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 ทั้งนี ้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสารวิทยา ได#พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาสามปK               

(พ.ศ. 2564-2566) โรงเรียนสารวิทยา และเห็นชอบให#ใช#แผนพัฒนาการศึกษาสามปK (พ.ศ. 2564-2566)             

โรงเรียนสารวิทยาได# 

 จึงประกาศให#ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี   31   พฤษภาคม   2564 
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คำนำ 

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสารวิทยาฉบับนี้  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคZเพื่อใช#เป]นเครื่องมือประกอบใน

การวางแผนการจัดการศึกษาตามบทบาทหน#าที่ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู#เรียนให#มีศักยภาพและได#รับการพัฒนา

ตามความสามารถและความต#องการของผู#มีสcวนเกี่ยวข#องในการจัดการศึกษา โดยได#กำหนดเป]นยุทธZศาสตรZการ

พัฒนาในระยะเวลา 3 ปK (พ.ศ. 2564 – 2566) ด#วยการนำวิสัยทัศนZ   พันธกิจ   เป\าประสงคZจากนโยบายทาง

การศึกษาท่ีเก่ียวข#องมาเป]นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดังกลcาว 

นอกจากนั ้นยังได#จัดทำแผนกลยุทธZและกรอบประมาณการรายจcายลcวงหน#าระยะปานกลาง (MTEF)      

พร#อมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในด#านตcาง ๆ ของสถานศึกษาเป]นไปในคราวเดียวกันนี้ด#วย จึงถือได#วcา

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้เป]นแผนที่นำทางไปสูcการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปK การระดม

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในอนาคต และการกำหนดควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกทcานที ่มีสcวนรcวมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา             

มา ณ โอกาสน้ี สถานศึกษาจะนำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาฉบับน้ีไปใช#ให#เกิดประโยชนZสูงสุดตcอไป 
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หน$า 1 

 

ส&วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1.1  สภาพท่ัวไปของโรงเรียนสารวิทยา 

  

 ในปK  2484 ระหวcางสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานศึกษาตcาง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ต#องหยุดทำการ

สอน จึงเป]นเหตุให#บรรดาบุตรธิดาของข#าราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตรZทหารบก ไมcสามารถจะหาท่ีเรียนได#ท่ี

ประชุมข#าราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตรZมีมติเห็นพ#องต#องกันวcาควรจัดตั ้งสถานศึกษาขึ ้นภายในกรม

วิทยาศาสตรZเพ่ือทำการสอนเด็กเหลcาน้ันจึงได#ดำเนินการขอจัดต้ังสถานศึกษาตcอกระทรวงศึกษาธิการ 

 ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุตเจ#ากรมวิทาศาสตรZจึงได#ดำเนินการจัดต้ัง

สถานศึกษาเป]นการภายในโดยใช#เรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เป]นสถานที่ทำการสอน โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติ

ทิพโกมุท เป]นเจ#าของ และผู #จัดการ นางสำรวย อุณหะเลขกะเป]นครูทำการสอนอยูcในความอุปการะของกรม

วิทยาศาสตรZทหารบกและได#เร่ิมทำการสอน เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2487 

 ในปK 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น)  เจ#ากรมวิทยาศาสตรZ  จึง

ได#ขอจัดตั ้งสถานศึกษาตcอกระทรวงศึกษาธิการและได#รับอนุญาตให#จัดตั ้งเป]นสถานศึกษาราษฎรZถูกต#องตาม

พระราชบัญญัติให#ชื่อวcา “โรงเรียนสารวิทยา”สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตcชั้นประถม ปKที่ 1- 4 

ประเภทสามัญ (กcอนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494 ) อนุญาตให#รับนักเรียนได# 125 คน และใช#

บริเวณแผนกที่ 6 กรมชcางแสง  (แปรสภาพจากกรมวิทยZฯ ) ถนนพหลโยธินบ#านพักหมายเลข 9-10 เป]นที่ตั้งของ

สถานศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทำการสอน 3 คนพ.ท.ขุนจรัส  พนาวสาน เป]นเจ#าของ

สถานศึกษาโดยมี ร.อ.สุวัสตรZ  ปnทมานนทZ เป]นผู#จัดการ และนางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์  เป]นครูใหญc สถานศึกษาได#

ดำเนินการเรื่อยมา จนถึงปK 2490 จึงได#ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปKที่ 3 มีครูทำการสอน 9 คน เปvดสอนแบบ

สหศึกษา 

ปKพ.ศ.2498 สถานศึกษาได#ขยายรับนักเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได#รับรองวิทย

ฐานะเทียบเทcาสถานศึกษารัฐบาล และอนุญาตให#เป]นหนcวยสมทบสอบ และทำการสอบไลcได#เองทุกช้ัน 

ตcอมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยาได#เปลี่ยนชื่อใหมcเป]น “สถานศึกษากองทัพบกอุปถัมภZ

สารวิทยา” และมีนางวนิดา ปvwนเพชรเป]นครูใหญcแทน นางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครูใหญcคนเดิมซึ่งขอลาออกเพ่ือ

ติดตามครอบครัวไปตcางจังหวัด 

ในปK พ.ศ. 2503 สถานศึกษาได#เปvดทำการสอนนักเรียนเตรียมปKที่ 1 แผนกวิทยาศาสตรZและใน ปK พ.ศ. 2504 

ได#ขยายช้ันเรียนถึงช้ันเตรียมปKท่ี 2  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 สถานศึกษากองทัพบกอุปถัมภZสารวิทยา ได#รับโอนเข#าสังกัดกรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได#ชื ่อใหมcวcา “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั ้งแตcปKพ.ศ. 2519 จนถึงปnจจุบันและกำหนดให#                

วันท่ี 1 กรกฎาคม เป/นวันสถาปนาสถานศึกษา 
 
 
 



 

 

หน$า 2 

 

ข7อมูลท่ัวไปของโรงเรียนสารวิทยา 

 

ข7อมูลท่ัวไป 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนสารวิทยา 

สถานท่ีต้ัง  2398/96  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  

เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร 10900 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2  

โทรศัพทZ   02-5793646   

โทรสาร   02-5793340 

E-mail : srv_sara@hotmail.com 

website http://www.srv.ac.th 

เปvดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปKท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปKท่ี 6 

ท่ีดิน 31  ไรc 

เขตพ้ืนท่ีบริการ เขตจตุจักร แขวงเสนานิคม (ท้ังแขวง)   

*** ไปทางทิศใต#ของถนนพหลโยธินฝnwงซ#าย ตลอดซอยพหลโยธิน 32 เลี้ยวซ#าย   

ฝn wงซ#าย ตลอดแนวไปจนถึงคลองลาดพร#าวเลี ้ยวซ#ายเลียบไปตามแนวคลอง

ลาดพร#าวฝnwงซ#ายมือ  ไปจนถึงสะพานบางบัวเลี้ยวซ#ายเข#าถนนพหลโยธินฝnwงซ#าย

ตลอดแนวไปจนถึงสถานศึกษา สารวิทยา 

 เขตหลักส่ี แขวงตลาดบางเขน (บางสcวน) เร่ิมต#นท่ีซอยวิภาวดี 54  

***  ตลอดแนวฝnwงขวาทั้งหมดขึ้นไปทางทิศเหนือถึงแยกหลักสี่ เลี้ยวขวาเข#าถนน

แจ#งวัฒนะ ถึงสะพานข#ามคลองถนน (ฝnwงขวา) เลียบตามแนวคลองถนนฝnwงขวามา

บรรจบท่ีคลองบางบัวตรงสะพานบางบัว   

เขตบางเขน แขวงอนุสาวรียZ (บางสcวน) เริ ่มต#นจากสะพานข#ามคลองถนน                

(ถนนแจ#งวัฒนะ) 

*** ตลอดแนวถนนแจ#งวัฒนะฝnwงขวาทั้งหมดไปจนถึงอนุสาวรียZพิทักษZรัฐธรรมนูญ        

เข#าถนนรามอินทราฝnwงขวาตลอดแนวไปจนถึงทางแยกเข#าถนนลาดปลาเค#าตลอด

แนวไปจนถึงคลองหลุcมไผc เลียบคลองฝn wงขวาไปจรดคลองลาดพร#าว ไปจนถึง

สะพานบางบัวฝnwงขวา เลียบคลองบางบัว ตลอดแนวฝnwงขวา ไปจรดคลองถนนถนน

พหลโยธินฝnwงซ#ายและขวาที่เริ่มต#นจากสะพานบางบัวไปทางทิศเหนือถึงอนุสาวรียZ

พิทักษZรัฐธรรมนูญ 
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ผู7บริหารโรงเรียนสารวิทยาจำนวน  11 ทMานคือ 

1.  นายสำราญ ดีมงคล  อาจารยZใหญcโรงเรียนสารวิทยา  พ.ศ. 2519 - 2521  

 และดำรงตำแหนcงผู#อำนวยการ  พ.ศ. 2521 - 2529 

2.  นายณรงคZ  กาญจนานนทZ    พ.ศ. 2529 - 2534 

3.  นางสาวภาณี  การุณยะวนิช    พ.ศ. 2534 - 2535 

4.  นายอัศวิน  วรรณวินเวศรZ    พ.ศ. 2535 - 2537 

5.  นางสาวผcองศรี  บัวประชุม    พ.ศ. 2537 - 2543 

6.  นายประวิทยZ  พฤทธิกุล    พ.ศ. 2543 - 2545 

7.  นายสรายุทธ  ฟูทรัพยZนิรันดรZ    พ.ศ. 2545 - 2551 

8.  นายพชรพงศZ  ตรีเทพา    พ.ศ. 2551 - 2554, พ.ศ. 2559 - 2560   

9.  นายราชวัตร  สวcางรักษZ    พ.ศ. 2554 - 2559 

10. นายประวัติ  สุทธิประภา    พ.ศ. 2560 - 2563 

11. นายนโรดม  นรินทรZรัมยZ    พ.ศ. 2563 - ปnจจุบัน 

 

ข7อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

        โรงเรียนสารวิทยา  ตั้งอยูcในเขตจตุจักรมีพื้นที่  32.91 ตารางกิโลเมตร  ประชากร  159,514 คน ความหนาแนcน  

4,846.97  คน : ตารางกิโลเมตร แบcงเขตการปกครองเป]น 5 แขวงประกอบด#วย  แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม                 

แขวงจันทรเกษม  แขวงจอมพลและแขวงจตุจักร มีลักษณะเป]นแหลcงที ่อยู cอาศัยหนาแนcนสภาพชุมชนรอบบริเวณ

สถานศึกษา มีทั้งหนcวยงานราชการและชุมชน เชcน กรมวิทยาศาสตรZทหารบก  กรมทหารราบที่ 11 กรมปêาไม#  สำนักงาน

คณะกรรมการสภาวิจัยแหcงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรZ  กรมสcงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชุมชน               

ริมคลอง บางบัว และชุมชนหัตถกรรมทองลงหิน 
 

        การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผู#ปกครอง 

-  ผู#ปกครองสcวนใหญcจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

-  ประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ 

-  ฐานะทางเศรษฐกิจอยูcในระดับปานกลาง 

-  รายได#เฉล่ียตcอปK  ประมาณ  200,000  บาท  

-  จำนวนคนเฉล่ียตcอครอบครัว  2  คน 
 

       โอกาสและข#อจำกัดของสถานศึกษา 

 โรงเรียนสารวิทยาตั ้งอยู cร ิมถนนพหลโยธินมีเนื ้อที ่ 31 ไรc บริเวณใกล#เคียงเป]นสถานที ่ราชการ  

สถานศึกษา  ชุมชน  และแหลcงการค#า  สถานศึกษาได#รับความรcวมมือและสนับสนุนให#ใช#สถานที่ดังกลcาวเป]นแหลcง

เรียนรู#ของนักเรียนและครู  นอกจากนั้นหนcวยราชการ วัด  และมหาวิทยาลัยได#สcงวิทยากรที่มีความรู#ความสามารถมา

ให#ความรู#แกcนักเรียนและครูในฐานะอาจารยZพิเศษ 
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โอกาส 

 สถานศึกษาอยูcใกล#หนcวยราชการ และมหาวิทยาลัย 

 ผู#ปกครองและชุมชนเช่ือม่ันและยอมรับในมาตรฐานของการจัดการศึกษา      

ของสถานศึกษา 

 ผู#ปกครองมีรายได#เพียงพอท่ีจะสcงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรและการศึกษาของนักเรียน 

 พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายมีผลตcอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู#ของนักเรียน 

ข7อจำกัด 

 อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุcมสาระการเรียนรู#   

 1.2   การวิเคราะหXบริบทของสถานศึกษา 

 จากสภาพแวดล#อมโดยทั่วไปของสถานศึกษาและสภาพภายในและภายนอก เป]นบริบทที่สำคัญใน               

การตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนาสถานศึกษา จึงเป]นข#อมูลพื้นฐานในการวิเคราะหZ เพื่อกำหนดวcาทิศทางการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาเป]นอยcางไร โดยดำเนินการวิเคราะหZด#วยเครื่องมือการวินิจฉัยองคZการ เทคนิค SWOT ตาม

แนวคิด การวิเคราะหZเชิงสถิติ สภาพภายนอก STEP และสภาพภายใน 2S4M เป]นหลัก จากผู#มีสcวนเกี่ยวข#องทุกฝêาย

จำนวน                20 คน ผลการวิเคราะหZเป]นดังตcอไปน้ี 

 1.2.1  สรุปผลการวิเคราะหXสภาพแวดล7อมภายนอก (STEP) 

รายการปsจจัยสภาพแวดล7อม

ภายนอก 
น้ำหนัก 

คะแนนเฉล่ีย น้ำหนักคะแนนเฉล่ีย 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะหX 

S สังคม-วัฒนธรรม 0.28 3.97 -0.68 1.11 -0.19 0.92 

T เทคโนโลยี 0.30 4.76 -3.08 1.43 -0.92 0.51 

E เศรษฐกิจ 0.25 3.27 -2.76 0.82 -0.69 0.13 

P การเมืองการปกครอง 0.17 3.79 -2.96 0.64 -0.50 0.14 

รวม      1.66 

 

 1.2.2  สรุปผลการวิเคราะหXสภาพแวดล7อมภายใน  (2 S 4 M) 

รายการปsจจัยสภาพแวดล7อม

ภายใน 
น้ำหนัก 

คะแนนเฉล่ีย น้ำหนักคะแนนเฉล่ีย 

จุดแข็ง จุดอMอน จุดแข็ง จุดอMอน สรุปผลการวิเคราะหX 

S1 โครงสร#างและนโยบาย

สถานศึกษา 

0.20 4.28 -0.54 0.86 -0.11 0.75 

S2 การบริการ การจัดการ

เรียนการสอน 

และคุณภาพของผู#เรียน 

0.23 4.56 1.62 1.05 -0.37 0.68 

M1 บุคลากร 0.15 3.79 -2.48 0.57 0.37 0.20 

M2 การเงิน 0.13 3.66 -1.92 0.47 -0.25 0.22 
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รายการปsจจัยสภาพแวดล7อม

ภายใน 
น้ำหนัก 

คะแนนเฉล่ีย น้ำหนักคะแนนเฉล่ีย 

จุดแข็ง จุดอMอน จุดแข็ง จุดอMอน สรุปผลการวิเคราะหX 

M3 ส่ือ/วัสดุอุปกรณZ 0.14 3.85 2.43 0.54 -0.34 0.20 

M4 การบริหารจัดการ 0.15 4.47 0.58 0.67 -0.09 0.58 

รวม      2.63 

 

1.2.3  สรุปผลการวิเคราะหXสภาพแวดล7อมภายนอกและภายใน 

 ก.  การกำหนดตำแหนMงและทิศทางของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

STARS Question Marks 

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

CASH COWS DOGS 

W 

-1 

-2 

-3 

O 

5 

4 

3 

2 

-4 

-5 

T 

1 

S 
2.63 

1.66 

4.76 

- 2.48 4.56 

 -3.08 
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 ข.  ความสัมพันธXระหวMางสภาพแวดล7อมภายนอกและภายใน  (MATRIX) 

S1S S2S M4S M2S M1S M3S S 
   

 

S1T S2T M4T M2T M1T M3T T 
   

 

S1P S2P M4P M2P M1P M3P P 
 

O 

 

S1E S2E M4E M2E M1E M3E E 

S  
  

W 

S1 S2 M4 M2 M1 M3  
    

        

T  

จากผลการวิเคราะหZสภาพแวดล#อมภายนอกและภายในของโรงเรียนสารวิทยา พบวcาสถานศึกษามีสมรรถนะ

กลุcมดาวรุcง (STAR) โดยมีสภาพแวดล#อมภายนอก ปnจจัยด#านสังคมและวัฒนธรรมดีมาก และสภาพแวดล#อมภายใน 

ปnจจัยด#านการจัดการดีมากเหมาะสมตcอการวางแผนพัฒนาการศึกษาในทิศทางสcงเสริม พัฒนาในการกำหนด

ยุทธศาสตรZ เพราะสถานศึกษาอยูcในตำแหนcงดาวรุcง และผลการวิเคราะหZความสัมพันธZแล#วพบวcา ยุทธศาสตรZท่ี

เหมาะสมในการเสริมสร#าง สนับสนุน เพิ่มขยายอยูcในกลุcมดาวรุcง และไมcพบยุทธศาสตรZปรับปรุงพัฒนาอยูcในกลุcมคำ

ถาม ยุทธศาสตรZพัฒนาอยูcในกลุcมวัวแมcลูกอcอน และยุทธศาสตรZ ปรับร้ือ เรcงปรับปรุง ทบทวนอยูcในกลุcมสุนัขจนตรอก  

 จากผลการวิเคราะหZสภาพแวดล#อมของสถานศึกษาดังกลcาว นำไปใช#เป]นข#อมูลหลักในการกำหนดทิศทาง

และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตcอไป 

1.3  กลยุทธXท่ีเก่ียวข7อง 

  การจัดการศึกษาได#แบcงระดับการขับเคลื่อนเพื่อให#บรรลุวัตถุประสงคZไว# 2 ระดับ คือกระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุม กำหนดนโยบาย และเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เป]น

ระดับปฏิบัติการ 

 

 1.3.1 กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศนX 

         กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือให#ผู#เรียนมีความรู# - ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต#องตcอบ#านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ี

ม่ันคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป]นพลเมืองท่ีเข#มแข็ง 
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พันธกิจ 

        1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

        2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

        3. มุcงความเป]นเลิศและสร#างขีดความสามารถในการแขcงขันของประเทศ 

        4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให#มีประสิทธิภาพในการใช#ทรัพยากร เพ่ิมความคลcองตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร#างเสริมธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตรX 

      1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู# การวัดและประเมินผล 

      2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล#องกับความต#องการของประเทศ 

      4. เพ่ิมโอกาสให#คนทุกชcวงวัยเข#าถึงบริการทางการศึกษาอยcางตcอเน่ืองตลอดชีวิต 

      5. สcงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

      6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสcงเสริมให#ทุกภาคสcวนมีสcวนรcวมในการจัดการศึกษา 

 

 เปyาประสงคX 

        1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ#มกันตcอการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

ประเทศในอนาคต 

        2. กำลังคนได#รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร#างศักยภาพการแขcงขันของประเทศ 

        3. มีองคZความรู# เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยcางย่ังยืน 

        4. คนไทยได#รับโอกาสในการเรียนรู#อยcางตcอเน่ืองตลอดชีวิต 

        5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสcวนรcวมจากทุกภาคสcวน 

 

 1.3.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

วิสัยทัศนX 

 สร#างคุณภาพทุนมนุษยZ สูcสังคมอนาคตท่ีย่ังยืน 

 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร#างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยZทรงเป]นประมุข 

 2. จัดการศึกษาให#ผู#เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได#รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหมc 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู#เรียนให#มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

 4. พัฒนาผู#เรียนให#มีความสามารถ และมีความเป]นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร#างขีดความสามารถในการแขcงขัน 
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 5. สร#างโอกาส ความเสมอภาค ความเหลื่อมล้ำ ให#ผู#เรียนทุกคนได#รับบริการทางการศึกษาอยcางทั่วถึงและ

เทcาเทียม 

 6. พัฒนาผู#บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให#เป]นมืออาชีพ มีสมรรถนะด#านภาษาและใช#เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

 7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป]นมิตรกับสิ่งแวดล#อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

เป\าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช#เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology)  

 

เปyาประสงคX 

 เพื่อให#การจัดการขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป]น

ไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกำหนดเป\าประสงคZ ดังน้ี 

          1. นักเรียนระดับกcอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมี

คุณภาพ 

          2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได#รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยcางท่ัวถึง มีคุณภาพและเป]นธรรม 

          3. ครู ผู#บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะท่ีเหมาะสม และทำงานท่ีมุcงเน#นผลสัมฤทธ์ิ 

          4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป]น

กลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูcคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

          5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน#นการทำงานแบบบูรณาการการบริหารแบบมีสcวนรcวม

จากทุกภาคสcวนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสูcสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษา 

          6. พื้นที่พิเศษ ได#รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท

ของพ้ืนท่ี 

 

ยุทธศาสตรX 

 ประเด็นยุทธศาสตรZท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 ประเด็นยุทธศาสตรZท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขcงขัน 

 ประเด็นยุทธศาสตรZท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพผู#เรียนและสcงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรZท่ี 4 การสร#างโอกาส ความเสมอภาค และความเทcาเทียม การเข#าถึงบริการทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรZท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร#างคุณภาพชีวิตท่ีเป]นมิตรกับส่ิงแวดล#อม 

 ประเด็นยุทธศาสตรZท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสcงเสริมให#ทุกภาคสcวนมีสcวนรcวมในการจัด

การศึกษา 
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 1.3.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เขต 2 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 กำหนดทิศทางการบริหาร                 

จัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงได#กำหนดวิสัยทัศนZ พันธกิจ และเป\าประสงคZในการบริหารจัดการ ดังน้ี 

 

วิสัยทัศนX 

 เป]นศูนยZกลางพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการด#วยนวัตกรรมท่ีทันสมัย สูcความเป]นเลิศอยcางย่ังยืน 

 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร#างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยZทรงเป]นประมุข 

 2. จัดการศึกษาให#ผู#เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได#รับความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหมc 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู#เรียนให#มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

 4. ยกระดับผู#เรียนให#มีสมรรถนะ และมีความเป]นเลิศตามศักยภาพ เพ่ือสร#างขีดความสามารถในการแขcงขัน 

 5. สร#างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให#ผู#เรียนทุกคนได#รับบริการทางการศึกษาอยcางทั่วถึงและ

เทcาเทียมและมีคุณภาพ 

 6. พัฒนาผู#บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให#เป]นมืออาชีพ มีสมรรถนะด#านการใช#เทคโนโลยีดิจิทัล

และภาษา 

 7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป]นมิตรกับสิ่งแวดล#อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

เป\าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน   

 8. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช#เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

 

คMานิยมองคXการ    

 บริการด#วยรอยย้ิม การบริหารจัดการท่ีเป]นระบบ ผลสัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ การทำงานแบบมีสcวนรcวม 

 

เปyาประสงคX 

          1. ผู#เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยZ

ทรงเป]นประมุข เป]นพลเมืองท่ีรู#และปฏิบัติตามสทธิและหน#าท่ีอยcางมีความรับผิดดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ

ภูมิใจในความเป]นไทย 

          2. ผู#เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาได#รับการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบเพ่ือรองรับ

วิถีชีวิตใหมc รวมถึงการจัดสภาพแวดล#อมท่ีเอ้ือตcอการมีสยุขภาวะท่ีด 

          3. ผู#เรียนได#รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ให#มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

          4. ผู#เรียนสมรรถนะและความเป]นเลิศตามศักยภาพสามารถแขcงขันได#ในระดับนานาชาติ  
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          5. ผู#เรียนทุกคนได#รับโอกาสความเสมอภาคบริการทางการศึกษาอยcางท่ัวถึง เทcาเทียมและมีคุณภาพ 

          6. ผู#บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป]นบุคคลแหcงการเรียนรู# มีสมรรถนะด#านการใช#เทคโนโลยี ดิจิทัล

และภาษา มีความรู# ความเช่ียวชาญ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก#าวหน#าในวิชาชีพ 

          7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป\าหมายการพัฒนาอยcางย่ังยืน และสร#างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป]น

มิตรกับส่ิงแวดล#อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          8. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักกธรรมาภิบาล โดยใช#

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

          9. กำกับ ติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานผลอยcางเป]นระบบ มีระบบข#อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มี

งานวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

 

กลยุทธX   

 จากวิสัยทัศนZ พันธกิจ เป\าประสงคZ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จึง

กำหนดกลยุทธZ ปKงบประมาณ 2564 จำนวน 4 กลยุทธZ ดังตcอไปน้ี 

 กลยุทธXท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด#วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 กลยุทธXท่ี 2  พัฒนาสมรรถนะผู#บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

 กลยุทธXท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู#เรียน ให#สอดคล#องกับการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

 กลยุทธXท่ี 4  สร#างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

จุดเน7นการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

1. สร#างความตระหนักให#กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู#เรียน สามารถวิเคราะหZ ประเมินสถานการณZ

ความเสี่ยงและเสริมสร#างแนวทางป\องกันและดูแลความปลอดภัยทั้งทางด#านรcางกาย และจิตใจ โดยเฉพาะความ

ปลอดภัยจากภัยคุมคามทุกรูปแบบ 

2. เสริมสร#างวินัยและความรับผิดชอบตcอตนเอง สังคม และประเทศชาติให#แกcผู #เรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

3. สcงเสริมการใช#นวัตกรรมอยcางหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณZการแพรcระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ให#มีประสิทธิภาพ 

4. สcงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการมีงานทำหรือประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และ

ศักยภาพของผู#เรียน 

5. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต#การขับเคลื ่อน “ศูนยZกลางการศึกษาที ่มีคุณภาพของประเทศ” 

(Quality Education Center) 
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ส&วนที่  2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

อัตลักษณXโรงเรียนสารวิทยา  “ประพฤติดี  มีความรู#  รักษZส่ิงแวดล#อม” 

ปรัชญาสถานศึกษา  สุวิชฺโช ว ชเนสุโต “ผู#มีวิชาดี เป]นคนเดcนในหมูcชน” 
 

2.1  วิสัยทัศนX   

 “โรงเรียนคุณภาพช้ันนำ ธำรงคุณธรรม ก#าวทันเทคโนโลยี” 
 

2.2  พันธกิจ  

 1. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู#ให#ครอบคลุมสอดคล#องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 

  2. พัฒนาผู#เรียนให#มีความเป]นเลิศด#านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให#มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญจัดการศึกษาอยcาง

มืออาชีพ 

  4. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช#เทคโนโลยีแบบบูรณาการ  

  6. พัฒนาสถานศึกษาให#เป]นองคZกรรอบรู#ด#านสุขภาพ เป]นแหลcงเรียนรู# มีสภาพแวดล#อมที่เอื้อตcอการเรียนรู#

อยcางมีคุณภาพและปลอดภัย 

  7. สcงเสริมและประสานความรcวมมือกับชุมชน ภาคีเครือขcาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

องคZกรอยcางย่ังยืน  
 

2.3  เปyาประสงคX  

 1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สcงเสริมความเป]นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนอง

ความถนัดและความต#องการของผู#เรียน ชุมชนและสังคม 

  2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยcางตcอเนื่อง สร#างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู#อยcางมืออาชีพ 

  4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช#เทคโนโลยี เป]นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเชิงบูรณาการ 

  5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยใช#เทคโนโลยีที ่บูรณาการอยcางเป]นระบบ คุ #มคcาและเกิด

ประโยชนZตcอสcวนรวม  

  6. สถานศึกษาเป]นองคZกรรอบรู#ด#านสุขภาพ มีแหลcงเรียนรู# และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตcอการเรียนรู#อยcางมี

คุณภาพและปลอดภัย 

  7. ภาคีเครือขcายให#ความรcวมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาอยcางย่ังยืน 
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2.4  จุดเน7น   

 1. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามมาตรฐานสากล คุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 
 2. นักเรียนท่ีมีความต#องการพิเศษได#รับการสcงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 3. นักเรียนได#รับการปลูกฝnงด#านคุณธรรม  จริยธรรม และคcานิยมท่ีพึงประสงคZ 
 4. เสริมสร#างความเข#มแข็งในการพัฒนาผู#เรียนและสร#างขีดความสามารถด#านการแขcงขัน 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงาน 

 6. สcงเสริม สนับสนุนการทำวิจัยและนำผลการวิจัย ใช#ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู# 

 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช#เทคโนโลยีสูcความเป]นเลิศ 

 8. สร#างความเข#มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสcวนรcวม 

 9. สcงเสริมการมีสcวนรcวมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจากทุกภาคสcวน 
 

2.5  กลยุทธXของสถานศึกษา   

 1. กลยุทธZด#านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล  

              (หลักสูตร/คุณภาพผู#เรียน/การวัดผลประเมินผล)  

  2. กลยุทธZด#านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3. กลยุทธZด#านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

  4. กลยุทธZด#านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

   5. กลยุทธZด#านการพัฒนาสภาพแวดล#อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล#อม  

 6. กลยุทธZด#านการสร#างเครือขcายความรcวมมือ 
 

2.6 คMานิยมองคXกร (Values) 

  1. มีวิสัยทัศนZรcวมกัน  

  2. มีกลยุทธZในการทำงาน  

  3. มีความโปรcงใส เช่ือม่ันไว#วางใจกัน 

  4. การมีสcวนรcวม  

  5. บริหารจัดการโดยใช#เทคโนโลยี 

  6. บริการด#วยใจ (Service Mind) 
 

2.7 คุณธรรมอัตลักษณX   

 1. พอเพียง    

 2. ซ่ือสัตยZสุจริต 

 3. มีจิตสาธารณะ  

 4. มีวินัยในตนเอง 
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2.8  แผนท่ีกลยุทธXของสถานศึกษา 
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 2.8.1 เปyาประสงคX (กลยุทธXระดับแผนงาน) 

กลยุทธXสถานศึกษา เปyาประสงคX (กลยุทธXระดับ

แผนงาน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. กลยุทธ7ด$านการจัดการศึกษาระดับ

มาตรฐานสากล(หลักสูตร/คุณภาพ

ผู$เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่

สUงเสริมความเปWนเลิศทางวิชาการตาม

มาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและ

ความต$องการของผู$เรียน ชุมชนและสังคม 

2. ผู$เรียนมีความรู$ ทักษะทางวิชาการ 

ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

1. ร$อยละของนักเรียนได$รับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. ร$อยละของนักเรียนมีความรู$และทักษะ

ที่จำเปWนตามหลักสูตร มีความเปWนเลิศทาง

วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. ร$อยละของนักเรียนมีความสามารถ

สื่อสารได$อยUางน$อย 2 ภาษา ล้ำหน$าทาง

ความคิด  ผลิตงานอยUางสร$างสรรค7และ

รUวมกันรับผิดชอบตUอสังคม 

4. ร$อยละของนักเรียน ครู และบุคลากร

ผUานเกณฑ7การประเมิน คุณธรรม

จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค7 

5. ร$อยละของนักเรียนได$รับการสUงเสริม

และพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ7

สถานศึกษา 

6. ร$อยละของนักเรียนผUานเกณฑ7การ

ประเมิน คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ

อันพึงประสงค7และคUานิยม 12 ประการ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ร$อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอUาน

เพิ่มขึ้นโดยการหาหนังสืออUานได$รอบๆ 

ตัว 

8. ร$อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอนที่เน$นผู$เรียนเปWน

สำคัญอยUางมีประสิทธิภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู$ใน

ศตวรรษที่ 21 

9. ร$อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 8 กลุUมสาระการเรียนรู$

เฉลี่ยในระดับ 2.5 

10. ร$อยละของนักเรียนจากโครงการ

สถานศึกษาอุปถัมภ7 
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กลยุทธXสถานศึกษา เปyาประสงคX (กลยุทธXระดับ

แผนงาน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ครอบครัวอุปถัมภ7) มีการปรับตัวและ

เรียนรู$วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนไทยภาค

กลาง อยูUรUวมกันอยUางสมานฉันท7 

2. กลยุทธ7ด$านการยกระดับคุณภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได$รับ

การพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงาน

อยUางตUอเนื่อง สร$างนวัตกรรมทาง

การศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนรู$อยUางมืออาชีพ 

11. ร$อยละของครูได$รับการสUงเสริมและ

พัฒนาตนให$มีศักยภาพและสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

12. ร$อยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได$รับการอบรมและพัฒนาตนให$มี

ศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

13. ร$อยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได$รับการอบรม 

14. ร$อยละของนักเรียนและครูตาม

โครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางด$านสุขภาพดีขึ้น 

3. กลยุทธ7ด$านการพัฒนากระบวนการ

บริหารและการจัดการ 

 

 

 

 

4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ

โดยใช$เทคโนโลยีที่บูรณาการอยUางเปWน

ระบบ คุ$มคUาและเกิดประโยชน7ตUอ

สUวนรวม 

 

 

 

 

 

15. ร$อยละของครูที่รับนักเรียนห$องเรียน

พิเศษ 

16. ร$อยละของครูที่รับนักเรียนรอบทั่วไป 

17. ร$อยละของสถานศึกษามีการนำ

แผนปฏิบัติการประจำปjสูUการปฏิบัติตาม

กรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่

กำหนดไว$ 

18. การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ

กิจกรรมโครงการที่กำหนดไว$ 

19. ร$อยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได$รับการอบรมเรื่องระบบระกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

20. ร$อยละของสถานศึกษามีการกระจาย

อำนาจและการบริหารและการจัด

การศึกษา 

21. ร$อยละของคณะกรรมการ

สถานศึกษาที่เข$ารUวมพัฒนาสถานศึกษา 

22. สถานศึกษาได$รับการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรตามแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

23.สถานศึกษาได$รับการการติดตาม 

ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ/
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กลยุทธXสถานศึกษา เปyาประสงคX (กลยุทธXระดับ

แผนงาน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กิจกรรม และแผนการควบคุมการบริหาร

ความเสี่ยง 

4. กลยุทธ7ด$านการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช$เทคโนโลยี เปWนกลไก

หลักในการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

24. ร$อยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได$รับการอบรมและพัฒนาตนให$มี

ศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

5. กลยุทธ7ด$านการพัฒนาสภาพแวดล$อม 

อาคารสถานที่และสิ่งแวดล$อม 

6. สถานศึกษาเปWนองค7กรรอบรู$ด$าน

สขุภาพ มีแหลUงเรียนรู$ และ

สภาพแวดล$อมที่เอื้อตUอการเรียนรู$อยUางมี

คุณภาพและปลอดภัย 

25. สนับสนุนให$สภาพแวดล$อมของ

สถานศึกษามีความสะอาด รUมรื่น และ

สวยงาม บรรยากาศที่เอื้อตUอการจัดการ

เรียนรู$ และเปWนแหลUงเรียนรู$ที่สามารถ

พัฒนาผู$เรียนได$เต็มศักยภาพ 

6. กลยุทธ7ด$านการสร$างเครือขUายความ

รUวมมือ 

7. ภาคีเครือขUายให$ความรUวมมือในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาอยUางยั่งยืน 

26. ร$อยละของผู$มีสUวนรUวมทุกภาคสUวนมี

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสUงเสริม

การจัดการศึกษาอยUางมีคุณภาพ 

 

2.9 กรอบกลยุทธXของสถานศึกษา 

ประเด็นกลยุทธX 1 กลยุทธXด7านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู7เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปyาประสงคX ตัวช้ีวัด(KPI) 

ข7อมูล

พ้ืนฐาน 

(BL) 

เปyาหมาย 

(ปDงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป# 
2564 

ป# 
2565 

ป# 
2566 

1. สถานศึกษามี

หลักสูตรสถานศึกษาที่

สUงเสริมความเปWนเลิศ

ทางวิชาการตาม

มาตรฐานสากล 

ตอบสนองความถนัด

และความต$องการของ

ผู$เรียน ชุมชนและ

สังคม 

2. ผู$เรียนมีความรู$ 

ทักษะทางวิชาการ 

ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตาม

หลักสูตรและ

1. ร$อยละของนักเรียน

ได$รับการพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา 

2. ร$อยละของนักเรียนมี

ความรู$และทักษะที่

จำเปWนตามหลักสูตร มี

ความเปWนเลิศทางวิชาการ 

เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

3. ร$อยละของนักเรียนมี

ความสามารถสื่อสารได$

อยUางน$อย 2 ภาษา ล้ำ

หน$าทางความคิด  ผลิต

งานอยUางสร$างสรรค7และ

92 

 

 

95 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

94 

 

 

96 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

 

96 

 

 

97 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

98 

 

 

98 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพสูU

สถานศึกษามาตรฐานสากล 

- โครงการพัฒนาผู$เรียนให$มี

ความสามารถในการอUานและการคิด 

- โครงการสUงเสริมตามศาสตร7

พระราชา 

- โครงการสUงเสริมศักยภาพตาม        

อัตลักษณ7และความเปWนเลิศทาง

วิชาการ 

- โครงการสUงเสรมินิสัยรักการอUาน 

- โครงการสUงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาผู$เรียน ตามศักยภาพ และ

บริบทของสถานศึกษา 



 

 

หน$า 17 

 

เปyาประสงคX ตัวช้ีวัด(KPI) 

ข7อมูล

พ้ืนฐาน 

(BL) 

เปyาหมาย 

(ปDงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป# 
2564 

ป# 
2565 

ป# 
2566 

คุณลักษณะใน

ศตวรรษที่ 21 
 

รUวมกันรับผิดชอบตUอ

สังคม 

4. ร$อยละของนักเรียน 

ครู และบุคลากรผUาน

เกณฑ7การประเมิน 

คุณธรรมจริยธรรม

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค7 

5. ร$อยละของนักเรียน

ได$รับการสUงเสริมและ

พัฒนาคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ7

สถานศึกษา 

6. ร$อยละของนักเรียน

ผUานเกณฑ7การประเมิน 

คุณธรรมจริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค7และคUานิยม 12 

ประการ กิจกรรมพัฒนา

ทักษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ร$อยละของนักเรียนมี

นิสัยรักการอUานเพิ่มขึ้น

โดยการหาหนังสืออUานได$

รอบๆ ตัว 

8. ร$อยละของ

สถานศึกษามีหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน

ที่เน$นผู$เรียนเปWนสำคัญ

อยUางมีประสิทธิภาพ

เทียบเคียง

มาตรฐานสากลและ

ทักษะการเรียนรู$ใน

ศตวรรษที่ 21 

 

 

94 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

92 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการห$องเรียนพิเศษ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

- โครงการสUงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงค7 และคUานิยม 12 ประการ 

- โครงการการบริหารกิจการ

นักเรียน 

- โครงการพัฒนาระบบดูแล

ชUวยเหลือนักเรียน 

- โครงการสถานศึกษาสีขาว     

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- โครงการสถานศึกษาอุปถัมภ7 

(ครอบครัวอุปถัมภ7) 

- โครงการสถานศึกษาสร$าง

ความสัมพันธ7กับชุมชน 
 



 

 

หน$า 18 

 

เปyาประสงคX ตัวช้ีวัด(KPI) 

ข7อมูล

พ้ืนฐาน 

(BL) 

เปyาหมาย 

(ปDงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป# 
2564 

ป# 
2565 

ป# 
2566 

9. ร$อยละของนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

8 กลุUมสาระการเรียนรู$

เฉลี่ยในระดับ 2.5 

10. ร$อยละของนักเรียน

จากโครงการสถานศึกษา

อุปถัมภ7 

(ครอบครัวอุปถัมภ7) มี

การปรับตัวและเรียนรู$วิถี

ชีวิต วัฒนธรรมของคน

ไทยภาคกลาง อยูUรUวมกัน

อยUางสมานฉันท7 

79 

 

 

 

93 

83 

 

 

 

94 

86 

 

 

 

95 

90 

 

 

 

96 

 

 

         

ประเด็นกลยุทธX 2 กลยุทธXด7านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปyาประสงคX ตัวช้ีวัด(KPI) 

ข7อมูล

พ้ืนฐาน 

(BL) 

เปyาหมาย 

(ปDงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป# 
2564 

ป# 
2565 

ป# 
2566 

3. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได$รับ

การพัฒนาสมรรถนะ

ตรงตามสายงานอยUาง

ตUอเนื่อง สร$าง

นวัตกรรมทาง

การศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนรู$อยUางมือ

อาชีพ 

11. ร$อยละของครูได$รับ

การสUงเสริมและพัฒนา

ตนให$มีศักยภาพและ

สมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

12. ร$อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ได$รับการอบรมและ

พัฒนาตนให$มีศักยภาพ

และสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

13. ร$อยละของนักเรียน

และครูตามโครงการมี

ผลสัมฤทธิ์ทางด$าน

สุขภาพดีขึ้น 
 

95 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

96 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

97 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

93 

 

 

 

98 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

- โครงการสUงเสริมศักยภาพครูด$าน

การจัดการเรียนรู$ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ7

มาตรฐานวิชาชีพคร ู

- โครงการสถานศึกษารอบรู$ด$าน

สุขภาพ    

 

        



 

 

หน$า 19 

 

ประเด็นกลยุทธX 3 กลยุทธXด7านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปyาประสงคX ตัวช้ีวัด(KPI) 

ข7อมูล

พ้ืนฐาน 

(BL) 

เปyาหมาย 

(ปDงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป# 
2564 

ป# 
2565 

ป# 
2566 

4. สถานศึกษามีระบบ

การบริหารจัดการโดย

ใช$เทคโนโลยีที่บูรณา

การอยUางเปWนระบบ 

คุ$มคUาและเกิด

ประโยชน7ตUอสUวนรวม 
 

16. ร$อยละของ

สถานศึกษามีการนำ

แผนปฏิบัติการประจำปjสูU

การปฏิบัติตามกรอบ

ระยะเวลาและกิจกรรม

โครงการที่กำหนดไว$ 

17. ร$อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ได$รับการอบรมเรื่อง

ระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

18. ร$อยละของ

สถานศึกษามีการ

กระจายอำนาจการ

บริหารและการจัด

การศึกษา 

19. ร$อยละของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาที่เข$ารUวม

พัฒนาสถานศึกษา 

20. สถานศึกษาได$รับการ

จัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรตามแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

21.สถานศึกษาได$รับการ

การติดตาม ตรวจสอบ

การดำเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม และ

แผนการควบคุมการ

บริหารความเสี่ยง 

85 

 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

90 

 

 

 

90 

 

 

 

88 

85 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

89 

 

 

 

 

92 

 

 

 

92 

 

 

 

90 

86 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

94 

 

 

 

94 

 

 

 

92 

87 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

96 

 

 

 

96 

 

 

 

94 

- โครงการรับนักเรียน 

- โครงการการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาผู$นำการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อำนาจโดยบริหารสถานศึกษาเปWน

ฐาน  (SBM) 

- โครงการนโยบายและการ

บริหารงานแผนงานและสารสนเทศ 

       

 

 



 

 

หน$า 20 

 

ประเด็นกลยุทธX 4 กลยุทธXด7านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

เปyาประสงคX ตัวช้ีวัด(KPI) 

ข7อมูล

พ้ืนฐาน 

(BL) 

เปyาหมาย 

(ปDงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป# 
2564 

ป# 
2565 

ป# 
2566 

5. สถานศึกษามีระบบ

การบริหารจัด

การศึกษาโดยใช$

เทคโนโลยี เปWนกลไก

หลักในการขับเคลื่อน

เชิงบูรณาการ 

22. ร$อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ได$รับการอบรมและ

พัฒนาตนให$มีศักยภาพ

และสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

94 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

96 97 

 

 

 

 

 

- โครงการพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษา 
 

    

ประเด็นกลยุทธX 5 กลยุทธXด7านการพัฒนาสภาพแวดล7อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล7อม 

เปyาประสงคX ตัวช้ีวัด(KPI) 

ข7อมูล

พ้ืนฐาน 

(BL) 

เปyาหมาย 

(ปDงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป# 
2564 

ป# 
2565 

ป# 
2566 

6. สถานศึกษาเปWน

องค7กรรอบรู$ด$าน

สุขภาพ มีแหลUงเรียนรู$ 

และสภาพแวดล$อมที่

เอื้อตUอการเรียนรู$อยUาง

มีคุณภาพและ

ปลอดภัย 

23. สนับสนุนให$

สภาพแวดล$อมของ

สถานศึกษามีความ

สะอาด รUมรื่น และ

สวยงาม บรรยากาศที่

เอื้อตUอการจัดการเรียนรู$ 

และเปWนแหลUงเรียนรู$ที่

สามารถพัฒนาผู$เรียนได$

เต็มศักยภาพ 

24. ร$อยละของนักเรียน 

ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษามีความรอบรู$ด$าน

สุขภาพในทุกด$าน ทั้งใน

ด$านโภชนาการ การออก

กำลังกายอยUางสม่ำเสมอ 

และมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่

ดี รวมทั้งมีความ

ปลอดภัยจากโรคทั้ง

ติดตUอและโรคไมUติดตUอ 

รวมถึงโรคอุบัติใหมU 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

- โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่

- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล$อมและ

แหลUงเรียนรู$ 
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ประเด็นกลยุทธX 6 กลยุทธXด7านการสร7างเครือขMายความรMวมมือ 

เปyาประสงคX ตัวช้ีวัด(KPI) 

ข7อมูล

พ้ืนฐาน 

(BL) 

เปyาหมาย 

(ปDงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป# 
2564 

ป# 
2565 

ป# 
2566 

7. ภาคีเครือขUายให$

ความรUวมมือในการ

พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาอยUางยั่งยืน 

25. ร$อยละของผู$มีสUวน

รUวมทุกภาคสUวนมีความ

พึงพอใจในการจัด

กิจกรรมสUงเสริมการจัด

การศึกษาอยUางมีคุณภาพ 

80 80 82 84 โครงการสถานศึกษาสร$าง

ความสัมพันธ7กับชุมชน 
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ส&วนที่ 3 
กลยุทธBและจุดเนFนสู&การปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 การกำหนดกลยุทธZจุดเน#นจากเป\าประสงคZ พันธกิจ และวิสัยทัศนZ อีกทั้งนโยบายของการศึกษาเพื่อเป]น

ทิศทาง เป\าหมายของสถานศึกษา การนำกลยุทธZและจุดเน#นดังกลcาวไปสูcการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษานั้นจำเป]นจะต#องคำนึงถึง ระดับการปฏิบัติงานตามสภาพของสถานศึกษา เพื่อให#การดำเนินการพัฒนา

ไปสูcการปฏิบัติอยcางเป]นระบบ จึงได#ทำการวิเคราะหZปnจจัยภายในและภายนอกของกลุcมงาน เพื่อเป]นแนวทาง 

ในการกำหนดวิสัยทัศนZ ประเด็นกลยุทธZ เป\าประสงคZ ตัวช้ีวัด ในระดับกลุcมงาน ดังน้ี 

 

3.1  การวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกของกลุMมงานในสถานศึกษา 

 การวิเคราะหZกลุcมงานภายในสถานศึกษา เป]นการแปลงแผนกลยุทธZของสถานศึกษาลงไปสูcการปฏิบัติในระดับ

หนcวยงาน หัวหน#างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุcมงานนั้นด#วยการวิเคราะหZ เทคนิค SWOT (SWOT 

Analysis) โดยการวิเคราะหZปnจจัยภายในกลุcมงานใช#หลัก 7 Ss วิเคราะหZจุดแข็ง จุดอcอน และวิเคราะหZปnจจัยภายนอก

กลุcมงาน (ภายในสถานศึกษา) ใช#หลัก C-PEST วิเคราะหZโอกาสและภาวะคุกคาม ตามแนวคิดของ Mc Kensey          

กลุcมงานตcาง ๆ ได#วิเคราะหZ ดังน้ี 

 

 3.1.1 กลุMมบริหารวิชาการ 

  การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss)  

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

 (Strategy) 

 

- มีการวางระบบการบริหารจัดการท่ี

เช่ือมโยงกับวิสัยทัศนZ พันธกิจ และ       

กลยุทธZของสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากรและมีแนวทางปฏิบัติท่ี

สามารถนำไปสูcความสำเร็จ นอกจากน้ี

ยังเป]นแหลcงให#บริการสารสนเทศและ

เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียน        

การสอนและการศึกษาค#นคว#า 

- 

โครงสร#างองคZกร 

 (Structure) 

- มีโครงสร#างองคZการชัดเจน 

- มีการระบุหน#าท่ีและบทบาทของ

บุคลากรอยcางชัดเจนตามศักยภาพ โดย

ความรcวมมือเป]นหลัก 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป]นครูผู#สอน

และมีหน#าท่ีและบทบาทท่ีได#

รับผิดชอบในปริมาณมาก เน่ืองจาก

ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขา 

ระบบองคZกร 

 (System) 

