๖.๕ นางสาวปนิดา  โมสิกะ   กรรมการและเลขานุการ 
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๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่  ดูแลรับผิดชอบเรื ่องงบประมาณในการ
ดำเนินงานอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้กับผู้เกี ่ยวช้อง ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ประกอบด้วย 

๗.๑ นางสาวสุวิมล  ยีหมัดอาหลี  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสนะ  รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางวีนัส   ฆังคะมะโน  กรรมการ 
๗.4 นางสุชัญญา  สักพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที ่ประเมินผลการประชุมเช ิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.256๕-256๘) สรุปรายงาน 
เสนอต่อผู้บริหาร ตามลำดับ ประกอบด้วย  

๘.๑  นางสาววลิาวัณย์  ไชยเสนะ  ประธานกรรมการ 
๘.๒  นางกมลรัศมิ์   แก้วละเอียด  รองประธานกรรมการ 
๘.๓  นางสาวปนิดา  โมสิกะ   กรรมการ 
๘.๔  นางสาวเพ็ญแข   ไหมแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั ้งตามคำสั ่งนี ้ ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยด้วยความรับผิดชอบและเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่   ๑๒   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  
 
 
                        (นายวิรัช  ชูสิน) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
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กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม ๒565  

ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

วันที่ 20  พฤษภาคม  2565 
 เวลา 0๖.30 - 09.30  น. ออกเดินทางจากโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา  

ถึง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี 
เวลา 09.30 - 12.00 น. ส่ง คุณครูณัฐพล  ศรีสวัสดิ์  ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ ปัตตานี และศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ ณ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี 

เวลา 13.00 น.   ออกเดินทางจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี 
เวลา ๑๕.๓๐ น.    เข้าท่ีพัก ณ โรงแรมการ์เด้น วิว เบตง 

 

วันที่ 21  พฤษภาคม  2565    
 เวลา 08.30 - 12.00 น. ศึกษานโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย 

และจุดเน้นของสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน เชื่อมโยงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผน 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยวิทยากร นายอุมัธ สวาหลัง 
รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต ๑ 

เวลา 13.00 - 16.30 น. ปฏิบัติการร่วมคิดร่วมทำ SWOT โดยวิทยากร นายอุมัธ  
สวาหลัง รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต ๑  

 เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหาร 
 เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.   สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST)  

และ ภายใน (๒S๔M) 
 

วันที่ 2๒  พฤษภาคม  2565   
 เวลา 08.30 - 12.00 น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอเบตง   

เวลา 13.00 – 1๗.๐๐ น. ปฏิบัติการถอดบทเรียนฐานเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพ่ือการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  เดินทางและเข้าที่พัก กม.7 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

วันที่ 2๓  พฤษภาคม  2565   
 เวลา 09.30 น.   ถึงโรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) อำเภอเบตง   

จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานด้านกระบวนการบริหารและ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ห้องวีระราษฎร์สมองเพชร และ 
ห้องเรียน SMTP 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

                                       แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2568)  80 

ประมวลภาพการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวิรัช  ชสูิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ โรงแรมการ์เด้น วิว เบตง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอุมัธ สวาหลัง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
มาให้ความรู้เกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ โรงแรมการ์เด้น วิว เบตง  
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คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมกันสะท้อนคิดวิเคราะห์ SWOT โดยมี

ฝ่ายบริหารและทีมวิทยากรคอยอำนวยความสะดวกและแนะแนวทางการดำเนินการ 
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คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมนำเสนอผลการสะท้อนคิดวิเคราะห์ 
SWOT  
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สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดกิจกรรมการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  
ณ โรงแรมการ์เด้น วิว เบตง 