- มีการจัดระบบในการปฏิบัติงานอยcาง

ชัดเจน  

- การปฏิบัติงานท่ีต#องประสานงาน

กับหลายฝêายท้ังภายในและภายนอก
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ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

- มีตัวช้ีวัดประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยcางชัดเจน 

ทำให#การประสานงานขาดความ

คลcองตัวและลcาช#า 

ทักษะประสบการณZ 

 (Skills) 

- บุคลากรในฝêายมีความเช่ียวชาญและ

ทักษะประสบการณZในการปฏิบัติงานท่ี

ดี สcงเสริมให#งานประสบความสำเร็จได# 

- 

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

 

- บุคลากรท่ีเก่ียวข#องมีความมุcงม่ันและ

ตระหนักในหน#าท่ี เน#นประสิทธิผลของ

ผู#รับบริการเป]นหลัก 

- บุคลากรท่ีเก่ียวข#องมีความเสียสละ

และเห็นแกcประโยชนZสcวนรวม อันจะ

สcงผลให#เกิดความม่ันคงและเข#มแข็งตcอ

กลุcม 

- บุคลากรท่ีเก่ียวข#องมีภาระงาน

หลายด#านทำให#การรcวมมือใน         

การปฏิบัติงานมีความลcาช#าและได#

ไมcเต็มตามศักยภาพ 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

 

- จำนวนบุคลากรระดับหัวหน#างานมี

ความเหมาะสมกับงานตามโครงสร#าง 

- บุคลากรมีความรู#ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

- ขาดกำลังคนในระดับงานยcอย ใน

การขับเคล่ือนงาน 

- บุคลากรท่ีมาชcวยปฏิบัติงานมีวุฒิ

การศึกษาไมcตรงกับงานและ

อัตรากำลังไมcเพียงพอท่ีจะเป]น

ทีมงานท่ีเข#มแข็ง 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

 

 

- มีรูปแบบการปฏิบัติงาน มีการประชุม

วางแผนบริหารจัดการของกลุcมบริหาร

วิชาการและประสานงานรcวมกัน มีงาน

ติดตามงานอยcางตcอเน่ือง 

- 
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 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา)  C - PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค 

(Consumer Behavior) 

 

- เครือขcายผู#ปกครองให#ความรcวมมือ

ประสานงานกับการปฏิบัติงานเป]นอยcาง

ดี 

- ผู#เรียนมีความกระตือรือร#นและรcวม

กิจกรรมเป]นอยcางดี 

- ผู#ปกครองและนักเรียนบางสcวน

ไมcให#ความรcวมมือและไมcเห็น

ความสำคัญ 

นโยบาย 

(Political) 

 

- นโยบายท่ีเอ้ือและสนับสนุนตcอการ

ปฏิบัติงานด#วยดีตามความต#องการของ

กลุcม 

- บุคลากร เปล่ียน ย#าย ไมcจัด

อัตรากำลังบรรจุใหมcหรือย#ายเข#า

ทดแทนในบางกลุcมงาน 

- สถานศึกษามีงานด#านอ่ืน ๆ ท่ีต#อง

ให#การสนับสนุนจำนวนมากทำให#

เกิดการซ้ำซ#อนของงาน 

งบประมาณ 

 (Economic) 

- วัสดุอุปกรณZและงบประมาณมีความ

เพียงพอตcอการดำเนินงานของกลุcม 

- ระบบการเบิกจcายมีหลายข้ันตอน

ทำให#เกิดความลcาช#า 

สังคม 

(Social) 

 

- ภาคีเครือขcายและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาให#การสนับสนุนและ

ปฏิบัติงานเป]นอยcางดี 

- 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

 

 

 

- มีเทคโนโลยีและอุปกรณZสนับสนุนใน

การปฏิบัติงาน 

- มีการเก็บข#อมูลสารสนเทศเพ่ือใช#ใน

การวางแผนและตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงาน 

- 

 

 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

                 สรุปผลการวิเคราะหZได#วcา ปnจจัยภายในกลุcมบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยาจุดแข็งคือ มีการวาง

ระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนZ พันธกิจ และกลยุทธZของสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

และมีแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปสูcความสำเร็จ นอกจากนี้ยังเป]นแหลcงให#บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาค#นคว#า มีโครงสร#างองคZการชัดเจน มีการระบุหน#าที่และบทบาทของ

บุคลากรอยcางชัดเจนตามศักยภาพ โดยความรcวมมือเป]นหลัก มีการจัดระบบในการปฏิบัติงานอยcางชัดเจน มีตัวชี้วัด

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยcางชัดเจน บุคลากรในฝêายมีความเชี ่ยวชาญและทักษะประสบการณZ 

ในการปฏิบัติงานที่ดี สcงเสริมให#งานประสบความสำเร็จได# บุคลากรที่เกี่ยวข#องมีความมุcงมั่นและตระหนักในหน#าท่ี 

เน#นประสิทธิผลของผู#รับบริการเป]นหลัก บุคลากรที่เกี่ยวข#องมีความเสียสละและเห็นแกcประโยชนZสcวนรวม อันจะ

สcงผลให#เกิดความมั่นคงและเข#มแข็งตcอกลุcม จำนวนบุคลากรระดับหัวหน#างานมีความเหมาะสมกับงานตามโครงสร#าง 
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บุคลากรมีความรู#ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีรูปแบบการปฏิบัติงาน มีการประชุมวางแผนบริหารจัดการของ

กลุcมบริหารวิชาการและประสานงานรcวมกัน มีงานติดตามงานอยcางตcอเนื่อง เรียงตามลำดับ และมีจุดอcอน คือ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป]นครูผู#สอนและมีหน#าที่และบทบาทที่ได#รับผิดชอบในปริมาณมาก เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร

ในบางสาขา การปฏิบัติงานที่ต#องประสานงานกับหลายฝêายทั้งภายในและภายนอกทำให#การประสานงานขาดความ

คลcองตัวและลcาช#า บุคลากรที่เกี่ยวข#องมีภาระงานหลายด#านทำให#การรcวมมือในการปฏิบัติงานมีความลcาช#าและได#ไมc

เต็มตามศักยภาพ ขาดกำลังคนในระดับงานยcอย ในการขับเคลื่อนงาน บุคลากรที่มาชcวยปฏิบัติงานมีวุฒิการศึกษาไมc

ตรงกับงานและอัตรากำลังไมcเพียงพอท่ีจะเป]นทีมงานท่ีเข#มแข็ง เรียงตามลำดับ 

        สำหรับปnจจัยภายนอกกลุcมบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา จุดแข็งคือ เครือขcายผู#ปกครองให#ความ

รcวมมือประสานงานกับการปฏิบัติงานเป]นอยcางดีและผู#เรียนมีความกระตือรือร#นและรcวมกิจกรรมเป]นอยcางดี  

มีนโยบายที่เอื้อและสนับสนุนตcอการปฏิบัติงานด#วยดีตามความต#องการของกลุcม วัสดุอุปกรณZและงบประมาณมี 

ความเพียงพอตcอการดำเนินงานของกลุ cม ภาคีเครือขcายและบุคลากรภายในสถานศึกษาให#การสนับสนุนและ

ปฏิบัติงานเป]นอยcางดี มีเทคโนโลยีและอุปกรณZสนับสนุนในการปฏิบัติงาน มีการเก็บข#อมูลสารสนเทศเพื่อใช#ในการ

วางแผนและตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เรียงตามลำดับ และมีจุดอcอน คือ ผู#ปกครองและนักเรียนบางสcวนไมcให#ความ

รcวมมือและไมcเห็นความสำคัญ มีบุคลากร เปลี่ยน ย#าย ไมcจัดอัตรากำลังบรรจุใหมcหรือย#ายเข#าทดแทนในบางกลุcมงาน 

สถานศึกษามีงานด#านอื่น ๆ ที่ต#องให#การสนับสนุนจำนวนมากทำให#เกิดการซ้ำซ#อนของงาน และระบบการเบิกจcายมี

หลายข้ันตอนทำให#เกิดความลcาช#า เรียงตามลำดับ 

 

              3.1.2 กลุMมบริหารงบประมาณ 

  การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss) 

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

(Strategy) 

-  มีขอบขcายหน#าท่ีการดำเนินงาน  

ของกลุcมบริหารงบประมาณอยcาง

ชัดเจน 

- 

โครงสร#างองคZกร 

(Structure) 

-  มีการแบcงสายการบังคับบัญชา  

และความรับผิดชอบชัดเจน 

- 

ระบบองคZกร 

(System) 

-  มีการทำงานอยcางเป]นระบบตาม

ระเบียบของสถานศึกษาเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- 

ทักษะประสบการณZ 

(Skills) 

-  บุคลากรมีความเช่ียวชาญและ   

ประสบการณZในการทำงาน 

ตามงานท่ีได#รับมอบหมาย 

-  ขาดบุคลากรฝêายสนับสนุนท่ีมี

ความเช่ียวชาญมาปฏิบัติงานตรง

ตามหน#าท่ีท่ีได#รับผิดชอบ เชcน 

เจ#าหน#าท่ีบัญชี เจ#าหน#าท่ีพัสดุ 

เจ#าหน#าท่ีการเงิน เป]นต#น 
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ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

-  บุคลากรในกลุcมบริหาร

งบประมาณมีความตระหนักใน

หน#าท่ี และเสียสละทุcมเทเต็ม

ความสามารถเห็นแกcประโยชนZ

สcวนรวม 

- 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

-  บุคลากรในกลุcมบริหาร

งบประมาณต้ังใจศึกษางานในภาระ

งานของตนและทำงานเป]นทีม 

-  อัตรากำลังคนไมcเพียงพอตcอ

ปริมาณงาน เน่ืองจากบุคลากรทำ

หลายหน#าท่ี 

-  อัตรากำลังคนอยูcในชcวง

เปล่ียนแปลง อันเน่ืองมาจาก 

เกษียณอายุราชการ การบรรจุ

อัตรากำลังใหมc และการขอย#าย 

สcงผลตcอการบริหารในกลุcมงาน 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

-  มีการประชุมประจำเดือน 

-  มีกระบวนการทำงานอยcางมี

สcวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน 

-  มีการติดตามและแก#ปnญหาภายใน 

กลุcมบริหารงบประมาณอยcาง

ตcอเน่ือง 

- 

 

  การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา) C-PEST  

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค  

(Consumer Behavior) 

-  ผู#ปกครองสcวนใหญcมีอาชีพ และ 

ฐานะท่ีดี ม่ันคง 

-  ครูท่ีปรึกษา และหัวหน#าระดับช้ัน 

ให#ความรcวมมือในการติดตาม

นักเรียนและผู#ปกครองเป]นอยcางดี    

-  ผู#ปกครองบางสcวน ไมcให#ความ

รcวมมือเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจไมcดี 

นโยบาย 

(Political) 

-  สถานศึกษามีนโยบายให#ระดม

ทรัพยากร 

-  กลุcมงานตcาง ๆ ในสถานศึกษาใช#

เงิน 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปKอยcางมีประสิทธิภาพ 

-  สถานศึกษาให#ครูมีภาระงานหลาย

หน#าท่ีทำให#ผลสำเร็จของงานไมcดี

เทcาท่ีควร 
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ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

งบประมาณ 

(Economic) 

-  มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะ

ให#บริการ 

-  มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณZท่ี

เพียงพอตcอการดำเนินงาน 

- 

สังคม 

(Social) 

-  ผู#รับบริการและผู#เก่ียวข#อง 

ให#ความรcวมมือรcวมใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมตcาง ๆ ของสถานศึกษาเป]น

อยcางดี 

- 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

-  สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให#บริหารแกcบุคลากร 

-  สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณใน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-  ขาดบุคลากรท่ีมีความชำนาญ 

ในการดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเต็มท่ี 

-  บุคลากรไมcตระหนักถึงการนำ

ข#อมูลสารสนเทศไปใช#วางแผน

ตัดสินใจในการปฏิบัติงานเทcาท่ีควร 

 

 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMมบริหารงบประมาณ 

                  สรุปผลการวิเคราะหZได#วcา ปnจจัยภายในกลุ cมบริหารงบประมาณมีจุดแข็ง คือ กลุ cมบริหารงาน

งบประมาณมีขอบขcายหน#าที่การดำเนินงานอยcางชัดเจน มีการแบcงสายการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบชัดเจน มี

การทำงานอยcางเป]นระบบตามระเบียบของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ

และประสบการณZในการทำงานตามงานที ่ได#รับมอบหมาย มีความตระหนักในหน#าที ่และเสียสละทุ cมเทเต็ม

ความสามารถ เห็นแกcประโยชนZสcวนรวม ตั้งใจศึกษางานในภาระงานของตนและทำงานเป]นทีม มีการนิเทศ ติดตาม

การทำงานของแตcละภาระงาน ใช#กระบวนการทำงานอยcางมีสcวนรcวมในการวางแผนปฏิบัติงาน ติดตามและแก#ปnญหา

ภายในกลุcมบริหารงบประมาณอยcางตcอเนื่อง แตcมีจุดอcอน คือ ขาดบุคลากรฝêายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญมา

ปฏิบัติงานตรงตามหน#าที่ที่ได#รับผิดชอบ เชcน เจ#าหน#าที่บัญชี เจ#าหน#าที่พัสดุ เจ#าหน#าที่การเงิน เป]นต#น อัตรากำลังคน

ไมcเพียงพอตcอปริมาณงาน เนื่องจากบุคลากรทำหลายหน#าท่ี และอัตรากำลังคนอยูcในชcวงเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก

เกษียณอายุราชการ การบรรจุอัตรากำลังใหมc และการขอย#าย สcงผลตcอการบริหารในกลุcมงานงบประมาณ  

สำหรับปnจจัยภายนอกกลุcมบริหารงบประมาณนั้นมีปnจจัยที่เป]นโอกาส คือ ผู#ปกครองสcวนใหญc       

มีอาชีพและฐานะที่ดี มั่นคง  ครูที่ปรึกษาและหัวหน#าระดับชั้นให#ความรcวมมือในการติดตามนักเรียนและผู#ปกครอง

เป]นอยcางดี  สถานศึกษามีนโยบายให#ระดมทรัพยากร กลุcมงานตcางๆ ในสถานศึกษาใช#เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

การประจำปKอยcางมีประสิทธิภาพ  งบประมาณเพียงพอที่จะให#บริการ และการจัดสรรวัสดุอุปกรณZเพียงพอตcอ 

การดำเนินงาน ผู#รับบริการและผู#เก่ียวข#องให#ความรcวมมือรcวมใจในการปฏิบัติกิจกรรมตcางๆ ของสถานศึกษาเป]นอยcาง

ดี สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให#บริหารแกcบุคลากร และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  แตcมีภาวะคุกคาม คือ ผู#ปกครองบางสcวน ไมcให#ความรcวมมือ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไมcดี  



 

 

หน$า 28 

 

สถานศึกษาให#ครูมีภาระงานหลายหน#าท่ี ทำให#ผลสำเร็จของงานไมcดีเทcาที่ควร ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในการ

ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยcางเต็มที่ บุคลากรไมcตระหนักถึงการนำข#อมูลสารสนเทศไปใช#วางแผนตัดสินใจใน 

การปฏิบัติงานเทcาท่ีควร   

 

 3.1.3 กลุMมบริหารงานบุคคล 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss) 

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

 (Strategy) 

- มีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีเช่ือมโยง

กับกลยุทธZ 

- 

โครงสร#างองคZกร 

 (Structure) 

- มีโครงสร#างองคZกรกลุcมบริหารงาน

บุคคลชัดเจน 

- 

ระบบองคZกร 

 (System) 

 

- มีระบบการทำงานท่ีชัดเจนตาม

ระเบียบสถานศึกษา 

- นำระบบ my school มาใช#ในการ

ส่ือสารระหวcางสถานศึกษากับ

ผู#ปกครอง 

- ระบบดูแลชcวยเหลือนักเรียนควร

มีทีมงานท่ีมีความรู# ความสามารถ 

คือ ครูแนะแนวชcวยคัดกรอง

นักเรียน 

ทักษะประสบการณZ 

 (Skills) 

- บุคลากรมีประสบการณZ  

มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

- 

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

 

- ทุกคนมีสcวนรcวมในการทำงานเป]น

ทีม 

- บุคลากรตระหนักในหน#าท่ีและ

เสียสละทุcมเทตามกำลังความสามารถ 

- มุcงประโยชนZสcวนรวมเป]นท่ีต้ัง 

- 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

 

- มีการคัดเลือกสรรหาผู#ท่ีมีความรู# 

ความสามารถชcวยปฏิบัติงาน 

- มีการสร#างทีมงาน มีปฏิสัมพันธZท่ีดี

ระหวcางทีมงาน 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป]น

ครูผู#สอนในวิชาหลักและมีหน#าท่ี

ซ้ำซ#อน ทำให#เกิดปnญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

 

- มีการประชุมติดตcอ ประสานงานทุก

งาน 

- มีสcวนรcวมในการวางแผนตัดสินใจ

รcวมกันอยcางเป]นระบบ 

- มีการติดตามงานอยcางตcอเน่ือง 

- บางงานมีปnญหาเฉพาะหน#า  

ทำให#ไมcสามารถทำตามแผนท่ีวาง

ไว#ได#ท้ังหมด 
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 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา)  C – PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค  

(Consumer Behavior) 

 

- มีการติดตcอส่ือสารกับนักเรียน 

ผู#ปกครองในรูปแบบเครือขcาย

ผู#ปกครองอยcางเป]นระบบ 

- 

นโยบาย 

(Political) 

- 

 

- นโยบายจำกัดอัตรากำลัง 

งบประมาณ 

 (Economic) 

- - งบประมาณทุกสcวนถูกตัดทอน

ทำให#ไมcเพียงพอตcอการพัฒนา 

สังคม 

(Social) 

- ผู#เก่ียวข#อง ผู#ปกครองให#ความ

รcวมมือรcวมใจกับสถานศึกษาเป]นอยcาง

ดี 

- 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

- มีระบบสนับสนุนฐานข#อมูล

สารสนเทศตามมาตรฐานสถานศึกษา 

- บุคลากรบางคนไมcสามารถ

ตอบสนองระบบเทคโนโลยีได# 

 

 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

                  สรุปผลการวิเคราะหZได#วcา ปnจจัยภายในกลุcมบริหารงานบุคคล มีจุดแข็ง คือ มีแผนการพัฒนาบุคลากร

ที่เชื ่อมโยงกับกลยุทธZ มีโครงสร#างองคZกรกลุcมบริหารงานบุคคลชัดเจน มีระบบการทำงานที่ชัดเจนตามระเบียบ

สถานศึกษา นำระบบ my school มาใช#ในการสื่อสารระหวcางสถานศึกษากับผู#ปกครอง บุคลากรมีประสบการณZ มี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทุกคนมีสcวนรcวมในการทำงานเป]นทีม บุคลากรตระหนักในหน#าที่และเสียสละทุcมเท

ตามกำลังความสามารถ มุcงประโยชนZสcวนรวมเป]นที่ตั้ง มีการคัดเลือกสรรหาผู#ที่มีความรู# ความสามารถชcวยปฏิบัติงาน 

มีการสร#างทีมงาน มีปฏิสัมพันธZที่ดีระหวcางทีมงาน มีการประชุมติดตcอ ประสานงานทุกงาน มีสcวนรcวมในการวางแผน

ตัดสินใจรcวมกันอยcางเป]นระบบ มีการติดตามงานอยcางตcอเน่ือง เรียงตามลำดับ และมีจุดอcอน คือ ระบบดูแลชcวยเหลือ

นักเรียนควรมีทีมงานที่มีความรู# ความสามารถ คือ ครูแนะแนวชcวยคัดกรองนักเรียน บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป]น

ครูผู#สอนในวิชาหลักและมีหน#าที่ซ้ำซ#อน ทำให#เกิดปnญหาในการปฏิบัติงาน บางงานมีปnญหาเฉพาะหน#า ทำให#ไมc

สามารถทำตามแผนท่ีวางไว#ได#ท้ังหมดเรียงตามลำดับ 

         สำหรับปnจจัยภายนอกนั้นมีการติดตcอสื่อสารกับนักเรียน ผู#ปกครองในรูปแบบเครือขcายผู#ปกครองอยcาง

เป]นระบบ  ผู#เกี่ยวข#อง ผู#ปกครองให#ความรcวมมือ รcวมใจกับสถานศึกษาเป]นอยcางดี มีระบบสนับสนุนฐานข#อมูล

สารสนเทศตามมาตรฐานสถานศึกษาเป]นโอกาสเรียงตามลำดับและมีนโยบายจำกัดอัตรากำลัง งบประมาณทุกสcวนถูก

ตัดทอนทำให#ไมcเพียงพอตcอการพัฒนาบุคลากรบางคนไมcสามารถตอบสนองระบบเทคโนโลยีได# เป]นภาวะคุกคามเรียง

ตามลำดับ  
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 3.1.4 กลุMมบริหารท่ัวไป 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss) 

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

 (Strategy) 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข#องกับ

กลยุทธZท่ี 5 และติดตามประเมินผล

ประสิทธิภาพตามแผน 

- 

โครงสร#างองคZกร 

 (Structure) 

- มีโครงสร#างการบริหารงานและแบcง

สายงานความรับผิดชอบท่ีชัดเจนตาม

โครงการท่ีได#รับมอบหมาย 

- 

ระบบองคZกร 

 (System) 

- มีระบบการทำงานขององคZกรท่ีชัดเจน 

แบบทีมงานท้ังเชิงรุกด#านคุณภาพและ

ปริมาณ 

- 

ทักษะประสบการณZ 

 (Skills 

- มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญและมี

ประสิทธิภาพในการทำงาน ได#รับการ

พัฒนาอยcางตcอเน่ือง 

- 

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

- บุคลากรในองคZกรมีสcวนรcวมในการ

ทำงานเป]นทีม ประเมินและพัฒนางาน

รcวมกัน 

- 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

- มีอัตรากำลังคนท่ีเพียงพอตcอความ

ต#องการและตรงตามลักษณะงาน 

- ในแตcละปKมีการปรับเปล่ียนสาย

งาน จึงทำให#งานบางงานต#องมีการ

เรียนรู#และมีวิธีการ ข้ันตอนใน

รูปแบบใหมcท่ีตcางจากเดิม 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

 

- มีการประชุมวางแผนการทำงานเป]น

ระเบียบอยcางมีข้ันตอนและติดตาม

ประเมินผลทุกคร้ัง เพ่ือพัฒนางานอยcาง

ตcอเน่ือง ถูกต#องและรวดเร็ว ให#เกิดการ

บริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

- 
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 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา)  C – PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค 

(Consumer Behavior) 

 

- มีการประชาสัมพันธZเผยแพรcข#อมูล

ขcาวสารทุกด#านอยcางท่ัวถึง 

 

- ผู#รับการบริการมีความต#องการ

ให#บริการอยcางทันทีทันใดมากไปใน

บางคร้ังจึงไมcสามารถจัดลำดับให#ได#

ตามความต#องการในทันที 

นโยบาย 

(Political) 

 

- สนับสนุนให#บุคลากรมีการพัฒนา

วิชาชีพทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน  

อยcางตcอเน่ืองและได#รับขวัญกำลังใจใน

การทำงาน 

- 

งบประมาณ 

(Economic) 

- 

 

- บางงานมีงบประมาณไมcเพียงพอ

ตcอความต#องการเล็กน#อย 

สังคม 

(Social) 

- บุคคลากรท้ังภายในและภายนอกให#

ความรcวมมือในสcวนท่ีเก่ียวข#องเป]น 

อยcางดี รวมท้ังให#คำแนะนำเพ่ือปรับปรุง

พัฒนางาน 

- 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

- บุคลากรมีความสามารถในการใช#

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการจัดทำ 

กิจกรรมตามบทบาทหน#าท่ี ทำให#การ

ปฏิบัติงานตามแผนเป]นไปตาม

กำหนดเวลา 

- 

 

 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

                  สรุปผลการวิเคราะหZได#วcา ปnจจัยภายในกลุcมบริหารทั่วไป มีจุดแข็ง คือ มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ี

เกี่ยวข#องกับกลยุทธZที่ 5 และติดตามประเมินผลประสิทธิภาพตามแผนมีโครงสร#างการบริหารงานและแบcงสายงาน

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามโครงการที่ได#รับมอบหมาย มีระบบการทำงานขององคZการที่ชัดเจน แบบทีมงานทั้งเชิง

รุกด#านคุณภาพและปริมาณ มีบุคลากรที่เช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ได#รับการพัฒนาอยcางตcอเนื่อง

บุคลากรในองคZกรมีสcวนรcวมในการทำงานเป]นทีม ประเมินและพัฒนางานรcวมกัน มีอัตรากำลังคนที่เพียงพอตcอ 

ความต#องการและตรงตามลักษณะงาน มีการประชุมวางแผนการทำงานเป]นระเบียบอยcางมีขั ้นตอนและติดตาม

ประเมินผลทุกครั ้ง เพื ่อพัฒนางานอยcางตcอเนื ่อง ถูกต#องและรวดเร็ว ให#เกิดการบริการที ่ดีมีประสิทธิภาพ  

เรียงตามลำดับ และมีจุดอcอนอยูcเล็กน#อยคือในแตcละปKมีการปรับเปลี่ยนสายงาน จึงทำให#งานบางงานต#องมีการเรียนรู#

และมีวิธีการ ข้ันตอนในรูปแบบใหมcท่ีตcางจากเดิม 

        สำหรับปnจจัยภายนอกนั้นมีการประชาสัมพันธZเผยแพรcข#อมูลขcาวสารทุกด#านอยcางทั่วถึง สนับสนุนให#

บุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาที่สูงขึ้นอยcางตcอเนื่อง และได#รับขวัญกำลังใจในการทำงานบุคคลากรท้ัง
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ภายในและภายนอกให#ความรcวมมือในสcวนท่ีเก่ียวข#องเป]นอยcางดี รวมท้ังให#คำแนะนำเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานบุคลากร

มีความสามารถในการใช#เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดทำกิจกรรมตามบทบาทหน#าที่ ทำให#การปฏิบัติงานตามแผน

เป]นไปตามกำหนดเวลา เป]นโอกาสเรียงตามลำดับและผู#รับการบริการมีความต#องการให#บริการอยcางทันทีทันใดมาก

ไปในบางครั้งไมcสามารถจัดลำดับให#ได#ตามความต#องการในทันที บางงานมีงบประมาณไมcเพียงพอตcอความต#องการ

เล็กน#อย ซ่ึงเป]นภาวะคุกคามเรียงตามลำดับ 

 

 3.1.5 กลุMมสาระการเรียนรู7ภาษาไทย 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss) 

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

(Strategy) 

 

 

- มีแผนการจัดการเรียนรู#ท้ัง

มัธยมศึกษาตอนต#นและตอนปลาย

เพ่ือให#ผู#เรียนมีคุณภาพตามระดับ

มาตรฐานสากล 

- มีแผนการจัดการเรียนรู#ตามหลักสูตร

ท่ีสอดคล#องตามบริบทของ

สถานศึกษาและมีคุณภาพตามระดับ

มาตรฐานสากล 

- 

โครงสร#างองคZกร 

(Structure) 

- มีการแบcงงาน มอบหมายงาน 

หน#าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน 

- 

ระบบองคZกร 

 (System) 

- มีการจัดระบบการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- 

ทักษะประสบการณZ 

(Skills) 

- มีบุคลากรท่ีมีประสบการณZตรง       

สายงาน 

-  

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

- มีสcวนรcวมในการทำงาน 

- มีความเสียสละทุcมเทเต็ม

ความสามารถ 

- 

อัตรากำลังคน (Staff) - อัตรากำลังเพียงพอตcอภาระงาน - 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

 

 

 

 

- มีการวางแผนในการพัฒนาคนให#

รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

- มีการคัดสรรบุคลากรตามศักยภาพ

ให#สอดคล#องกับสายงาน 

- มีการประชุมติดตcอประสานงาน

อยcางสม่ำเสมอ 

- 
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 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา)  C - PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค  

(Consumer Behavior) 

- กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาไทยมีการ

ส่ือสารและได#ผลตอบรับจาก

ผู#เก่ียวข#อง 

- กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาไทยมีการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเป]นไปตาม

มาตรฐานสากล สcงผลให#ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

- ผู#เก่ียวข#องบางสcวนมีการส่ือสาร

ย#อนกลับมาน#อย 

 

นโยบาย (Political) - มีอัตรากำลังเพียงพอ - 

งบประมาณ (Economic) - กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาไทยมี

งบประมาณเพียงพอกับการพัฒนา 

- 

สังคม 

(Social) 

- กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาไทยมี

โอกาสได#รcวมกิจกรรมของหนcวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน 

- ผู#ปกครองสcงเสริมและสนับสนุนใน

การจัดการเรียนการสอน 

- 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

 

- กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาไทยมี

โอกาสได#ศึกษาจากแหลcงเรียนรู#จาก

งานท่ีได#รับมอบหมาย 

- กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาไทยนำ

ความรู#ด#าน ICT มาประกอบการ

จัดการเรียนการสอนได# 

 

 

 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

           สรุปผลการวิเคราะหZได#วcา ปnจจัยภายในกลุcมสาระการเรียนรู #ภาษาไทยมีจุดแข็ง คือ มีแผนพัฒนา 

การสอนทั้งมัธยมศึกษาตอนต#นและตอนปลาย แผนการสอนตามหลักสูตรที่สอดคล#องตามบริบทของสถานศึกษา           

การแบcงงาน มอบหมายงาน หน#าที ่ความรับผิดชอบชัดเจน การจัดระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บุคลากรที่มีประสบการณZตรงสายงาน มีสcวนรcวมในการทำงาน มีความเสียสละทุcมเทเต็มความสามารถ 

อัตรากำลังเพียงพอตcอภาระงาน การวางแผนในการพัฒนาคนให#รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การคัดสรร

บุคลากรตามศักยภาพให#สอดคล#องกับสายงาน มีการประชุมติดตcอประสานงานอยcางสม่ำเสมอ และมีจุดอcอนขาด

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในกลุcมสาระการเรียนรู# 

สำหรับปnจจัยภายนอกน้ัน คือ ด#านโอกาส มีการส่ือสารและได#ผลตอบรับจากผู#เก่ียวข#อง มีอัตรากำลังเพียงพอ 

งบประมาณมีพอกับการพัฒนา มีโอกาสได#รcวมกิจกรรมของหนcวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู#ปกครองสcงเสริมและ
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สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีโอกาสได#ศึกษาจากแหลcงเรียนรู#จากงานที่ได#รับมอบหมาย นักเรียนนำ

ความรู#ด#าน IT มาประกอบการเรียนได# และมีผู#เก่ียวข#องบางสcวนมีการส่ือสารย#อนกลับมาน#อยเป]นภาวะคุกคาม 

  

 3.1.6 กลุMมสาระการเรียนรู7คณิตศาสตรX 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss) 

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

(Strategy) 

- มีการวางแผนการทำงานอยcางเป]น 

  ระบบ 

- 

โครงสร#างองคZกร 

(Structure) 

- มีการมอบหมายความรับผิดชอบ 

  การบริหารงานในกลุcมสาระฯ  

  อยcางชัดเจน โดยมีการจัดต้ังคำส่ัง 

- 

ระบบองคZกร 

(System) 

- มีการจัดบริหารจัดการท่ีดี  

  บุคลากรปฏิบัติตามหน#าท่ี ท่ีได#รับ 

  มอบหมายอยcางมีระบบจนทำให# 

  เกิดประสิทธิผลท่ีดีแกcองคZกร 

 

- 

ทักษะประสบการณZ 

(Skills) 

 

- บุคลากรมีความรู# ความสามารถ 

  และประสบการณZตามมาตรฐาน 

  วิชาชีพ 

- บุคลากรบางทcานยังขาดการพัฒนา 

  ทักษะทางด#านเทคโนโลยีตาม 

  ยุคสมัย 

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

- บุคลากรทุกคนมีสcวนรcวมและ 

  รับผิดชอบในงานของกลุcมสาระ 

  การเรียนรู#คณิตศาสตรZ และมี 

  ทัศนคติ เจตคติท่ีดีตcอวิชาชีพ  

  มีความรัก และศรัทธาในองคZกร   

- 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

 

- บุคลากรมีเพียงพอตcอจำนวน 

  ห#องเรียนและจำนวนนักเรียนใน  

  สถานศึกษา และมีศักยภาพในการ 

  ทำงานคcอนข#างสูง จึงได#รับการ  

  มอบหมายงานจากภายนอกกลุcม 

  สาระฯ ท่ีเหมาะสมเฉพาะบุคคล 

- บุคลากรของกลุcมสาระฯ  

  มีภาระงานความรับผิดชอบ 

  นอกกลุcมสาระฯ มาก 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

 

-  มีการวางแผนในการพัฒนา   

   บุคลากรในกลุcมสาระฯ ให#รองรับ 

   การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

- 
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 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา)  C - PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค 

(Consumer Behavior) 

 

- - ขาดความรcวมมือด#านความ  

  ต#องการและผลตอบรับ  

  (Feedback) ของผู#เก่ียวข#องท้ัง  

  ทางตรงและทางอ#อมอยcางเป]น  

  ระบบ 

นโยบาย 

(Political) 

 

 

- นโยบายรัฐบาล/ผู#บริหารกระทรวง 

  ศึกษาธิการสนับสนุนให#มีการ  

  พัฒนาวิชาชีพ  ผู#บริหาร ครู และ 

  บุคลากรทางการศึกษาให#ได# 

  มาตรฐานท่ีกำหนด 

- 

งบประมาณ 

(Economic) 

- - งบประมาณบางสcวนถูกตัดทอน 

  ทำให#ไมcเพียงพอตcอการพัฒนา 

สังคม 

(Social) 

 

- - ผู#รับบริการและผู#เก่ียวข#องยังมี 

  สcวนรcวมน#อยตามบทบาทในการ 

  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ 

  สถานศึกษา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระบบสนับสนุนด#านข#อมูล 

  สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

  มาตรฐานการศึกษาให#ตอบสนอง 

  ตcอความต#องการใช#ข#อมูลเพ่ือ 

  การบริหารได#อยcางเป]นระบบ 

- อุปกรณZคอมพิวเตอรZเพียงพอตcอ 

  การใช#งาน 

- บุคลากรมีความรู#ความสามารถ 

  ในการพัฒนาและการใช# 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 

  

 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

 สรุปผลการวิเคราะหZได#วcา ปnจจัยภายในกลุcมสาระการเรียนรู#คณิตศาสตรZ มีจุดแข็ง คือ มีการวางแผนการ

ทำงานอยcางเป]นระบบ มีการมอบหมายความรับผิดชอบการบริหารงานในกลุcมสาระฯ อยcางชัดเจน โดยมีการจัดต้ัง

คำส่ัง มีการจัดบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรปฏิบัติตามหน#าท่ี ท่ีได#รับมอบหมายอยcางมีระบบจนทำให#เกิดประสิทธิผลท่ีดี

แกcองคZกร บุคลากรมีความรู# ความสามารถและประสบการณZตามมาตรฐานวิชาชีพ บุคลากรทุกคนมีสcวนรcวมและ
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รับผิดชอบในงานของกลุcมสาระการเรียนรู#คณิตศาสตรZ และมีทัศนคติ เจตคติที่ดีตcอวิชาชีพ มีความรัก และศรัทธาใน

องคZกรบุคลากรมีเพียงพอตcอจำนวนห#องเรียนและจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา และมีศักยภาพในการทำงาน

คcอนข#างสูง จึงได#รับการมอบหมายงานจากภายนอกกลุcมสาระฯ ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล มีการวางแผนในการพัฒนา  

บุคลากรในกลุcมสาระฯ ให#รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีจุดอcอน คือ บุคลากรของกลุcมสาระบางทcานยังขาด

การพัฒนาทักษะทางด#านเทคโนโลยีตามยุคสมัย และมีภาระงานความรับผิดชอบนอกกลุcมสาระฯ มาก 

 สำหรับปnจจัยภายนอกนั้นมีนโยบายรัฐบาล/ผู#บริหารกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให#มีการพัฒนาวิชาชีพ  

ผู#บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให#ได#มาตรฐานที่กำหนด ระบบสนับสนุนด#านข#อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให#ตอบสนองตcอความต#องการใช#ข#อมูลเพื่อการบริหารได#อยcางเป]นระบบ อุปกรณZ

คอมพิวเตอรZเพียงพอตcอการใช#งาน บุคลากรมีความรู#ความสามารถในการพัฒนาและการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศและ

มีภาวะคุกคาม คือ ขาดความรcวมมือด#านความต#องการและผลตอบรับ (Feedback) ของผู#เกี่ยวข#องทั้งทางตรงและ

ทางอ#อมอยcางเป]นระบบ งบประมาณบางสcวนถูกตัดทอนทำให#ไมcเพียงพอตcอการพัฒนา ผู#รับบริการและผู#เกี่ยวข#องยัง

มีสcวนรcวมน#อยตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 

  

 3.1.7 กลุMมสาระการเรียนรู7วิทยาศาสตรX 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss) 

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

 (Strategy) 

 

 

 

 

 

 

- มีการประชุมวางแผนและพัฒนา

หลักสูตรของกลุcมสาระการเรียนรู#

วิทยาศาสตรZ 

- มีการจัดทำโครงสร#างรายวิชา 

แผนการจัดการเรียนรู# 

- มีการจัดทำโครงการ  กิจกรรมของ

กลุcมสาระการเรียนรู#วิทยาศาสตรZ 

สอดคล#องกับนโยบาย 

- บุคลากรขาดประสบการณZ ความรู# 

ความเข#าใจในการจัดทำหลักสูตร

โครงสร#างรายวิชาและแผนการ

จัดการเรียนรู# 

โครงสร#างองคZกร 

 (Structure) 

 

 

- มีการประชุมแบcงหน#าท่ีความ

รับผิดชอบภายในกลุcมสาระการเรียนรู#

วิทยาศาสตรZอยcางชัดเจน  

- บุคลากรมีภาระงานท่ีต#อง

รับผิดชอบจำนวนมาก 

- บุคลากรยังขาดความรับผิดชอบใน

หน#าท่ีท่ีได#รับมอบหมาย 

ระบบองคZกร 

 (System) 

- มีจัดการบุคลากรให#ปฏิบัติตามหน#าท่ี 

ท่ีได#รับมอบหมายอยcางมีระบบ 

- 

ทักษะประสบการณZ 

 (Skills) 

- บุคลากรมีความรู# ความสามารถ และ

ประสบการณZตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- 

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

- มีการทำงานเป]นทีมและเป]นระบบ 

- มีเจตคติท่ีดีตcอวิชาชีพ 

- 
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ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

- บุคลากรมีจำนวนท่ีเพียงพอตcอการ

ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได#ใน

ระดับคุณภาพสูง 

- บุคลากรมีการโยกย#ายทำให#ขาด

ความตcอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

 

 

- มีการประชุมภายในกลุcมสาระการ

เรียนรู#วิทยาศาสตรZภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

- มีการนิเทศติดตามภายในกลุcมสาระ

การเรียนรู#วิทยาศาสตรZ ภาคเรียนละ  

1 คร้ัง 

- 

  

 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา)  C - PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค  

(Consumer Behavior) 

 

 

 

- ผู#ปกครองมีสcวนรcวมในการดูแล

ชcวยเหลือนักเรียน 

- นักเรียนมีความสนใจในการทำ

กิจกรรมท่ีได#จัดข้ึนเพ่ือสcงเสริมทักษะ

การเรียนรู#ของนักเรียน 

- นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไมcมี

วินัย 

นโยบาย 

(Political) 

- มีการกำหนดนโยบายให#สอดคล#องกับ

นโยบายของสถานศึกษา ในการสcงเสริม

ด#านการจัดการเรียนการสอน ด#าน

คุณธรรมจริยธรรมและด#านเทคโนโลยี 

- บุคลากรมีภาระงานพิเศษ 

นอกเหนือจากการสอนมากเกินไป 

งบประมาณ 

 (Economic) 

- ได#รับจัดสรรงบประมาณในการ

ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 

- งบประมาณไมcเพียงพอตcอการ

ดำเนินงานตามโครงการและ

กิจกรรม 

สังคม 

(Social) 

- ได#รับการสนับสนุนจากฝêายบริหาร  

ผู#ปกครอง และชุมชน 

- 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

 

- มีโปรเจคเตอรZ 

- มีส่ือวีดีทัศนZ 

- ส่ือเทคโนโลยี ชำรุดเสียหายใช#

ระยะเวลานานในการซcอมแซม 

- ระบบเครือขcายอินเตอรZไมcท่ัวถึง 
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 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

           สรุปผลการวิเคราะหZได#วcา ปnจจัยภายในกลุcมสาระการเรียนรู#วิทยาศาสตรZมีจุดแข็ง ดังน้ี มีการประชุมวางแผน

และพัฒนาหลักสูตรของกลุcมสาระการเรียนรู#วิทยาศาสตรZ การจัดทำโครงสร#างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู#  

การจัดทำโครงการ  กิจกรรมของกลุcมสาระการเรียนรู#วิทยาศาสตรZสอดคล#องกับนโยบาย การประชุมแบcงหน#าท่ี 

ความรับผิดชอบภายในกลุcมสาระการเรียนรู#วิทยาศาสตรZอยcางชัดเจน จัดการบุคลากรให#ปฏิบัติตามหน#าที่ ที่ได#รับ

มอบหมายอยcางมีระบบ บุคลากรมีความรู# ความสามารถ และประสบการณZตามมาตรฐานวิชาชีพ การทำงานเป]นทีม

และเป]นระบบ เจตคติที่ดีตcอวิชาชีพ บุคลากรมีจำนวนที่เพียงพอตcอการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได#ในระดับ

คุณภาพสูง การประชุมภายในกลุcมสาระการเรียนรู#วิทยาศาสตรZภาคเรียนละ 2 คร้ัง การนิเทศติดตามภายในกลุcมสาระ

การเรียนรู#วิทยาศาสตรZ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เรียงตามลำดับและมีจุดอcอน ดังนี้ บุคลากรขาดประสบการณZ ความรู# 

ความเข#าใจในการจัดทำหลักสูตรโครงสร#างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู# บุคลากรมีภาระงานที่ต#องรับผิดชอบ

จำนวนมาก บุคลากรยังขาดความรับผิดชอบในหน#าที ่ที ่ได#รับมอบหมาย และบุคลากรมีการโยกย#ายทำให#ขาด 

ความตcอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 

สำหรับปnจจัยภายนอกนั้นผู#ปกครองมีสcวนรcวมในการดูแลชcวยเหลือนักเรียน นักเรียนมีความสนใจในการทำ

กิจกรรมที่ได#จัดขึ้นเพื่อสcงเสริมทักษะการเรียนรู#ของนักเรียน กำหนดนโยบายให#สอดคล#องกับนโยบายของสถานศึกษา 

ในการสcงเสริมด#านการจัดการเรียนการสอน ด#านคุณธรรมจริยธรรมและด#านเทคโนโลยี จัดสรรงบประมาณในการ

ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ได#รับการสนับสนุนจากฝêายบริหาร  ผู#ปกครอง และชุมชน มีโปรเจคเตอรZ มีส่ือ 

วีดีทัศนZ เป]นโอกาสเรียงตามลำดับและนักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไมcมีว ินัย บุคลากรมีภาระงานพิเศษ 

นอกเหนือจากการสอนมากเกินไป งบประมาณไมcเพียงพอตcอการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี 

ชำรุดเสียหายใช#ระยะเวลานานในการซcอมแซม ระบบเครือขcายอินเตอรZไมcท่ัวถึง เรียงตามลำดับ 

 

 3.1.8 กลุMมสาระการเรียนรู7สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss)  

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

(Strategy) 

 

 

- พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือสcงเสริมศักยภาพของผู#เรียนในด#าน

วิชาการ เน#นการจัดการเรียนรู#ให#ก#าวทัน

ตcอเทคโนโลยี 

- สcงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

  ทุกมิติรอบด#าน  

- 

โครงสร#างองคZกร 

(Structure) 

- มีโครงสร#างการบริหารกลุcมสาระ 

การเรียนรู#ท่ีครอบคลุมและชัดเจน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับ

การมอบหมายหน#าท่ีและภาระงานให#

ปฏิบัติตรงตามความสามารถและ 

- 
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ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ความถนัด 

ระบบองคZกร 

(System) 

- ระบบบริหารจัดการด#านครูและ

บุคลากรทางการศึกษาภายในกลุcมสาระ

ตรงตามความสามารถและความถนัด 

เน#นการมีสcวนรcวม 

- ครูมีภาระงานหลายหน#าท่ีในการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ทักษะประสบการณZ 

(Skills) 

 

 

 

- มีความรู#ความสามารถตรงตาม 

วิชาเอก 

- มีประสบการณZในการจัดการเรียนการ

สอน 

- มีการพัฒนาตนเองอยcางตcอเน่ือง 

- ครูขาดประสบการณZในเร่ืองเทคนิค

และผลิตส่ือการจัดการเรียนการสอน  

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

- มีความเป]นเอกภาพภายในกลุcมสาระ 

และสามารถทำงานรcวมกันได#อยcางมี

ความสุขและประสบผลสำเร็จ 

- 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

- มีครูเพียงพอในการปฏิบัติงาน และมี

คุณภาพสูงในการปฏิบัติหน#าท่ี 

- 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

- รูปแบบบริหารจัดการแบบกระจาย

อำนาจ เน#นการมีสcวนรcวม 

- 

 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา) C - PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค  

(Consumer Behavior) 

 

- นักเรียน ครู ผู#ปกครอง และชุมชน     

ให#การสนับสนุนและสcงเสริมการ

ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ

กลุcมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

- 

นโยบาย 

(Political) 

- มีการกำหนดนโยบายให#สอดคล#องกับ

นโยบายของสถานศึกษา ในการสcงเสริม

ด#านการจัดการเรียนการสอน ด#าน

คุณธรรมจริยธรรมและด#านเทคโนโลยี 

- 

งบประมาณ 

(Economic) 

- ได#รับงบประมาณเพียงพอในการ

ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 

- 

 

สังคม 

(Social) 

- ได#รับการสนับสนุนจากฝêายบริหาร  

ผู#ปกครอง และชุมชน 

- 
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ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

- ครูมีความรู#ความสามารถในด#าน

เทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอน

ด#วยส่ือนวัตกรรมตcางๆ 

- 

  

 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

สรุปผลการวิเคราะหZได#วcา ปnจจัยภายในกลุcมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดแข็ง ดังน้ี 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสcงเสริมศักยภาพของผู#เรียน ในด#านวิชาการเน#นทักษะการจัดการเรียนรู#ใน

ศตวรรษที่ 21 สcงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทุกมิติรอบด#าน เน#นการจัดการเรียนรู#ให#ก#าวทันตcอเทคโนโลยี  

มีโครงสร#างการบริหารกลุ cมสาระการเรียนรู #ที ่ครอบคลุมและชัดเจน ครูและบุคลาการทางการศึกษาได#รับ 

การมอบหมายหน#าที่และภาระงานให#ปฏิบัติตรงตามความสามารถและความถนัด ระบบบริหารจัดการด#านครูและ

บุคลากรทางการศึกษาภายในกลุcมสาระฯ ตรงตามความสามารถและความถนัด เน#นการมีสcวนรcวม ครูมีความรู# 

ความสารถตรงตามวิชาเอก มีประสบการณZในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยcางตcอเนื่อง มีความเป]น

เอกภาพภายในกลุcมสาระฯ และสามารถทำงานรcวมกันได#อยcางมีความสุขและประสบความสำเร็จ มีครูเพียงพอใน 

การปฏิบัติงานและมีคุณภาพสูงในการปฏิบัติหน#าท่ี รูปแบบการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ เน#นการมีสcวนรcวม 

เรียงตามลำดับ  และมีจุดอcอนดังนี้ ครูมีภาระหน#าที่ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ครูขาดประสบการณZในเรื่อง

เทคนิคและผลิตส่ือการจัดการเรียนการสอน  

สำหรับปnจจัยภายนอกนั้น นักเรียน ครู ผู#ปกครอง และชุมชน ให#การสนับสนุนและสcงเสริมการดำเนินงาน

ตามโครงการ กิจกรรมของกลุcมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการกำหนดนโยบายให#สอดคล#องกับ

นโยบายของสถานศึกษา ในการสcงเสริมด#านการจัดการเรียนการสอน ด#านคุณธรรมจริยธรรมและเทคโนโลยี ได#รับ

งบประมาณเพียงพอในการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ได#รับการสนับสนุนจากฝêายบริหาร ผู#ปกครอง และ

ชุมชน ครูมีความรู#ความสามารถในด#านเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนด#วยสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมตcาง ๆ เป]น

โอกาส  เรียงตามลำดับ  
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 3.1.9 กลุMมสาระการเรียนรู7สุขศึกษาและพลศึกษา 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss) 

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

 (Strategy) 

- มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู# 

แผนพัฒนากลุcมสาระการเรียนรู#สุขศึกษา

และพลศึกษาโครงการ กิจกรรม            

เพ่ือตอบสนองนโยบายของสถานศึกษา 

- บุคลากรในกลุcมสาระการเรียนรู#           

สุขศึกษาและพลศึกษา มีการจัดทำแนว

ปฏิบัติ เพ่ือทำความเข#าใจ เน#นการมีสcวน

รcวมของสมาชิกอยcางท่ัวถึงและเทcาเทียม 

- 

โครงสร#างองคZกร 

 (Structure) 

-  มีการแบcงงานและมอบหมายของกลุcม

สาระการเรียนรู#สุขศึกษาและพลศึกษา

อยcางชัดเจน 

-  

ระบบองคZกร 

 (System) 

- มีการจัดระบบการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

สาขาวิชา 

- 

 

ทักษะประสบการณZ 

 (Skills) 

- สมาชิกในกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะ 

มีทักษะเฉพาะด#านตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

-  

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

- ทุกคนให#ความรcวมมือ มีการทำงาน

รcวมกัน ด#วยความทุcมเทและเสียสละ

อยcางเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนZ

ของสcวนรcวม จนประสบผลสำเร็จ 

- 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

 

- บุคลากรมีความรู#ความสามารถตาม

มาตรฐานวิชาชีพและมีจำนวน

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

- 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

 

- มีการประชุมประสานงานเน#น

กระบวนการมีสcวนรcวม วางแผน

ตัดสินใจรcวมกัน 

- 
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 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา) C - PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค  

(Consumer Behavior) 

- นักเรียนร#อยละ 80 ให#ความรcวมมือกับ

กิจกรรมในกลุcมสาระการเรียนรู#            

สุขศึกษาและพลศึกษา 

- ผู#ปกครองบางสcวนไมc

สนับสนุนกิจกรรมของกลุcม

สาระการเรียนรู#สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

นโยบาย 

(Political) 

- 

 

-  

งบประมาณ 

 (Economic) 

-  - ได#รับงบประมาณไมcเพียงพอ

ตcอการจัดซ้ือและซcอมแซม 

สังคม 

(Social) 

- สมาชิกในกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะ

ให#ความรcวมมือเป]นอยcางดี 

- 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

- 

 

- ระบบ Internet ไมcครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ี 

  

สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

          สรุปผลการวิเคราะหZได#ว cา ปnจจัยภายในกลุ cมสาระการเรียนรู #ส ุขศึกษาและพลศึกษา มีจ ุดแข็งคือ  

มีการจัดทำแผนการเรียนรู# แผนพัฒนากลุcมสาระฯ การจัดทำโครงการและกิจกรรมให#สอดคล#องกับนโยบายของ

สถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรในกลุcมสาระการเรียนรู#สุขศึกษาและพลศึกษา มีการจัดทำแนวปฏิบัติ เพื่อทำความ

เข#าใจ โดยเน#นการมีสcวนรcวมของสมาชิก โดยการนำเสนอและรับฟnงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุcมสาระการเรียนรู#สุข

ศึกษาและพลศึกษารวมไปถึงการสรุปมติของที่ประชุม เพื่อนำไปสูcความสำเร็จ มีการแบcงงานและมอบหมายของกลุcม

สาระการเรียนรู#สุขศึกษาและพลศึกษาอยcางชัดเจน มีการจัดระบบการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

สาขาวิชา สมาชิกในกลุcมสาระการเรียนรู#สุขศึกษาและพลศึกษามีทักษะเฉพาะด#านทุกคน และให#ความรcวมมือ  

มีการทำงานรcวมกันด#วยความทุcมเท และเสียสละอยcางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนZของสcวนรวมจนประสบ

ความสำเร็จเรียงตามลำดับ 

 สำหรับปnจจัยภายนอกนั้นมีการประชุม ประสานงาน เน#นกระบวนการมีสcวนรcวม วางแผนตัดสินใจรcวมกัน 

นักเรียนร#อยละ 80 ให#ความรcวมมือกับกิจกรรมในกลุcมสาระการเรียนรู #สุขศึกษาและพลศึกษาเป]นโอกาสเรียง

ตามลำดับและมีผู #ปกครองบางสcวนไมcสนับสนุนกิจกรรมของกลุcมสาระการเรียนรู#สุขศึกษาและพลศึกษา ได#รับ

งบประมาณไมcเพียงพอตcอการจัดซื้อและซcอมแซม ระบบ Internet ไมcครอบคลุมทุกพื้นที่เป]นภาวะคุกคามเรียง

ตามลำดับ  
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 3.1.10 กลุMมสาระการเรียนรู7ศิลปะ 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss) 

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

 (Strategy) 

 

- มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู# 

แผนพัฒนากลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะ 

โครงการ กิจกรรม เพ่ือตอบสนอง

นโยบายของสถานศึกษา 

- บุคลากรในกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะ 

มีการจัดทำแนวปฏิบัติ เพ่ือทำความ

เข#าใจ เน#นการมีสcวนรcวมของสมาชิก

อยcางท่ัวถึงและเทcาเทียม 

- 

โครงสร#างองคZกร 

 (Structure) 

- มีการแบcงงานและมอบหมายของกลุcม

สาระการเรียนรู#ศิลปะอยcางชัดเจน 

- 

ระบบองคZกร 

 (System) 

 

- มีการจัดระบบการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

สาขาวิชา 

- 

ทักษะประสบการณZ 

 (Skills) 

- สมาชิกในกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะ มี

ทักษะเฉพาะด#านตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- 

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

 

 

- ทุกคนให#ความรcวมมือ มีการทำงาน

รcวมกัน ด#วยความทุcมเทและเสียสละ

อยcางเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนZ

ของสcวนรcวม จนประสบผลสำเร็จ 

- 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

 

- บุคลากรมีความรู#ความสามารถตาม

มาตรฐานวิชาชีพและมีจำนวนเพียงพอ

ในการปฏิบัติงาน 

- ปริมาณงานในสcวนของบุคลากรท่ีมี

ความสามารถท่ีจะชcวยปฏิบัติมี

จำนวนไมcเพียงพอตcอการปฏิบัติงาน 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

 

- มีการประชุมประสานงานเน#น

กระบวนการมีสcวนรcวม วางแผนตัดสินใจ

รcวมกัน 

- 
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 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา)  C - PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค 

(Consumer Behavior) 

- นักเรียนร#อยละ 80 ให#ความรcวมมือกับ

กิจกรรมในกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะ 

- ผู#ปกครองบางสcวนไมcสนับสนุน

กิจกรรมของกลุcมสาระการเรียนรู#

ศิลปะ 

นโยบาย 

(Political) 

- 

 

- 

งบประมาณ 

(Economic) 

- - ได#รับงบประมาณไมcเพียงพอตcอ

การจัดซ้ือและซcอมแซม 

สังคม 

(Social) 

- สมาชิกในกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะให#

ความรcวมมือเป]นอยcางดี 

- 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

- - ระบบ Internet ไมcครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี 

 

 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

  สรุปผลการวิเคราะหZได#ว cา ปnจจัยภายในกลุ cมสาระการเรียนรู #ศ ิลปะมีจุดแข็ง คือ มีการจัดทำแผน 

การเรียนรู# แผนพัฒนากลุcมสาระฯ การจัดทำโครงการและกิจกรรมให#สอดคล#องกับนโยบายของสถานศึกษา ตลอดจน

บุคลากรในกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะ มีการจัดทำแนวปฏิบัติ เพื่อทำความเข#าใจ โดยเน#นการมีสcวนรcวมของสมาชิก 

โดยการนำเสนอและรับฟnงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะรวมไปถึงการสรุปมติของที่ประชุม 

เพื่อนำไปสูcความสำเร็จ มีการแบcงงานและมอบหมายของกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะอยcางชัดเจน มีการจัดระบบ 

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสาขาวิชา สมาชิกในกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะมีทักษะเฉพาะด#าน

ทุกคน และให#ความรcวมมือ มีการทำงานรcวมกันด#วยความทุcมเท และเสียสละอยcางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนZ

ของสcวนรวมจนประสบความสำเร็จเรียงตามลำดับ 

 สำหรับปnจจัยภายนอกนั้นมีการประชุม ประสานงาน เน#นกระบวนการมีสcวนรcวม วางแผนตัดสินใจรcวมกัน 

นักเรียนร#อยละ 80 ให#ความรcวมมือกับกิจกรรมในกลุcมสาระการเรียนรู #ศิลปะเป]นโอกาสเรียงตามลำดับและมี

ผู#ปกครองบางสcวนไมcสนับสนุนกิจกรรมของกลุcมสาระการเรียนรู#ศิลปะ ได#รับงบประมาณไมcเพียงพอตcอการจัดซื้อและ

ซcอมแซม ระบบ Internet ไมcครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเป]นภาวะคุกคามเรียงตามลำดับ  
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 3.1.11 กลุMมสาระการเรียนรู7การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss) 

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ยุทธศาสตรZ/กลยุทธZ 

(Strategy) 

- มีแผนพัฒนาการเรียนการสอนท้ัง

มัธยมศึกษาตอนต#นและช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย รองรับศตวรรษ 21 

- มีแผนการจัดการเรียนรู#ตามหลักสูตรท่ี

สอดคล#องตามบริบทของสถานศึกษาและ

มีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากล 

- 

โครงสร#างองคZกร 

(Structure) 

- แบcงหน#าท่ีรับผิดชอบชัดเจน - 

ระบบองคZกร 

(System) 

- มีระบบการทำงานท่ีชัดเจนตาม

ระเบียบขององคZกร 

- 

ทักษะประสบการณZ 

(Skills) 

- บุคลากรมีประสบการณZตรงสายงาน

วิชาชีพ 
- 

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

- ทุกคนมีสcวนรcวมชcวยเหลือซ่ึงกันและ

กันในการทำงานมีความเสียสละ 

- 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

- มีบุคลากรตรงตามสายสาขาวิชาชีพ - ขาดแคลนบุคลากรบางสาขา

วิชาชีพ 

- จำนวนบุคลากรไมcสอดคล#องกับ

จำนวนของนักเรียน 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

-  มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให#

รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

-  มีการคัดสรรบุคลากรตามศักยภาพให#

สอดคล#องกับสายงาน 

-  มีการประชุมติดตcอประสานงานอยcาง

สม่ำเสมอ 

- 
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 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา)  C - PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค  

(Consumer Behavior) 

- มีการส่ือสารและได#รับผลตอบรับจาก

ผู#เก่ียวข#องเป]นอยcางดี 

- ผู#เก่ียวข#องบางสcวนมีการส่ือสาร

ย#อนกลับมาน#อย 

นโยบาย 

(Political) 

- มีนโยบายรองรับการดำเนินงานจากทุก

ระดับ 

- 

งบประมาณ 

(Economic) 

- มีงบประมาณเพียงพอกับการพัฒนา - 

 

สังคม 

(Social) 

- มีโอกาสได#รcวมกิจกรรมของหนcวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน 

- ผู#ปกครองมีสcวนรcวมและสนับสนุนใน

การเรียนการสอน 

- 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) 

- มีระบบเครือขcายอินเตอรZเน็ตให#

นักเรียนและบุคลากรได#ศึกษาเรียนรู# 

สามารถนำความรู#มาประยุกตZใช#ในการ

เรียนการสอน 

- 

 

 

 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

           สรุปผลการวิเคราะหZได#วcา ปnจจัยภายในกลุcมสาระการเรียนการงานอาชีพ มีจุดแข็งคือมีแผนพัฒนาการเรียน

การสอนทั้งมัธยมศึกษาตอนต#นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองรับศตวรรษ 21 และมาตรฐานสากล แบcงหน#าท่ี

รับผิดชอบชัดเจน มีระบบการทำงานที่ชัดเจนตามระเบียบขององคZกร บุคลากรมีประสบการณZตรงสายงานวิชาชีพ ทุก

คนมีสcวนรcวมชcวยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานมีความเสียสละ มีเพียงพอตรงตามสายสาขาวิชาชีพ มีการประชุม

วางแผนในการพัฒนาและแก#ปnญหาทุกเดือนอยcางตcอเนื่อง เรียงตามลำดับ และมีจุดอcอน คือ ขาดแคลนบุคลากรบาง

สาขาวิชาชีพ ขาดผู#ติดตามงานอยcางใกล#ชิด เรียงตามลำดับ 

            สำหรับปnจจัยภายนอกกลุcมสาระการเรียนรู#การงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้นมีปnจจัยที่เป]นโอกาสคือ มีการ

สื่อสารและได#รับผลตอบรับจากผู#เกี่ยวข#องเป]นอยcางดี มีนโยบายรองรับการดำเนินงานจากทุกระดับ มีโอกาสได#รcวม

กิจกรรมของหนcวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู#ปกครองมีสcวนรcวมและสนับสนุนในการเรียนการสอน มีระบบเครือขcาย

อินเตอรZเน็ตให#นักเรียนและบุคลากรได#ศึกษาเรียนรู# สามารถนำความรู#มาประยุกตZใช#ในการเรียนการสอน เรียง

ตามลำดับ และมีภาวะคุกคาม ผู#เก่ียวข#องบางสcวนมีการส่ือสารย#อนกลับมาน#อย 
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 3.1.12 กลุMมสาระการเรียนรู7ภาษาตMางประเทศ 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายในกลุMม (7Ss) 

ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

กลยุทธZ /กลยุทธZ 

(Strategy) 

 

- มีโครงการหลักสูตรห#องเรียนพิเศษ

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต#น และ

โครงการหลักสูตรห#องเรียนพิเศษ

ภาษาญ่ีปุêน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน 

และภาษาฝร่ังเศส และหลักสูตร

ห#องเรียนปกติเพ่ือรองรับผู#เรียนอยcาง

หลากหลายและมีคุณภาพตามระดับ

มาตรฐานสากล 

- พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและแผนการ

จัดการเรียนรู#รายวิชาภาษาอังกฤษ

และรายวิชาภาษาตcางประเทศตาม

หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคล#องตามบริบท

ของสถานศึกษาและมีคุณภาพตาม

ระดับมาตรฐานสากล 

- ครูผู#สอนท่ีมีประสบการณZสอนและมี

การศึกษาตcออยcางตcอเน่ืองระดับ

ปริญญาโทท้ังในและตcางประเทศ 

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาผู#เรียนสูc

สังคมอยcางมีคุณภาพ 

- สcงเสริมพัฒนาผู#เรียนในการศึกษาตcอ

ท้ังภายในและตcางประเทศท้ังใน

ระยะส้ันและในระดับอุดมศึกษา 

- 

โครงสร#างองคZกร 

(Structure) 

- มีการแบcงงาน มอบหมายงาน หน#าท่ี

ความรับผิดชอบชัดเจน 

- ปฏิบัติงานในสายงานความ

รับผิดชอบท่ีถนัดและปฏิบัติได#ตรง

ตามทักษะและความสามารถ 

- ให#ความรcวมมือในการดำเนินงาน

อยcางมีประสิทธิผล 

- 
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ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

ระบบองคZกร 

 (System)  

- มีการจัดระบบการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- มีระบบการดำเนินงานอยcางเป]น

ระบบระเบียบ มีการประชุมและ

อบรมสัมมนาครูผู#สอนเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพ 

- 

ทักษะประสบการณZ 

(Skills)  

- มีบุคลากรท่ีมีประสบการณZตรงสาย

งานการสอนภาษาตcางประเทศ 

- มีบุคลากรชาวตcางประเทศท่ีมี

ประสบการณZตรงสายงาน อาทิ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุêน ภาษา

เกาหลี ภาษาจีน และภาษาฝร่ังเศส  

- มีการพัฒนาผู#เรียนและพัฒนา

ครูผู#สอนอยcางตcอเน่ืองผcานการ

สัมมนาอบรมและเข#ารcวมการแขcงขัน

รายการตcาง ๆ เพ่ือยกระดับ

ความสามารถของผู#เรียน ครูผู#สอน

และสถานศึกษาอยcางตcอเน่ืองและมี

คุณภาพ 

- 

คุณคcารcวม 

(Share Value) 

 

- มีสcวนรcวมในการทำงานรcวมกัน

ภายในองคZกร 

- มีความเสียสละทุcมเทเต็ม

ความสามารถในภาระงานท่ีได#รับ

มอบหมาย 

- 

อัตรากำลังคน 

(Staff) 

- อัตรากำลังเพียงพอตcอภาระงาน - 

รูปแบบการบริหารจัดการ  

(Style of Management) 

 

- มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร

ให#รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

อยูcเสมอ 

- มีการคัดสรรบุคลากรตามศักยภาพ

ให#สอดคล#องกับสายงาน 

- การดำเนินงานบางโครงการไมcมี

การประชุมลcวงหน#า ขาดการ

ตัดสินใจรcวมกัน 

- ขาดผู#มีประสบการณZในการติดตาม

งานโครงการ 
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ปsจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอMอน 

- มีการประชุมติดตcอประสานงานท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา

อยcางสม่ำเสมอและตcอเน่ือง 

- พัฒนาครูผู#สอนอยcางตcอเน่ืองโดยการ

จัดสัมมนาเข#ารcวมอบรมเพ่ือพัฒนา

ตนเองและพัฒนาผู#เรียน 

 

 การวิเคราะหXปsจจัยภายนอกกลุMม (ภายในสถานศึกษา)  C - PEST 

ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

พฤติกรรมผู#บริโภค 

(Consumer Behavior) 

- กลุcมสาระการเรียนรู#

ภาษาตcางประเทศมีการส่ือสารและ

ได#ผลตอบรับจากผู#เก่ียวข#อง 

- กลุcมสาระการเรียนรู#

ภาษาตcางประเทศมีการจัดการเรียน

การสอนท่ีเป]นไปตามมาตรฐานสากล 

สcงผลให#ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนสูงข้ึน 

- 

นโยบาย 

(Political)  

- กลุcมสาระการเรียนรู#

ภาษาตcางประเทศมีอัตรากำลัง

เพียงพอ 

- จัดสภาพแวดล#อม กิจกรรม และ

ประสบการณZท่ีเน#นการพัฒนา

สมรรถนะหลักของนักเรียน 

- อัตราการย#ายและอัตราการ

เกษียณอายุราชการของบุคลากรซ่ึง

มีอัตราการเปล่ียนแปลงไมcคงท่ี 

งบประมาณ 

(Economic) 

- กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาตcางประเทศ  

  มีงบประมาณเพียงพอกับการพัฒนา 

- 

สังคม 

(Social) 

 

- กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาตcางประเทศ

มีโอกาสได#รcวมกิจกรรมของหนcวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน 

- ผู#ปกครองและชุมชนมีสcวนรcวม 

สcงเสริม และสนับสนุนในการจัดการ

เรียนการสอน 

- 
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ปsจจัยภายนอก โอกาส ภาวะคุกคาม 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology)  

- กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาตcางประเทศ

ได#ศึกษาจากแหลcงเรียนรู#จากงานท่ี

ได#รับมอบหมาย 

- กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาตcางประเทศ

นำความรู#ด#าน ICT มาประกอบการ

จัดการเรียนการสอนได# 

- กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาตcางประเทศ

พัฒนาการเรียนการสอนด#วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศผcานการอบรม

สัมมนาอยcางตcอเน่ือง 

- 

 

 สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกกลุMม 

      สร ุปผลการว ิ เคราะหZได #ว cา ป nจจ ัยภายในกล ุ cมสาระการเร ียนร ู #ภาษาต cางประเทศมีจ ุดแข ็ง คือ  

มีโครงการหลักสูตรห#องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต#น และโครงการ

หลักสูตรห#องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุêน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรห#องเรียนปกติเพ่ือ

รองรับผู#เรียนอยcางหลากหลายและมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากล มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและแผนการ

จัดการเรียนรู#รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษาตcางประเทศตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา

ที่สอดคล#องตามบริบทของสถานศึกษาและมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากล มีครูผู#สอนที่มีประสบการณZสอน

และมีการศึกษาตcออยcางตcอเนื่องระดับปริญญาโททั้งในและตcางประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาผู#เรียนสูc

สังคมอยcางมีคุณภาพ สcงเสริมพัฒนาผู#เรียนในการศึกษาตcอทั้งภายในและระหวcางตcางประเทศทั้งในระยะสั้นและ

ในระดับอุดมศึกษา  

       นอกจากนี้ กลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาตcางประเทศมีการแบcงงาน มอบหมายงาน หน#าที่ความรับผิดชอบ

ชัดเจน ปฏิบัติงานในสายงานความรับผิดชอบที่ถนัดและปฏิบัติได#ตรงตามทักษะและความสามารถ ให#ความ

รcวมมือในการดำเนินงานอยcางมีประสิทธิผล มีการจัดระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี

ระบบการดำเนินงานอยcางเป]นระบบระเบียบ มีการประชุมและอบรมสัมมนาครูผู #สอนเพื ่อพัฒนาวิชาชีพ  

มีบุคลากรที่มีประสบการณZตรงสายงานการสอนภาษาตcางประเทศ มีบุคลากรชาวตcางประเทศที่มีประสบการณZ

ตรงสายงาน อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุêน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส มีการพัฒนาผู#เรียนและ

พัฒนาครูผู #สอนอยcางตcอเนื ่องผcานการสัมมนาอบรมและเข#ารcวมการแขcงขันรายการตcาง ๆ เพื ่อยกระดับ

ความสามารถของผู#เรียน ครูผู#สอนและสถานศึกษาอยcางตcอเนื่องและมีคุณภาพ ครูมีสcวนรcวมในการทำงานรcวมกัน

ภายในองคZกร มีความเสียสละทุcมเทเต็มความสามารถในภาระงานที่ได#รับมอบหมาย อัตรากำลังเพียงพอตcอภาระ

งาน มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให#รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยูcเสมอ มีการคัดสรรบุคลากรตาม

ศักยภาพให#สอดคล#องกับสายงาน มีการประชุมติดตcอประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยcาง

สม่ำเสมอและตcอเนื่องและพัฒนาครูผู#สอนอยcางตcอเนื่องโดยการจัดสัมมนาเข#ารcวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและ
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พัฒนาผู#เรียนสำหรับปnจจัยภายนอกนั้นคือด#านโอกาสกลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาตcางประเทศมีการสื่อสารและ

ได#ผลตอบรับจากผู#เกี่ยวข#องและมีการจัดการเรียนการสอนที่เป]นไปตามมาตรฐานสากล สcงผลให#ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น มีอัตรากำลังเพียงพอและมีงบประมาณเพียงพอกับการพัฒนา จัดสภาพแวดล#อม 

กิจกรรม และประสบการณZที ่เน#นการพัฒนาสมรรถนะหลักของนักเรียน อีกทั้งมีโอกาสได#รcวมกิจกรรมของ

หนcวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ผู#ปกครองและชุมชนมีสcวนรcวม สcงเสริม และสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 

ซึ่งกลุcมสาระการเรียนรู#ภาษาตcางประเทศได#ศึกษาจากแหลcงเรียนรู#จากงานที่ได#รับมอบหมาย นำความรู#ด#าน ICT 

มาประกอบการจัดการเรียนการสอนได#และพัฒนาการเรียนการสอนด#วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผcานการ

อบรมสัมมนาอยcางตcอเน่ือง 

 

3.2  สรุปผลการวิเคราะหXปsจจัยภายในและภายนอกของกลุMมงานตMางๆ ในสถานศึกษา 

 จากประเด็นกลยุทธZที่ 1-6 และเป\าประสงคZที่ 1-7 ซึ่งประกอบไปด#วยตัวชี้วัด 16 ตัว ตามรายละเอียดใน

สcวนท่ี 2 (2.7) น้ัน จากการวิเคราะหZปnจจัยภายในและภายนอกของกลุcมงานตcาง ๆ ในสถานศึกษาแล#ว สรุปได#วcา 

 3.2.1 กลุMมบริหารวิชาการสนองตMอ 

ประเด ็นกลยุทธ X ท่ี 1. กลยุทธ Zด #านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล  (หลักส ูตร/ค ุณภาพผู # เร ียน/ 

การวัดผลประเมินผล) 

เป\าประสงคZท่ี  2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ

ท่ี 21 

ตัวช้ีวัดท่ี   1. ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  2. ร#อยละของนักเรียนมีความสามารถส่ือสารได#อยcางน#อย 2 ภาษา ล้ำหน#าทางความคิด   ผลิตงาน

อยcางสร#างสรรคZและรcวมกันรับผิดชอบตcอสังคม 

  3. ร#อยละของนักเรียนมีความรู#และทักษะท่ีจำเป]นตามหลักสูตรมีความเป]นเลิศทางวิชาการ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  4. ร#อยละของนักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด#านศิลปะ ดนตรี 

กีฬา 

  5. ร#อยละของนักเรียนได#รับการสcงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณZสถานศึกษา 

เป\าประสงคZท่ี 2. เพ่ือให#ผู#เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคZ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดท่ี 2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

ประเด็นกลยุทธXท่ี 2. กลยุทธZด#านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป\าประสงคZท่ี 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยcางตcอเน่ือง  

สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู#อยcางมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัดท่ี   7. ร#อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการอบรมและพัฒนาตนให#มีศักยภาพและ

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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เป\าประสงคZท่ี 5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยใช#เทคโนโลยีท่ีบูรณาการอยcางเป]นระบบ คุ#มคcาและเกิด

ประโยชนZตcอสcวนรวม 

ตัวช้ีวัดท่ี   8. ร#อยละของครูจัดทำงานวิจัยในช้ันเรียน ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประเด็นกลยุทธXท่ี 3. กลยุทธZด#านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป\าประสงคZท่ี 1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสcงเสริมความเป]นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 

ตอบสนองความถนัดและความต#องการของผู#เรียน ชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัดท่ี   9. ร#อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเป]นสำคัญอยcางมี

ประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู#ในศตวรรษท่ี 21 

  10. ร#อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุcมสาระการเรียนรู#เฉล่ียในระดับ 2.5  

  11.ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนาศักยภาพด#านภาษา ด#านคณิตศาสตรZ วิทยาศาสตรZและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

ประเด็นกลยุทธXท่ี 4. กลยุทธZด#านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

เป\าประสงคZท่ี  5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยใช#เทคโนโลยีท่ีบูรณาการอยcางเป]นระบบ คุ#มคcาและเกิด

ประโยชนZตcอสcวนรวม  

ตัวช้ีวัดท่ี  13. ร#อยละของกลุcมบริหารมีระบบการบริหารจัดการอยcางมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคZอยcางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 3.2.2 กลุMมบริหารงบประมาณสนองตMอ 

ประเด็นกลยุทธXท่ี 2. กลยุทธZด#านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป\าประสงคZท่ี 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยcางตcอเน่ือง  

สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู#อยcางมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัดท่ี   13. ร#อยละของกลุcมบริหารมีระบบการบริหารจัดการอยcางมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคZอยcางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นกลยุทธXท่ี 3. กลยุทธZด#านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป\าประสงคZท่ี 4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช#เทคโนโลยี เป]นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเชิง

บูรณาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 12. ร#อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดอยcางมี

ประสิทธิภาพมีระดับคุณภาพอยูcในระดับดี 

  13. ร#อยละของกลุcมบริหารมีระบบการบริหารจัดการอยcางมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคZอยcางมี

ประสิทธิภาพ 
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เป\าประสงคZท่ี 5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยใช#เทคโนโลยีท่ีบูรณาการอยcางเป]นระบบ คุ#มคcาและเกิด

ประโยชนZตcอสcวนรวม 

ตัวช้ีวัดท่ี   14. ร#อยละสถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเข#มแข็ง บรรลุ

วัตถุประสงคZตามมาตรฐานมีคุณภาพอยูcในระดับดี 

 

 3.2.3 กลุMมบริหารงานบุคคลสนองตMอ 

ประเด็นกลยุทธXที่ 1. กลยุทธZด#านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล  (หลักสูตร/คุณภาพผู#เรียน/การวัดผล

ประเมินผล) 

เป\าประสงคZที่ 2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ

ท่ี 21 

ตัวช้ีวัดท่ี   1. ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  5. ร#อยละของนักเรียนเข#ารcวมกิจกรรมเสริมสร#างพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณZสถานศึกษา  

เป\าประสงคZท่ี  2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ

ท่ี 21 

ตัวช้ีวัดท่ี  6. ร#อยละของนักเรียนผcานเกณฑZการประเมิน คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคZและ

คcานิยม 12 ประการ เข#ารcวมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นกลยุทธXท่ี 2. กลยุทธZด#านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป\าประสงคZท่ี  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยcางตcอเนื่อง สร#าง

นวัตกรรมทางการศึกษาและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู#อยcางมืออาชีพ 

ตัวช้ีวัดท่ี   7. ร#อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการอบรมและพัฒนาตนให#มีศักยภาพและ

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ประเด็นกลยุทธXท่ี 3. กลยุทธZด#านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป\าประสงคZท่ี  5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยใช#เทคโนโลยีท่ีบูรณาการอยcางเป]นระบบ คุ#มคcาและเกิด

ประโยชนZตcอสcวนรวม  

ตัวช้ีวัดท่ี   13. ร#อยละของกลุcมบริหารมีระบบการบริหารจัดการอยcางมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคZอยcางมี

ประสิทธิภาพ 
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 3.2.4 กลุMมบริหารท่ัวไป 

ประเด็นกลยุทธXท่ี  5. กลยุทธZด#านการพัฒนาสภาพแวดล#อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล#อม 

เป\าประสงคZที่  6. สถานศึกษาเป]นองคZกรรอบรู#ด#านสุขภาพ มีแหลcงเรียนรู# และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตcอการเรียนรู#

อยcางมีคุณภาพและปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดท่ี  15. ร#อยละของสถานศึกษาการจัดโครงการ/กิจกรรม  ที่สcงเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล#อม 

ทรัพยากร แหลcงเรียนรู# วัสดุอุปกรณZอยcางมีประสิทธิภาพ 

  16. ร#อยละของผู#มีสcวนรcวมทุกภาคสcวนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสcงเสริมการจัดการศึกษา

อยcางมีคุณภาพ 

ประเด็นกลยุทธXท่ี  6. กลยุทธZด#านการสร#างเครือขcายความรcวมมือ 

เป\าประสงคZท่ี  7. ภาคีเครือขcายให#ความรcวมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาอยcางย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดท่ี   13. ร#อยละของกลุcมบริหารมีระบบการบริหารจัดการอยcางมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคZอยcางมี

ประสิทธิภาพ 

 

3.3  แนวทางการจัดการศึกษาของกลุMมงานตMาง ๆ ในสถานศึกษา 

 3.3.1 กลุMมบริหารวิชาการ 

 วิสัยทัศนX (Vision) 

 กลุcมบริหารวิชาการ  มุcงเน#นพัฒนาผู#เรียนให#มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  มีความก#าวหน#าทางเทคโนโลยี  

เป]นผู#มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ และเรียนอยcางมีความสุข 

 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาผู#เรียนให#มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ท่ีสมบูรณZ  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป]นไทย และรับผิดชอบตcอสังคม 

 2. สcงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให#มีความรู# ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสนองตcอความแตกตcางระหวcางบุคคล ให#ผู#เรียนมีความรู#ความสามารถ 

ตามมาตรฐานสากล สูcความเป]นเลิศทางวิชาการอยcางย่ังยืน 

 4. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 5. สcงเสริมการจัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายอยcางมีคุณภาพ เอ้ือตcอ 

การพัฒนาผู#เรียนอยcางรอบด#าน 

 6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอยcางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

 7. พัฒนาสถานศึกษาให#เป]นแหลcงเรียนรู#และมีสภาพแวดล#อมท่ีเอ้ือตcอการเรียนรู#อยcางมีคุณภาพ 

 8. สcงเสริมความรcวมมือระหวcางสถานศึกษา  ผู#ปกครอง ชุมชน และสร#างภาคีเครือขcาย เพ่ือสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 

 

 



 

 

หน$า 55 

 

 เปyาประสงคX (Goals) 

 1. ผู#เรียนเป]นผู#มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป]นคนเกcง คนดี มีความสุข มีความรู# ความสามารถตาม 

มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตcอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเป]นไทย  

น#อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูcการดำรงชีวิต 

 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได#รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน 

การสอนตามมาตรฐานสากล 

 3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสcงเสริมความเป]นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความ 

   ถนัดและความต#องการของผู#เรียน ชุมชน และสังคม 

 4. สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสcงเสริมและสนับสนุนให#ครูและผู#เรียนใช#

ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 5. สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู# การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  

ท่ีเอ้ือตcอการพัฒนาผู#เรียนอยcางรอบด#าน 

 6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอยcางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

 7. สถานศึกษาพัฒนาแหลcงเรียนรู# และสภาพแวดล#อมให#เอ้ือตcอการเรียนรู#อยcางมีคุณภาพ 

 8. ชุมชน ผู#ปกครอง และภาคีเครือขcายมีสcวนรcวมในการสcงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

กรอบแผนกลยุทธXของกลุMมบริหารวิชาการ 

กลยุทธXท่ี 1 กลยุทธZด#านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู#เรียน/การวัดผล

ประเมินผล)  

เป)าประสงค0 
(กลยุทธ0ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค0 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2. ผู$เรียนมีความรู$ ทักษะทาง

วิชาการ ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กิจกรรมงานฝqก

ประสบการณ7วิชาชีพ 

2. กิจกรรมเตรียมความพร$อม

ในการศึกษาตUอ 

3. กิจกรรมเตรียมความพร$อม

ในการสอบ สอวน. ระดับ  

ม.ต$น 

4. กิจกรรมเตรียมความพร$อม

สอบ GAT/PAT มธัยมศึกษาปj

ที่ 5 

5. กิจกรรมสUงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

6. กิจกรรมสUงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

1. เพื่อให$ผู$เรียนมีการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. เพื่อให$ผู$เรียนพัฒนาคุณภาพ

สูUมาตรฐานสากล 

3. เพื่อให$ผู$เรียนมี

ความสามารถในการอUานและ

การคิดที่สูงขึ้น 

4. เพื่อให$ผู$เรียนเข$ารUวมและ

สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร$างสูU

ประชาคมอาเซียน

มาตรฐานสากล 

5. เพื่อให$ผู$เรียนได$รับการ

สUงเสริมศักยภาพและ

ความสามารถตามอัตลักษณ7

สถานศึกษา 

1. ร$อยละของนักเรียนได$รับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

2. ร$อยละของนักเรียนมี

ความสามารถสื่อสารได$อยUาง

น$อย 2 ภาษา ล้ำหน$าทาง

ความคิด ผลิตงานอยUาง

สร$างสรรค7และรUวมกัน

รับผิดชอบตUอสังคม 

3. ร$อยละของนักเรียนมีความรู$

และทักษะที่จำเปWนตาม

หลักสูตรมีความเปWนเลิศทาง

วิชาการ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
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เป)าประสงค0 
(กลยุทธ0ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค0 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผู$เรียนมีความรู$ ทักษะทาง

วิชาการ ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

7. กิจกรรมสUงเสริมวิชาการ 

ระดับชั้น ม.4 

8. กิจกรรมการศึกษาค$นคว$า

ด$วยตนเอง (IS) 

9. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู$ 

10. กิจกรรมการจัด

นิทรรศการ SARA OPEN 

HOUSE 

11. กิจกรรมการแขUงขัน

ประกวดจัดบอร7ดนิเทศระดับ

ห$องเรียน 

12. กิจกรรมบูรณาการทุก

กลุUมสาระการเรียนรู$ตามแนว

ทางการประเมินผล 

13. กิจกรรมการจัดการ

เรียนรู$ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมสถานศึกษาสุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เพื่อให$ผู$เรียนเข$ารUวม

กิจกรรมและสUงเสริมพัฒนา

ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

7. เพื่อสUงเสริมให$ผู$เรียนมี

คUานิยมที่ดีงามในการดำเนิน

ชีวิต เสริมสร$างคุณธรรมและ

จริยธรรม 

4. ร$อยละของนักเรียนมี

สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมี

สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย

ด$านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

5. ร$อยละของนักเรียนได$รับ

การสUงเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะตามอัตลักษณ7

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

6. ร$อยละของนักเรียนผUาน

เกณฑ7การประเมิน คุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงค7และคUานิยม 12 

ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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 กลยุทธXท่ี 2  กลยุทธZด#านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป)าประสงค0 
(กลยุทธ0ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค0 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได$รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยUางตUอเนื่อง สร$างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู$

อยUางมืออาชีพ 

 

 

 

 

 

 

5. สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการโดยใช$

เทคโนโลยีที่บูรณาการอยUาง

เปWนระบบ คุ$มคUาและเกิด

ประโยชน7ตUอสUวนรวม  

1. กิจกรรมงานจัดสอนแทน 

2. กิจกรรมงานสำรวจการ

จัดการเรียนการสอน 

3. กิจกรรมการนิเทศการ

จัดการเรียนรู$ 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากร 

5. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

6. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม 

 

 

 

 

7. กิจกรรมการสร$าง/พัฒนา

สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษาและแหลUง

เรียนรู$ 

8. กิจกรรมคอมพิวเตอร7เพื่อ

การเรียนการสอน 

9. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 

ของโรงเรียนสารวิทยา 

10. กิจกรรมสื่อและ

นวัตกรรมเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน 

11. กิจกรรมการอบรม/

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษาและ

แหลUงเรียนรู$ 

12. กิจกรรมอินเตอร7เน็ตเพื่อ

การเรียนการสอน 

1. เพื่อพัฒนาครูให$มีความรู$  

ความเข$าใจ มีทักษะในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู$   

2. เพื่อสUงเสริมศักยภาพด$าน

การจัดการเรียนรู$ของครูผู$สอน 

3. เพื่อสUงเสริมให$ครูตระหนัก

ในบทบาทหน$าที่ ภาระงาน  

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพเข$าสูU

ความเปWนครูมืออาชีพ ตาม

เกณฑ7มาตรฐานวิชาชีพ 

5. เพื่อสนับสนุนให$มีการ

ประเมินเพื่อการวิจัยและ

ติดตาม  

6. เพื่อสUงเสริมให$ครูจัดทำสื่อ

เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

7. เพื่อสUงเสริมให$ครูจัดทำ

นวัตกรรมที่ทันสมัย  

7. ร$อยละของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได$รับการอบรม

และพัฒนาตนให$มีศักยภาพ

และสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ร$อยละของครูจัดทำ

งานวิจัยในชั้นเรียน  สื่อ 

นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 กลยุทธXท่ี 3 กลยุทธZด#านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป)าประสงค0 
(กลยุทธ0ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค0 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. สถานศึกษามีหลักสูตร

สถานศึกษาที่สUงเสริมความเปWน

เลิศทางวิชาการตาม

มาตรฐานสากล ตอบสนอง

ความถนัดและความต$องการ

ของผู$เรียน ชุมชนและสังคม 

 

 

1. กิจกรรมพัฒนาและจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษา 

1. เพื่อสUงเสริมจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาให$มีความ

หลากหลายเหมาะสมกับความ

แตกตUางและศักยภาพของ

ผู$เรียน ท$องถิ่น และ

มาตรฐานสากล 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให$มีคุณภาพ 

 

9. ร$อยละของสถานศึกษามี

หลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอนที่เน$นผู$เรียนเปWนสำคัญ

อยUางมีประสิทธิภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากลและทักษะการ

เรียนรู$ในศตวรรษที่ 21 

10. ร$อยละของนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 

กลุUมสาระการเรียนรู$เฉลี่ยใน

ระดับ 2.5  

11.ร$อยละของนักเรียนได$รับ

การพัฒนาศักยภาพด$านภาษา 

ด$านคณิตศาสตร7 วิทยาศาสตร7

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

กลยุทธXท่ี 4 กลยุทธZด#านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

เป)าประสงค0 
(กลยุทธ0ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค0 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

5. สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการโดยใช$

เทคโนโลยีที่บูรณาการอยUาง

เปWนระบบ คุ$มคUาและเกิด

ประโยชน7ตUอสUวนรวม  

1. กิจกรรมพัฒนาแหลUง

เรียนรู$ กลุUมบริหารวิชาการ 

2. กิจกรรมประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

3. กิจกรรมการรับนักเรียน 

4. กิจกรรมวัสดุของใช$

สำนักงาน 

5. กิจกรรมหนังสือเรียนฟรี 

15 ปj 

6. กิจกรรมห$องอัดสำเนาและ

บริการเอกสารสิ่งพิมพ7 

7. กิจกรรมงานสารสนเทศ

กลุUมบริหารวิชาการ 

8. กิจกรรมแผนงานกลุUม

บริหารวิชาการ 

1. เพื่อสUงเสริมการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของครูให$มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

2. เพื่อสนับสนุนและวาง

แผนการให$ครูใช$วัสดุอุปกรณ7  

3. เพื่อสUงเสริมให$ครูมีความรู$

ความเข$าใจในระเบียบการ

วัดผลประเมินผล 

4. เพื่อพัฒนาครูให$มีทักษะใน

การใช$เครื่องมือและโปรแกรม

วัดผลโดยใช$เทคโนโลยีที่

ทันสมัย 

13. ร$อยละของกลุUมบริหารมี

ระบบการบริหารจัดการอยUาง

มีคุณภาพบรรลุตาม

วัตถุประสงค7อยUางมี

ประสิทธิภาพ 
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การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มบริหารวิชาการ ไปสู5การปฏิบัติ 
 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มบริหารวิชาการ ได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
กลยุทธ+ท่ี 1 กลยุทธ)ด+านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู+เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปQาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทาง
วิชาการ ทักษะชีวิต มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมงานฝHกประสบการณKวิชาชีพ 
2. กิจกรรมเตรียมความพร#อมใน
การศึกษาตOอ 
3. กิจกรรมเตรียมความพร#อมในการ
สอบ สอวน. ระดับ ม.ต#น 
4. กิจกรรมเตรียมความพร#อมสอบ 
GAT/PAT มัธยมศึกษาปYที่ 5 
5. กิจกรรมสOงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการ 
6. กิจกรรมสOงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการ 
7. กิจกรรมสOงเสริมวิชาการ ระดับชั้น 
ม.4 
8. กิจกรรมการศึกษาค#นคว#าด#วย
ตนเอง (IS) 
9. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู# 
10. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ SARA 
OPEN HOUSE 

1. ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ร#อยละของนักเรียนมีความสามารถสื่อสารได#
อยOางน#อย 2 ภาษา ล้ำหน#าทางความคิด ผลิต
งานอยOางสร#างสรรคKและรOวมกันรับผิดชอบตOอ
สังคม 
3. ร#อยละของนักเรียนมีความรู#และทักษะที่
จำเปpนตามหลักสูตรมีความเปpนเลิศทางวิชาการ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. ร#อยละของนักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่
ดีมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด#านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา 
5. ร#อยละของนักเรียนได#รับการสOงเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณKสถานศึกษา 
6. ร#อยละของนักเรียนผOานเกณฑKการประเมิน 
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคK
และคOานิยม 12 ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

85 
 

86 
 
 
 

90 
 
 

93 
 
 

93 
 

93 
 

87 
 

88 
 
 
 

91 
 
 

94 
 
 

94 
 

94 
 

90 
 

90 
 
 
 

92 
 
 

95 
 
 

95 
 

95 

92 
 

92 
 
 
 

93 
 
 

96 
 
 

96 
 

96 



 

 

หน#า 60  

 

 
กลยุทธ+ท่ี 2  กลยุทธ)ด+านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปQาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได#รับการพัฒนา
สมรรถนะตรงตามสายงาน
อยOางตOอเนื่อง สร#างนวัตกรรม
ทางการศึกษาและมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#
อยOางมืออาชีพ 
 
 

1. กิจกรรมงานจัดสอนแทน 
2. กิจกรรมงานสำรวจการจัดการเรียน
การสอน 
3. กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู# 
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร 
5. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
6. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม 
 

7. ร#อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได#รับการอบรมและพัฒนาตนให#มีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปQาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

 
 
 
 
 

11. กิจกรรมการแขOงขันประกวดจัด
บอรKดนิเทศระดับห#องเรียน 
12. กิจกรรมบูรณาการทุกกลุOมสาระ
การเรียนรู#ตามแนวทางการประเมินผล 
13. กิจกรรมการจัดการเรียนรู#ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมสถานศึกษาสุจริต 
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เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปQาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

5. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการโดยใช#
เทคโนโลยีที่บูรณาการอยOาง
เปpนระบบ คุ#มคOาและเกิด
ประโยชนKตOอสOวนรวม 

7. กิจกรรมการสร#าง/พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลOงเรียนรู# 
8. กิจกรรมคอมพิวเตอรKเพื่อการเรียน
การสอน 
9. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT ของ
โรงเรียนสารวิทยา 
10. กิจกรรมสื่อและนวัตกรรมเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
11. กิจกรรมการอบรม/พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลOงเรียนรู# 
12. กิจกรรมอินเตอรKเน็ตเพื่อการเรียน
การสอน 

8. ร#อยละของครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรยีน  สื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

85 86 87 88 

 

กลยุทธ+ท่ี 3 กลยุทธ)ด+านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปQาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

1. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่สOงเสริมความ
เปpนเลิศทางวิชาการตาม

1. กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

9. ร#อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปpนสำคัญอยOางมี

89 
 
 

90 
 
 

91 
 
 

92 
 
 



 

 

หน#า 62  

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปQาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

มาตรฐานสากล ตอบสนอง
ความถนัดและความต#องการ
ของผู#เรียน ชุมชนและสังคม 

ประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
ทักษะการเรียนรู#ในศตวรรษที่ 21 
10. ร#อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุOมสาระการเรียนรู#เฉลี่ยในระดับ 2.5  
11.ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนาศักยภาพ
ด#านภาษา ด#านคณิตศาสตรK วิทยาศาสตรKและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

 
 

85 
 

85 

 
 

86 
 

88 
 

 
 

87 
 

89 

 
 

88 
 

90 
 

 
กลยุทธ+ท่ี 4 กลยุทธ)ด+านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปQาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

5. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการโดยใช#
เทคโนโลยีที่บูรณาการอยOาง
เปpนระบบ คุ#มคOาและเกิด
ประโยชนKตOอสOวนรวม 

1. กิจกรรมพัฒนาแหลOงเรียนรู# กลุOม
บริหารวิชาการ 
2. กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. กิจกรรมการรับนักเรียน 
4. กิจกรรมวัสดุของใช#สำนักงาน 
5. กิจกรรมหนังสือเรียนฟรี 15 ปY 

13. ร#อยละของกลุOมบริหารมีระบบการบริหาร
จัดการอยOางมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคK
อยOางมีประสิทธิภาพ 

93 
 
 

94 
 
 
 

95 
 
 
 

96 
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เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปQาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

6. กิจกรรมห#องอัดสำเนาและบริการ
เอกสารสิ่งพิมพK 
7. กิจกรรมงานสารสนเทศกลุOมบริหาร
วิชาการ 
8. กิจกรรมแผนงานกลุOมบริหาร
วิชาการ 
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 3.3.2 กลุ(มบริหารงบประมาณ 

 วิสัยทัศน: (Vision) 

  การบริหารจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยบริหารทรัพยากรด;วยความโปร=งใส ได;
ประโยชนCสูงสุด ประหยัด และมีส=วนร=วมในการบริหารองคCกร   
 
 พันธกิจ (Mission) 

 1.  พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย=างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.  ส=งเสริมการมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข;มแข็งและย่ังยืน 
 
 เปGาประสงค: (Goals) 

 1.  สถานศึกษาพัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย=างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล เน;นการมีส=วนร=วม 
 2.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข;มแข็งและย่ังยืน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของระบบการ 
              ประกันคุณภาพ 
 

กรอบแผนกลยุทธ:ของกลุ(มบริหารงบประมาณ 

กลยุทธ:ท่ี 2 กลยุทธCด;านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปGาประสงค:  (กลยุทธ:

ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค: ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได#รับการพัฒนา
สมรรถนะตรงตามสายงาน
อยCางตCอเนื่อง สร#างนวัตกรรม
ทางการศึกษาและมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#
อยCางมืออาชีพ 

1.  กิจกรรมการประชุมอบรม
สัมมนาครูและบุคลากรกลุCม
บริหารงบประมาณ 

1.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
และครูให#ได#มาตรฐาน 
 

13. ร#อยละของกลุCมบริหารมี
ระบบการบริหารจัดการอยCาง
มีคุณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงคTอยCางมี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ:ท่ี 3  กลยุทธCด;านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
เปGาประสงค:  (กลยุทธ:

ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค: ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช#
เทคโนโลยี เปXนกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 
5. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการโดยใช#
เทคโนโลยีที่บูรณาการอยCาง
เปXนระบบ คุ#มคCาและเกิด
ประโยชนTตCอสCวนรวม  
 

1.  กิจกรรมบริหารการเงิน 
2.  กิจกรรมบริหารการบัญชี 
3.  กิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลและรายงานการใช#
เงิน 
4.  กิจกรรมระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.  กิจกรรมการจัดระบบ
ควบคุมภายในหนCวยงาน 
6.  กิจกรรมสารบรรณ
สถานศึกษา 
7.  กิจกรรมจัดระบบงาน
ข#อมูลสารสนเทศ 
8.  กิจกรรมงานพัสดุและ
สินทรัพยT 
9.  กิจกรรมพัฒนากลุCม
บริหารงบประมาณ 
10. กิจกรรมสำนักงาน
ผู#อำนวยการ 
11. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการหลอมแผนปฏิบัติ
การและการจัดสรรทรัพยากร 
12. กิจกรรมคCาเชCาระบบ
ติดตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ 
13. กิจกรรมการจัดทำรูปเลCม
แผนปฏิบัติการ, จัดทำเลCม
รายงานผลการปฏิบัติการ, 
จัดทำรูปเลCมแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
14. กิจกรรมจัดซื้อ และซCอม
วัสดุ ครุภัณฑTสำนักงานงาน
นโยบายและแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

1.  เพื่อให#สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาแหCงชาติ 
2.  เพื่อพัฒนาการบริหารการ
จัดการด#วยกระบวนการ 
PDCA ทั้งระบบ 
3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
และครูให#ได#มาตรฐาน 
4.  เพื่อเตรียมความพร#อมของ
บุคลากรทุกฝjายรับการ
ประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก 
5.  เพื่อสCงเสริมให#สถานศึกษา
มีการประกันคุณภาพภายใน
และพัฒนาตนเองอยCาง
ตCอเนื่องเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
จากภายนอก 

12. ร#อยละของสถานศึกษามี
การบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่
กำหนดอยCางมีประสิทธิภาพมี
ระดับคุณภาพอยูCในระดับดี 
13. ร#อยละของกลุCมบริหารมี
ระบบการบริหารจัดการอยCาง
มีคุณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงคTอยCางมี
ประสิทธิภาพ 
14. ร#อยละสถานศึกษามีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เข#มแข็ง 
บรรลุวัตถุประสงคTตาม
มาตรฐานมีคุณภาพอยูCใน
ระดับดี 

 



 

 

ห
น
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การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มบริหารงบประมาณไปสู5การปฏิบัติ 
 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มบริหารงบประมาณ ได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
กลยุทธ+ท่ี 2 กลยุทธ'ด)านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดย

ใช#เทคโนโลยีที่บูรณาการอยDางเปGนระบบ 

คุ#มคDาและเกิดประโยชนJตDอสDวนรวม 

1.  กิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนา

ครูและบุคลากรกลุDมบริหาร

งบประมาณ 

1.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา และครูให#ได#มาตรฐาน 

 

93 

 

 

94 

 

95 

 

 

96 

 

 

 
กลยุทธ+ท่ี 3  กลยุทธ'ด)านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช#เทคโนโลยี เปGนกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

 

 

 

 

 

1.  กิจกรรมบริหารการเงิน 

2.  กิจกรรมบริหารการบัญชี 

3.  กิจกรรมตรวจสอบติดตาม

ประเมินผลและรายงานการ   ใช#เงิน 

4.  กิจกรรมระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

5.  กิจกรรมการจัดระบบควบคุม

ภายในหนDวยงาน 

12. ร#อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัด

การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่

กำหนดอยDางมีประสิทธิภาพมีระดับคุณภาพ

อยูDในระดับดี 

13. ร#อยละของกลุDมบริหารมีระบบการ

บริหารจัดการอยDางมีคุณภาพบรรลุตาม

วัตถุประสงคJอยDางมีประสิทธิภาพ 

 

93 

 

 

 

93 

94 

 

 

 

94 

95 

 

 

 

95 

96 

 

 

 

96 
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เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

 

 

 

 

 

 

 

6.  กิจกรรมสารบรรณสถานศึกษา 

7.  กิจกรรมจัดระบบงานข#อมูล

สารสนเทศ 

8.  กิจกรรมงานพัสดุและสินทรัพยJ 

9.  กิจกรรมพัฒนากลุDมบริหาร

งบประมาณ 

10. กิจกรรมสำนักงานผู#อำนวยการ 

 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดย

ใช#เทคโนโลยีที่บูรณาการอยDางเปGนระบบ 

คุ#มคDาและเกิดประโยชนJตDอสDวนรวม  

11. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

หลอมแผนปฏิบัติการและการจัดสรร

ทรัพยากร 
12. กิจกรรมคDาเชDาระบบติดตาม

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ 

13. กิจกรรมการจัดทำรูปเลDม

แผนปฏิบัติการ, จัดทำเลDมรายงานผล

การปฏิบัติการ, จัดทำรูปเลDม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

14. กิจกรรมจัดซื้อ และซDอมวัสดุ 

ครุภัณฑJสำนักงานงานนโยบายและ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

14. ร#อยละสถานศึกษามีการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เข#มแข็ง 

บรรลุวัตถุประสงคJตามมาตรฐานมีคุณภาพ

อยูDในระดับดี 

 

93 

 

 

 

 

94 

 

95 

 

 

 

96 
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 3.3.3 กลุ'มบริหารงานบุคคล 
 วิสัยทัศน7 (Vision) 

 ส#งเสริมให+ทุกคนเป2นคนดี มีวินัย ไม#ฝ:กใฝ;อบายมุข ก+าวทันเทคโนโลยี อยู#ในสังคมอย#างมีความสุข 

 

 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาผู+เรียนให+มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี

สมบูรณS มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป2นไทยและรับผิดชอบต#อสังคม 

 2. ส#งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให+มีความรู+ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3. ประสานความร#วมมือระหว#างสถานศึกษา ผู+ปกครอง ชุมชนและสร+างภาคีเครือข#าย เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษา 

 

 เปEาประสงค7 (Goals) 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป2นอย#างท่ีดีของสังคม 

 2. นักเรียนเป2นคนเก#ง คนดี มีความรับผิดชอบต#อตนเองและสังคม มีคุณลักษณะตามอัตลักษณSของ

สถานศึกษา 

 
กรอบแผนกลยุทธ7ของกลุ'มบริหารงานบุคคล 
 กลยุทธ7ท่ี 1 กลยุทธSด+านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู+เรียน/การวัดผล

ประเมินผล) 

เปEาประสงค7 
(กลยุทธ7ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค7 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทาง
วิชาการ ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 
 

 
 

1. โครงการการบริหารกิจการ
นักเรียน 

2. โครงการสIงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงคOและคIานิยม 12 
ประการ 

3. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชIวยเหลือนักเรียน 
 

1. เพื่อสIงเสริมการเรียนและ
กิจกรรมของนักเรียนให#เรียนรู#

ตามความถนัด ความสนใจ
และเต็มศักยภาพ ปรับตัวเข#า

กับสิ่งแวดล#อมและสามารถ
ปกครองตนเองได#  

2. เพื่อฝYกความคิด การ
ตัดสินใจ พัฒนาความรู# 
ความสามารถ สติปZญญา 

นำไปใช#ให#เกิดประโยชนOใน
ชีวิตประจำวันและการ

ประกอบอาชีพในอนาคต                                                                        
3. เพื่อสIงเสริมให#นักเรียนมี
ระเบียบวินัย รู#เข#าใจและ

ปฏิบัติตนเป^นคนมีคุณธรรม 

1. ร#อยละของนักเรียนได#รับ
การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
5. ร#อยละของนักเรียนเข#ารIวม

กิจกรรมเสริมสร#างพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณO

สถานศึกษา 
6. ร#อยละของนักเรียนผIาน
เกณฑOการประเมิน คุณธรรม

จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคOและคIานิยม 12 

ประการ เข#ารIวมกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เปEาประสงค7 
(กลยุทธ7ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค7 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคO สนับสนุน ให#

นักเรียนรักสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยO  รัก
สถานศึกษาเรียนรู#และเข#าใจ

รูปแบบของประชาธิปไตย 
4. เพื่อสนับสนุนให#นักเรียน

ปฏิบัติบทบาทของการเป^นผู#นำ
และผู#ตามที่ดี   สร#างการรับรู# 
กระตุ#นจิตสำนึก มีความเข#าใจ

และประพฤติปฏิบัติตามคIานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ   

5. เพื่อสIงเสริมให#นักเรียนมี
สIวนรIวมในการรณรงคO 

เผยแพรIความรู#และเชิญชวน
ให#ผู#อื่นประพฤติ ปฏิบัติ น#อม
นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ#าอยูIหัวมาใช#ในการ

ดำรงชีวิต 

 
 กลยุทธ7ท่ี  2 กลยุทธSด+านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปEาประสงค7 
(กลยุทธ7ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค7 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได#รับการพัฒนา
สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยIางตIอเนื่อง สร#างนวัตกรรม
ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#
อยIางมืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑOมาตรฐานวิชาชีพคร ู

1. เพื่อสIงเสริมให#ครูตระหนัก
ในบทบาทหน#าที่  ภาระงาน  
และพัฒนาศักยภาพเข#าสูI

ความเป^นครูมืออาชีพตาม
เกณฑOมาตรฐานวิชาชีพ   

7. ร#อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได#รับการอบรม
และพัฒนาตนให#มีศักยภาพ

และสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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 กลยุทธ7ท่ี  3 กลยุทธSด+านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปEาประสงค7 
(กลยุทธ7ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค7 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

5. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการโดยใช#

เทคโนโลยีที่บูรณาการอยIาง
เป^นระบบ คุ#มคIาและเกิด

ประโยชนOตIอสIวนรวม  
 

1. งานพัฒนาระบบบริหาร 
กลุIมบริหารงานบุคคล 

1. เพื่อมีระบบบริหารจัดการ
อยIางมีคุณภาพ 

13. ร#อยละของกลุIมบริหารมี
ระบบการบริหารจัดการอยIาง

มีคุณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงคOอยIางมี

ประสิทธิภาพ 
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การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มบริหารงานบุคคล ไปสู5การปฏิบัติ 
 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มบริหารงานบุคคล ได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
กลยุทธ+ท่ี 1 กลยุทธ'ด)านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู)เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ ทักษะ
ชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 

1. โครงการการบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
2. โครงการสHงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคNและคHานิยม 
12 ประการ 
3. โครงการพัฒนาระบบดูแลชHวยเหลือ
นักเรียน 
 

1. ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
5. ร#อยละของนักเรียนเข#ารHวมกิจกรรม
เสริมสร#างพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณN
สถานศึกษา 
 
6. ร#อยละของนักเรียนผHานเกณฑNการประเมิน 
คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคN
และคHานิยม 12 ประการ เข#ารHวมกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

93 
 

93 
 
 
 

93 

96 
 

96 
 
 
 

96 

97 
 

97 
 
 
 

97 

98 
 

98 
 
 
 

98 
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กลยุทธ+ท่ี 2 กลยุทธ'ด)านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการ
พัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยHาง
ตHอเนื่อง สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#อยHางมือ
อาชีพ 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑN
มาตรฐานวิชาชีพคร ู

7. ร#อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได#รับการอบรมและพัฒนาตนให#มีศักยภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

92 95 96 97 

 
กลยุทธ+ท่ี 3 กลยุทธ'ด)านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดย
ใช#เทคโนโลยีที่บูรณาการอยHางเป]นระบบ 
คุ#มคHาและเกิดประโยชนNตHอสHวนรวม 

1. งานพัฒนาระบบบริหาร 
กลุHมบริหารงานบุคคล 

13. ร#อยละของกลุHมบริหารมีระบบการ
บริหารจัดการอยHางมีคุณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงคNอยHางมีประสิทธิภาพ 

93 96 97 98 
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 3.3.4 กลุ(มบริหารท่ัวไป 

 วิสัยทัศน9 (Vision) 

 กลุ%มบริหารท่ัวไป มุ%งเน5นการบริการท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ= มีการจัดสภาพแวดล5อม บรรยากาศ  
และการบริการท่ีดี จัดแหล%งเรียนรู5ท่ีเอ้ือต%อการจัดการเรียนการศึกษาของสถานศึกษา และชุมชน 
 

 พันธกิจ (Mission) 

1. ส%งเสริมการให5บริการ ด5วยความเต็มใจ ย้ิมแย5มแจ%มใส มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดี มีความจริงใจในการ 
ให5การบริการ ด5วยความเปQนกัลยาณมิตร 

2. พัฒนาสภาพแวดล5อม บรรยากาศ และบริการแหล%งเรียนรู5ท่ีเอ้ืออำนวยต%อการเรียนรู5ของนักเรียน  
และบุคลากรภายนอก ตอบสนองต%อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 เปFาประสงค9 (Goals) 

 1.  สถานศึกษาเปQนแหล%งเรียนรู5 และมีสภาพแวดล5อมท่ีเอ้ือต%อการเรียนรู5อย%างมีคุณภาพสู%มาตรฐานสากล 
 2.  มีอาคาร สถานท่ีเพียงพอต%อนักเรียนและบุคคลากรภายในสถานศึกษาและการใช5ประโยชน=ในด5านต%าง ๆ 

 3.  ส%งเสริมการประชาสัมพันธ=ข5อมูลข%าวสารของสถานศึกษา ต%อผู5เกี่ยวข5องอย%างรวดเร็วและทั่วถึง โดยมีการ
ใช5ส่ือเทคโนโลยีเปQนส่ือกลางในการประชาสัมพันธ= 
 4.  บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศให5ทันสมัย บุคลากรท้ังภายในและภายนอกสามารถใช5ในการพัฒนางานได5

ทุกระบบ เพ่ือทันต%อสถานการณ=ในป\จจุบัน 
 5.  งานอนามัยและงานโภชนาการให5ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ สุขอนามัย สุขนิสัยของนักเรียนและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

 6.  พัฒนาระบบงานสารบรรณ การติดต%อประสานงานอย%างมีระบบข้ันตอนถูกต5อง ชัดเจน และรวดเร็ว 
 7.  พัฒนาส่ิงแวดล5อมให5สะอาด ปลอดภัย สะดวกในการใช5งานและเอ้ือต%อการเรียนรู5 
 

กรอบแผนกลยุทธ9ของกลุ(มบริหารท่ัวไป 

 กลยุทธ9ท่ี 5 กลยุทธ=ด5านการพัฒนาสภาพแวดล5อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล5อม 

เปFาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6. สถานศึกษาเป2นองค6กรรอบ
รู#ด#านสุขภาพ มีแหลCงเรียนรู# 
และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตCอ
การเรียนรู#อยCางมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 
 
 

1. กิจกรรมจัดซื้อและซCอม
โปรเจคเตอร6และอุปกรณ6เสริมประจำ
ห#องเรียน 
2. กิจกรรมจัดซื้อและซCอมบำรุง
โสตทัศนูปกรณ6(งานโสตทัศนศึกษา) 
3. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ6สตูดิโอครบ
วงจร (งานโสตทัศนศึกษา) 

1. เพื่อบริหารจัดการ งาน
กลุCมบริหารทั่วไปให#เป2น
ระบบอยCางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให#การบริการงาน
กลุCมบริหารทั่วไป รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

13. ร#อยละของกลุCม
บริหารมีระบบการบริหาร
จัดการอยCางมีคุณภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค6
อยCางมีประสิทธิภาพ 
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เปFาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ6ห#องเรียน 
Smart classroom (งานโสตทัศน
ศึกษา) 
5. กิจกรรมจัดทำปfายกิจกรรมตCางๆ 
ของสถานศึกษา (งานโสตทัศนศึกษา) 
6. กิจกรรมการให#ความรู#ในหัวข#อ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
การออมและการประหยัด 
7. กิจกรรมการให#บริการเปkดบัญชี
การรับฝากและถอนเงินแกCนักเรียน
และคร ู
8. กิจกรรมการจัดปfายนิเทศ
โครงสร#างองค6กร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 
LED 
9. กิจกรรมการประชาสัมพันธ6
กิจกรรมสถานศึกษา และสื่อสิ่งพิมพ6 
10. กิจกรรมการประชาสัมพันธ6
กิจกรรมสถานศึกษาด#วยระบบ
จอภาพโฆษณา LED 
11. กิจกรรมการประชาสัมพันธ6
ความรอบรู#ด#านสุขภาพ 
12. กิจกรรมการประชาสัมพันธ6
ความรู#ด#านสิ่งแวดล#อมศึกษา 
13. กิจกรรมงานสถาปนา
สถานศึกษา 
14. กิจกรรมบริการชุมชน 
15. กิจกรรมสัมพันธ6ชุมชน 
16. กิจการสถานศึกษาสิ่งแวดล#อม
ศึกษา(Green Clean Health) 
17. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที ่
18. กิจกรรมปรับปรุงห#องเรียน 
Smart Classroom (งานโสตทัศน
ศึกษา) 
19. กิจกรรมปรับปรุงห#องสตูดิโอ
ครบวงจร(งานโสตทัศนศึกษา) 
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เปFาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
21. กิจกรรมงานบริการจัดเลี้ยงและ
รับรอง 
22. กิจกรรมคCาน้ำมันเชื้อเพลิง 
23. กิจกรรมคCาตCอ พรบ. 
24. กิจกรรมคCาทางดCวนและคCา
สนับสนุนคCาธรรมเนียมงานบริการ 
25. กิจกรรมคCาบำรุงรักษาสภาพรถ 
26. กิจกรรมจัดซื้อระบบภาพและ
เสียงห#องประชุมผู#อำนวยการ(งาน
โสตทัศนศึกษา) 
27. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ6 เพื่อ
พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ6 
28. กิจกรรมซCอมบำรุงครุภัณฑ6งาน
ประชาสัมพันธ6 
29. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
ทั่วไป 
30. กิจกรรมสถานศึกษาอุปถัมภ6 
(ครอบครัวอุปถัมภ6) 
31. กิจกรรมอาหารปลอดภัย สะอาด 
สCงเสริมสุขภาพดี (งานโภชนาการ) 
32. กิจกรรม อสม. น#อย 
33. กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ6
ตรวจโควิด-19 
34. กิจกรรมการบูรณาการ
สถานศึกษารอบรู#ด#านสุขภาพกับการ
เรียนการสอน  
35. กิจกรรมการประกวดแกนนำ
นักเรียนด#านสุขภาพ 
36. กิจกรรมการอบรมเครือขCาย
ผู#ปกครองความรอบรู#ด#านสุขภาพ 
37. กิจกรรมการอบรมครูความรอบรู#
ด#านสุขภาพ 
38. กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 



หน#า 76  

หน#า 76 
 

 
 

เปFาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

39. กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ6
ทางการพยาบาล 
40. กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ6 งาน
อนามัยสถานศึกษา 
41. กิจกรรมฉีดพCนสารเคมีกำจัด
ยุงลาย 
42. กิจกรรมฉีดวัคซีนไข#หวัดใหญC 
43. กิจกรรมซCอมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑ6 
44. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป�
การศึกษา 

 
กลยุทธ(ท่ี 6 กลยุทธ=ด5านการสร5างเครือข%ายความร%วมมือ 

เปFาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

7. ภาคีเครือขCายให#ความ
รCวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดศึกษาอยCางยั่งยืน 

1. กิจกรรมจัดซื้อและซCอม
โปรเจคเตอร6และอุปกรณ6เสริม
ประจำห#องเรียน 
2. กิจกรรมจัดซื้อและซCอม
บำรุงโสตทัศนูปกรณ6(งานโสต
ทัศนศึกษา) 
3. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ6
สตูดิโอครบวงจร (งานโสต
ทัศนศึกษา) 
4. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ6
ห#องเรียน Smart classroom 
(งานโสตทัศนศึกษา) 
5. กิจกรรมจัดทำปfายกิจกรรม
ตCางๆ ของสถานศึกษา (งาน
โสตทัศนศึกษา) 
6. กิจกรรมการประชาสัมพันธ6
ความรู#ด#านสิ่งแวดล#อมศึกษา 
7. กิจการสถานศึกษา
สิ่งแวดล#อมศึกษา(Green 
Clean Health) 

1.เพื่อให#สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการด#านสิ่งแวดล#อม 
อาคารสถานที่ ทรัพยากร และ
แหลCงเรียนรู#อยCางมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให#นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน มีความ
พึงพอใจในการใช#อาคาร
สถานที่ แหลCงเรียนรู#และ
สิ่งแวดล#อม 

15. ร#อยละของสถานศึกษา
การจัดโครงการ/กิจกรรม  ที่
สCงเสริมการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล#อม ทรัพยากร แหลCง
เรียนรู# วัสดุอุปกรณ6อยCางมี
ประสิทธิภาพ 
16. ร#อยละของผู#มีสCวนรCวมทุก
ภาคสCวนมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมสCงเสริมการจัด
การศึกษาอยCางมีคุณภาพ 
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เปFาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

8. กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที ่
9. กิจกรรมปรับปรุงห#องเรียน 
Smart Classroom (งานโสต
ทัศนศึกษา) 
10. กิจกรรมปรับปรุงห#อง
สตูดิโอครบวงจร(งานโสตทัศน
ศึกษา) 
11. กิจกรรมจัดซื้อระบบภาพ
และเสียงห#องประชุม
ผู#อำนวยการ(งานโสตทัศน
ศึกษา) 
12. กิจกรรมบริการชุมชน 
13. กิจกรรมสัมพันธ6ชุมชน 

 

 

 

 

 

 



หน#า 78  
 

 
 

การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มบริหารท่ัวไป ไปสู5การปฏิบัติ 
 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มบริหารท่ัวไปได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
กลยุทธ+ท่ี 5 กลยุทธ(ด*านการพัฒนาสภาพแวดล*อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล*อม 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

6. สถานศึกษาเป2นองค6กรรอบรู#ด#านสุขภาพ 
มีแหลCงเรียนรู# และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตCอ
การเรียนรู#อยCางมีคุณภาพและปลอดภัย 

1. กิจกรรมจัดซื้อและซCอมโปรเจคเตอร6
และอุปกรณ6เสริมประจำห#องเรียน 
2. กิจกรรมจัดซื้อและซCอมบำรุง
โสตทัศนูปกรณ6(งานโสตทัศนศึกษา) 
3. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ6สตูดิโอครบ
วงจร (งานโสตทัศนศึกษา) 
4. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ6ห#องเรียน 
Smart classroom (งานโสตทัศน
ศึกษา) 
5. กิจกรรมจัดทำปcายกิจกรรมตCางๆ 
ของสถานศึกษา (งานโสตทัศนศึกษา) 
6. กิจกรรมการให#ความรู#ในหัวข#อหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การ
ออมและการประหยัด 
7. กิจกรรมการให#บริการเปiดบัญชีการ
รับฝากและถอนเงินแกCนกัเรียนและคร ู
8. กิจกรรมการจัดปcายนิเทศโครงสร#าง
องค6กร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสารวิทยา LED 

13. ร#อยละของกลุCมบริหารมีระบบการ
บริหารจัดการอยCางมีคุณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค6อยCางมีประสิทธิภาพ 
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หน#า 79  
 

 
 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

9. กิจกรรมการประชาสัมพันธ6กิจกรรม
สถานศึกษา และสื่อสิ่งพิมพ6 
10. กิจกรรมการประชาสัมพันธ6
กิจกรรมสถานศึกษาด#วยระบบจอภาพ
โฆษณา LED 
11. กิจกรรมการประชาสัมพันธ6ความ
รอบรู#ด#านสุขภาพ 
12. กิจกรรมการประชาสัมพันธ6ความรู#
ด#านสิ่งแวดล#อมศึกษา 
13. กิจกรรมงานสถาปนาสถานศึกษา 
14. กิจกรรมบริการชุมชน 
15. กิจกรรมสัมพันธ6ชุมชน 
16. กิจการสถานศึกษาสิ่งแวดล#อม
ศึกษา(Green Clean Health) 
17. กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที ่
18. กิจกรรมปรับปรุงห#องเรียน Smart 
Classroom (งานโสตทัศนศึกษา) 
19. กิจกรรมปรับปรุงห#องสตูดิโอครบ
วงจร(งานโสตทัศนศึกษา) 
20. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
21. กิจกรรมงานบริการจัดเลี้ยงและ
รับรอง 



หน#า 80  
 

 
 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

22. กิจกรรมคCาน้ำมันเชื้อเพลิง 
23. กิจกรรมคCาตCอ พรบ. 
24. กิจกรรมคCาทางดCวนและคCา
สนับสนุนคCาธรรมเนียนงานบริการ 
25. กิจกรรมคCาบำรุงรักษาสภาพรถ 
26. กิจกรรมจัดซื้อระบบภาพและเสียง
ห#องประชุมผู#อำนวยการ(งานโสตทัศน
ศึกษา) 
27. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ6 เพื่อ
พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ6 
28. กิจกรรมซCอมบำรุงครุภัณฑ6งาน
ประชาสัมพันธ6 
29. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารทั่วไป 
30. กิจกรรมสถานศึกษาอุปถัมภ6 
(ครอบครัวอุปถัมภ6) 
31. กิจกรรมอาหารปลอดภัย สะอาด 
สCงเสริมสุขภาพดี (งานโภชนาการ) 
32. กิจกรรม อสม. น#อย 
33. กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ6
ตรวจโควิด-19 
34. กิจกรรมการบูรณาการสถานศึกษา
รอบรู#ด#านสุขภาพกับการเรียนการสอน  



หน#า 81  
 

 
 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

35. กิจกรรมการประกวดแกนนำ
นักเรียนด#านสุขภาพ 
36. กิจกรรมการอบรมเครือขCาย
ผู#ปกครองความรอบรู#ด#านสุขภาพ 
37. กิจกรรมการอบรมครูความรอบรู#
ด#านสุขภาพ 
38. กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
39. กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ6
ทางการพยาบาล 
40. กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ6 งาน
อนามัยสถานศึกษา 
41. กิจกรรมฉีดพCนสารเคมีกำจัด
ยุงลาย 
42. กิจกรรมฉีดวัคซีนไข#หวัดใหญC 
43. กิจกรรมซCอมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑ6 
44. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป~
การศึกษา 
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กลยุทธ+ท่ี 6 กลยุทธ(ด*านการสร*างเครือขAายความรAวมมือ 

เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

7. ภาคีเครือขCายให#ความรCวมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาอยCางยั่งยืน 

1. กิจกรรมจัดซื้อและซCอมโปรเจคเตอร6
และอุปกรณ6เสริมประจำห#องเรียน 
2. กิจกรรมจัดซื้อและซCอมบำรุง
โสตทัศนูปกรณ6(งานโสตทัศนศึกษา) 
3. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ6สตูดิโอครบ
วงจร (งานโสตทัศนศึกษา) 
4. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ6ห#องเรียน 
Smart classroom (งานโสตทัศน
ศึกษา) 
5. กิจกรรมจัดทำปcายกิจกรรมตCางๆ 
ของสถานศึกษา (งานโสตทัศนศึกษา) 
6. กิจกรรมการประชาสัมพันธ6ความรู#
ด#านสิ่งแวดล#อมศึกษา 
7. กิจการสถานศึกษาสิ่งแวดล#อมศึกษา
(Green Clean Health) 
8. กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที ่
9. กิจกรรมปรับปรุงห#องเรียน Smart 
Classroom (งานโสตทัศนศึกษา) 
10. กิจกรรมปรับปรุงห#องสตูดิโอครบ
วงจร(งานโสตทัศนศึกษา) 

15. ร#อยละของสถานศึกษาการจัดโครงการ/
กิจกรรม  ที่สCงเสริมการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล#อม ทรัพยากร แหลCงเรียนรู# วัสดุ
อุปกรณ6อยCางมีประสิทธิภาพ 
16. ร#อยละของผู#มีสCวนรCวมทุกภาคสCวนมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสCงเสริมการ
จัดการศึกษาอยCางมีคุณภาพ 
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เปQาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล 
พ้ืนฐาน 

BL 

เปQาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

11. กิจกรรมจัดซื้อระบบภาพและเสียง
ห#องประชุมผู#อำนวยการ(งานโสตทัศน
ศึกษา) 
12. กิจกรรมบริการชุมชน 
13. กิจกรรมสัมพันธ6ชุมชน 
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 3.3.5 กลุ(มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย 

 วิสัยทัศน< (Vision) 

 พัฒนาทักษะท้ังส่ีด1าน  สืบสานวัฒนธรรมพร1อมนำเทคโนโลยี สร1างคนดีสู@สากล 

 

 พันธกิจ (Mission) 

 มุ@งม่ันให1นักเรียนมีการพัฒนาทักษะท้ังส่ีด1าน มีความเปEนไทย นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ช@วยในการสืบค1น

ข1อมูลข@าวสารต@างๆ เปEนคนดี คนเก@งในสังคมสู@ความเปEนสากล 

 

 เปIาประสงค< (Goals) 

 1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ@าน 

 2.  นักเรียนผ@านการประเมินการใช1ทักษะท้ังส่ีด1าน 

 3.  นักเรียนร@วมสืบสานวัฒนธรรมไทยเปEนคนเก@ง  คนดี 

 4.  นักเรียนมีความสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค1นข1อมูลสู@ความเปEนสากล   

  

กรอบแผนกลยุทธ<ของกลุ(มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย 

 กลยุทธ<ท่ี 1  กลยุทธTด1านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู1เรียน/การวัดผล

ประเมินผล) 

เปIาประสงค< 

(กลยุทธ<ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค< ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทาง

วิชาการ ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 

1. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสูO

สถานศึกษามาตรฐานสากล   

3. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#มี

ความสามารถในการอOานและ

คิด 

4. โครงการสOงเสริมตาม

ศาสตรTพระราชา 

5. โครงการสOงเสริมศักยภาพ

ตามอัตลักษณTและความเปWน

เลิศทางวิชาการ 

6. โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุOมสาระการเรียนรู#

ภาษาไทย 

7. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. เพื่อสOงเสริมการใช#ทักษะ

ตามศักยภาพทางภาษาไทย

และสนับสนุนให#นักเรียนมีเจต

คติที่ดีตOอการเรียนวิชา

ภาษาไทย 

2. เพื่อให#ผู#เรียนมี

ความสามารถในการแสวงหา

ความรู# ใช#กระบวนการคิด

วิเคราะหTในการหาคำตอบและ

สร#างองคTความรู#ใหมO สามารถ

เชื่อมโยง สูOการดำรงชีวิตได#

อยOางพอเพียงและยั่งยืน 

3. เพื่อสOงเสริมการอOานและ

พัฒนาความคิดอยOางเปWน

ระบบและสร#างสรรคT 

4. เพื่อให#นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

1. ร#อยละของนักเรียนได#รับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

2. ร#อยละของนักเรียนมีความ

เปWนเลิศทางวิชาการ ล้ำหน#า

ทางความคิด ผลิตงานอยOาง

สร#างสรรคTและรOวมกัน

รับผิดชอบตOอสังคม 

3. ร#อยละของนักเรียนมี

ความรู#และทักษะที่จำเปWนตาม

หลักสูตรมุOงสูOความเปWนเลิศ

ทางวิชาการ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

4. ร#อยละของนักเรียนผOาน

เกณฑTการประเมิน  คุณธรรม  

จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง

ประสงคT 
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เปIาประสงค< 

(กลยุทธ<ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค< ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

8. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#มี

ความสามารถในการอOานและ

คิด 

9. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#มี

ความสามารถในการอOานและ

คิด 

10. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#

มีความสามารถในการอOาน

และคิด 

 

 

 

 

 

5. เพื่อบริการจัดการศึกษา

กลุOมสาระการเรียนรู#ภาษาไทย

ให#มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

6. เพื่อสOงเสริมการใช#ทักษะ

ตามศักยภาพทางภาษาไทย

และสนับสนุนให#นักเรียนมีเจต

คติที่ดีตOอการเรียนวิชา

ภาษาไทย 

7. เพื่อสOงเสริมการใช#ทักษะ

ตามศักยภาพทางภาษาไทย

และสนับสนุนให#นักเรียนมีเจต

คติที่ดีตOอการเรียนวิชา

ภาษาไทย 

8. เพื่อสOงเสริมการอOานและ

พัฒนาความคิดอยOางเปWน

ระบบและสร#างสรรคT 

5. ร#อยละของกลุOมสาระการ

เรียนรู#ภาษาไทยมีระบบ

บริหารจัดการอยOางมีคุณภาพ

บรรลุตามวัตถุประสงคTอยOางมี

ประสิทธิภาพ 

6. ร#อยละของนักเรียนได#รับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

7. ร#อยละของนักเรียนได#รับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

8. ร#อยละของนักเรียนมี

พัฒนาการด#านการอOานและ

รOวมกิจกรรมบันทึกรักการอOาน 

 

 

 

 กลยุทธ<ท่ี 2 กลยุทธTด1านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปIาประสงค< 

(กลยุทธ<ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค< ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยOางตOอเนื่อง สร#างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#

อยOางมืออาชีพ 

4. สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการศึกษาโดยใช#

เทคโนโลยี เปWนกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

1. โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุOมสาระการเรียนรู#

ภาษาไทย 

2. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพสูO

สถานศึกษามาตรฐานสากล   

 

 

 

1. เพื่อสOงเสริมให#ครูได#พัฒนา

ความรู#สูOนักเรียนอยOางมี

คุณภาพ 

2. เพื่อสนับสนุนให#ครูได#ใช# 

ICT ประกอบการเรียนการ

สอน 

3. เพื่อพัฒนาห#องศูนยTการ

เรียนรู#ภาษาไทยให#ดีขึ้น 

4. เพื่อสOงเสริมการใช#ทักษะ

ตามศักยภาพทางภาษาไทย

และสนับสนุนให#นักเรียนมีเจต

คติที่ดีตOอการเรียนวิชา

ภาษาไทย 

1. ร#อยละของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได#รับการอบรม

และพัฒนาตนให#มีศักยภาพ

และสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

2. ร#อยละของครูมีแผนการ

จัดการเรียนรู#สูOการสอนที่เน#น

ผู#เรียนเปWนสำคัญที่มี

ประสิทธิภาพตรงตาม

มาตรฐานและเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

3. ร#อยละของครูจัดทำวิจัยใน

ชั้นเรียน  สื่อ  นวัตกรรม  

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

นำมาพัฒนาการจัดการเรียน 
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เปIาประสงค< 

(กลยุทธ<ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค< ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

การสอน 

4. ร#อยละของนักเรียนได#รับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

 

 

 กลยุทธ<ท่ี 5 กลยุทธTด1านการพัฒนาสภาพแวดล1อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล1อม 

เปIาประสงค< 

(กลยุทธ<ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค< ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6. สถานศึกษาเปWนองคTกรรอบ

รู#ด#านสุขภาพ มีแหลOงเรียนรู# 

และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตOอ

การเรียนรู#อยOางมีคุณภาพและ

ปลอดภัย 

1. โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนกลุOมสาระการเรียนรู#

ภาษาไทย 

 

1. เพื่อบริการจัดการศึกษา

กลุOมสาระการเรียนรู#ภาษาไทย

ให#มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1. ร#อยละของกลุOมสาระการ

เรียนรู#ภาษาไทยมีระบบ

บริหารจัดการอยOางมีคุณภาพ

บรรลุตามวัตถุประสงคTอยOางมี

ประสิทธิภาพ 
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การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย ไปสู5การปฏิบัติ 
 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย ได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
กลยุทธ+ท่ี  1  กลยุทธ)ด+านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู+เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ ทักษะ

ชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสูO

สถานศึกษามาตรฐานสากล   

3. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#มี

ความสามารถในการอOานและคิด 

4. โครงการสOงเสริมตามศาสตรU

พระราชา 

5. โครงการสOงเสริมศักยภาพตามอัต

ลักษณUและความเปXนเลิศทางวิชาการ 

6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุOมสาระการเรียนรู#ภาษาไทย 

7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

8. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#มี

ความสามารถในการอOานและคิด 

9. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#มี

ความสามารถในการอOานและคิด 

1. ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. ร#อยละของนักเรียนมีความเปXนเลิศ

ทางวิชาการ ล้ำหน#าทางความคิด ผลิต

งานอยOางสร#างสรรคUและรOวมกัน

รับผิดชอบตOอสังคม 

3. ร#อยละของนักเรียนมีความรู#และ

ทักษะที่จำเปXนตามหลักสูตรมุOงสูOความ

เปXนเลิศทางวิชาการ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

4. ร#อยละของนักเรียนผOานเกณฑUการ

ประเมิน  คุณธรรม  จริยธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงคU 

5. ร#อยละของกลุOมสาระการเรียนรู#

ภาษาไทยมีระบบบริหารจัดการอยOางมี

คุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคUอยOางมี

ประสิทธิภาพ 

6. ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

10. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#มี

ความสามารถในการอOานและคิด 

 

 

7. ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

8. ร#อยละของนักเรียนมีพัฒนาการด#าน

การอOานและรOวมกิจกรรมบันทึกรักการ

อOาน 

93 

 

 

 

93 
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94 
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กลยุทธ+ท่ี 2 กลยุทธ)ด+านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการ

พัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยOาง

ตOอเนื่อง สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและมี

ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#อยOางมือ

อาชีพ 

 4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช#เทคโนโลยี เปXนกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุOมสาระการเรียนรู#ภาษาไทย 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพสูO

สถานศึกษามาตรฐานสากล   

 

1. ร#อยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการอบรมและพัฒนาตนให#

มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

2. ร#อยละของครูมีแผนการจัดการ

เรียนรู#สูOการสอนที่เน#นผู#เรียนเปXนสำคัญ

ที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานและ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. ร#อยละของครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  

สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ

และนำมาพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอน 

4. ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

93 

 

 

 

93 

 

 

 

93 

 

 

 

93 

94 

 

 

 

94 

 

 

 

94 

 

 

 

94 

95 

 

 

 

95 

 

 

 

95 

 

 

 

95 

96 

 

 

 

96 

 

 

 

96 
 
 
 

96 

 
 
 
 
 



หน#า 90  
 

 
 

หน#า 90 

กลยุทธ+ท่ี 5 กลยุทธ)ด+านการพัฒนาสภาพแวดล+อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล+อม 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

6. สถานศึกษาเปXนองคUกรรอบรู#ด#านสุขภาพ 

มีแหลOงเรียนรู# และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตOอ

การเรียนรู#อยOางมีคุณภาพและปลอดภัย 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุOมสาระการเรียนรู#ภาษาไทย 

 

1. ร#อยละของกลุOมสาระการเรียนรู#

ภาษาไทยมีระบบบริหารจัดการอยOางมี

คุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคUอยOางมี

ประสิทธิภาพ 

93 

 

 

 

94 95 96 

 

 



หน#า 91  

 

 
 

หน#า 91 

 3.3.6 กลุ(มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร9 

 วิสัยทัศน9 (Vision) 

  พัฒนาผู)เรียนให)มีความรู)คู3คุณธรรม มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรC เสริมสร)างด)วยเทคโนโลยี                           
สู3วิถีแห3งนวัตกรรม นำไปประยุกตCใช)ในชีวิตประจำวันอย3างมีประสิทธิภาพ 
 
 พันธกิจ (Mission) 

 พัฒนาบุคลากรให)มีความรู) ความสามารถ และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือส3งเสริมให)มีการจัด
กระบวนการเรียนรู)โดยมุ3งพัฒนาผู)เรียนให)มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรC และส3งเสริมให)ผู)เรียนเข)าถึงส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย3างมีประสิทธิภาพ พร)อมท้ังจัดแหล3งการเรียนรู)ให)มีสภาพแวดล)อมท่ีเอ้ือต3อ
การเรียนรู)ของผู)เรียน 
 

 เปIาประสงค9 (Goals) 

 1. ผู)เรียนมีคุณภาพอย3างรอบด)าน เปVนคนเก3ง คนดี และมีความสุข 
 2. ครูมีความรู) ความสามารถ และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. มีแหล3งการเรียนรู)ให)มีสภาพแวดล)อมท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู)อย3างมีคุณภาพ 
 4. มีส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู)ให)มีคุณภาพ



หน#า 92  

หนา้ 92 
 

 
 

กรอบแผนกลยุทธ9ของกลุ(มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร9 

 กลยุทธ9ท่ี 1 กลยุทธCด)านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู)เรียน/การวัดผล
ประเมินผล) 

เปIาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะ 

ทางวิชาการ ทักษะชีวิต  

มีสมรรถนะตามหลักสูตร 

และคุณลักษณะในศตวรรษ 

ที่ 21 

1. โครงการยกระดับคุณภาพ

ผู#เรียนและความเปKนเลิศทาง

วิชาการ 

 

2. โครงการสLงเสริมรักภาษา  

รักการอLาน และพัฒนาแหลLง

สืบค#น 

 

 

3. โครงการสLงเสริมกิจกรรม

พัฒนาผู#เรียนและพัฒนา

ทักษะของผู#เรียนในศตวรรษ 

ที่ 21 

 

4. โครงการตามรอยศาสตรT

พระราชา 

1. เพื่อให#ผู#เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรTและ

มีผลการทดสอบระดับตLาง ๆ 

สูงขึ้น 

2. เพื่อสLงเสริมให#นักเรียน 

รักการอLานการสืบค#นหาข#อมูล

จากแหลLงเรียนรู#ตLาง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

3. เพื่อสLงเสริมให#ผู#เรียนได#

พัฒนาทักษะการคิดที่ใช#ใน

การสื่อสารด#วยผลงานเชิง

บูรณาการ 

 

4. เพื่อให#นักเรียนได#เรียนรู#

การใช#ชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร#อยละของนักเรียนได#รับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

 

2. ร#อยละของนักเรียนได#รับ

การพัฒนาทักษะการอLานการ

สืบค#นข#อมูลจากแหลLงเรียนรู#

ตLาง ๆ 

 

3. ร#อยละของนักเรียนมี

ความรู#และทักษะที่จำเปKนตาม

หลักสูตรมีความเปKนเลิศทาง

วิชาการเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

4. ร#อยละของนักเรียนได#

เรียนรู#การใช#ชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 กลยุทธ9ท่ี 2 กลยุทธCด)านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปIาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยLางตLอเนื่อง สร#างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#

อยLางมืออาชีพ 

5. โครงการยกระดับคุณภาพ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

5. เพื่อสLงเสริมคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนให#

เทียบเทLามาตรฐานสากล 

 

5. ร#อยละของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได#เข#ารLวมการ

ประชุม อบรม และพัฒนาตน

ให#มีศักยภาพและสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

 



หน#า 93  

หนา้ 93 
 

 
 

 กลยุทธ9ท่ี 4 กลยุทธCด)านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เปIาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

5. สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการโดยใช#

เทคโนโลยีที่บูรณาการอยLาง

เปKนระบบ คุ#มคLาและเกิด

ประโยชนTตLอสLวนรวม 

 

6. โครงการพัฒนาสื่อ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

6. เพื่อสLงเสริมให#ครูมีสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช#ในการ

จัดการเรียนการสอนและ

ปฏิบัติงานตามหน#าที่อยLางมี

ประสิทธิภาพ 

 

6. ร#อยละของกลุLมสาระการ

เรียนรู#คณิตศาสตรTมีสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ

เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

 

  

 กลยุทธ9ท่ี 5 กลยุทธCด)านการพัฒนาสภาพแวดล)อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล)อม 
เปIาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6. สถานศึกษาเปKนองคTกรรอบ

รู#ด#านสุขภาพ มีแหลLงเรียนรู# 

และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตLอ

การเรียนรู#อยLางมีคุณภาพและ

ปลอดภัย 

7. โครงการแหลLงการเรียนรู# 

ภูมิทัศนTและสิ่งแวดล#อม 

7. เพื่อปรับปรุง พัฒนา

ซLอมแซมอุปกรณT ครุภัณฑT 

และแหลLงการเรียนรู#ให#มีความ

ปลอดภัยพร#อมใช#งาน 

7. ร#อยละของกลุLมสาระการ

เรียนรู#คณิตศาสตรTได#ปรับปรุง

แหลLงเรียนรู# ตรงตามความ

ต#องการและมีประสิทธิภาพ 

 



ห
น
#า 94  

 

 
 

การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร+ ไปสู5การปฏิบัติ 
 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร+ ได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
กลยุทธ+ท่ี 1 กลยุทธ)ด+านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู+เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่

ส9งเสริมความเป@นเลิศทางวิชาการตาม

มาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและ

ความต#องการของผู#เรียน ชุมชนและสังคม 

1. โครงการยกระดับคุณภาพผู#เรียน

และความเป@นเลิศทางวิชาการ 

 

2. โครงการส9งเสริมรักภาษา  

รักการอ9าน และพัฒนาแหล9งสืบค#น 

 

 

3. โครงการส9งเสรมิกิจกรรมพัฒนา

ผู#เรียนและพัฒนาทักษะของผู#เรียนใน

ศตวรรษ 

ที่ 21 

4. โครงการตามรอยศาสตรVพระราชา 

1. เพื่อให#ผู#เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตรVและมีผลการทดสอบ

ระดับต9าง ๆ สูงขึ้น 

2. เพื่อส9งเสริมให#นักเรียน 

รักการอ9านการสืบค#นหาข#อมูลจาก

แหล9งเรียนรู#ต9าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

3. เพื่อส9งเสริมให#ผู#เรียนได#พัฒนาทักษะ

การคิดที่ใช#ในการสื่อสารด#วยผลงานเชิง

บูรณาการ 

4. ร#อยละของนักเรียนได#เรียนรู#การใช#

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

80 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

80 

81 

 

 

81 

 

 

 

81 

 

 

81 

 

82 

 

 

82 

 

 

 

82 

 

 

82 

84 

 

 

84 

 

 

 

84 
 

 

84 

 
 
 
 
 



ห
น
#า 95  

 

 
 

กลยุทธ+ท่ี 2 กลยุทธ)ด+านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการ

พัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอย9าง

ต9อเนื่อง สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและมี

ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#อย9างมือ

อาชีพ 

5. โครงการยกระดับคุณภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

5. ร#อยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#เข#าร9วมการประชุม อบรม 

และพัฒนาตนให#มีศักยภาพและ

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

80 81 82 84 

 

กลยุทธ+ท่ี 4 กลยุทธ)ด+านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดย

ใช#เทคโนโลยีที่บูรณาการอย9างเป@นระบบ 

คุ#มค9าและเกิดประโยชนVต9อส9วนรวม 

6. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมทางการศึกษา 

6. ร#อยละของกลุ9มสาระการเรียนรู#

คณิตศาสตรVมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เพียงพอเหมาะสมกับตัวชี้วัด 

95 95 96 97 

 
 
 
 
 
 



ห
น
#า 96  

 

 
 

กลยุทธ+ท่ี 5 กลยุทธ)ด+านการพัฒนาสภาพแวดล+อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล+อม 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

6. สถานศึกษาเป@นองคVกรรอบรู#ด#านสุขภาพ 

มีแหล9งเรียนรู# และสภาพแวดล#อมที่เอื้อต9อ

การเรียนรู#อย9างมีคุณภาพและปลอดภัย 

7. โครงการแหล9งการเรียนรู# ภูมิทัศนV 

และสิ่งแวดล#อม 

7. ร#อยละของกลุ9มสาระการเรียนรู#

คณิตศาสตรVได#ปรับปรุงแหล9งเรียนรู# 

ตรงตามความต#องการและมี

ประสิทธิภาพ 

 

95 95 96 97 



ห
น
#า 97  

หน#า 97 

 

 
 

 3.3.7 กลุ(มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร9 

 วิสัยทัศน9 (Vision) 

 มุ$งพัฒนานักเรียนให2มีความสามารถด2านวิทยาศาสตร< เทคโนโลยี และส่ิงแวดล2อม  ยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสากล  มีจิตวิทยาศาสตร<  และทักษะชีวิต 

 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. ส$งเสริมให2นักเรียนให2สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ไปประยุกต<ใช2ในชีวิตมีจิตวิทยาศาสตร<และ

รักส่ิงแวดล2อม 

 2. ส$งเสริมครูให2มีความรู2ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3. พัฒนาหลักสูตรและส$งเสริมกระบวนการเรียนการสอน  ให2นักเรียนพัฒนาตนเองได2ตามศักยภาพ มีความรู2

ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 4. ส$งเสริมการใช2ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลให2มีคุณภาพเอ้ือเฟWXอต$อการ

พัฒนานักเรียนอย$างรอบด2าน  

 

 เปGาประสงค9 (Goals) 

 1. ผู2เรียนมีความรู2 ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได2รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอย$างต$อเน่ือง สร2างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู2อย$างมืออาชีพ 

 3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช2เทคโนโลยี เป[นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเชิงบูรณาการ 

 

กรอบแผนกลยุทธ9ของกลุ(มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร9 

กลยุทธ9ท่ี 1 กลยุทธ<ด2านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู2เรียน/การวัดผล

ประเมินผล) 



ห
น
#า 98  

หน#า 98 

 

 
 

เปGาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทาง

วิชาการ ทักษะชีวิต  

มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสูP

สถานศึกษามาตรฐานสากล   

3. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#มี

ความสามารถในการอPานและ

คิด 

4. โครงการเสริมสร#างสูP

ประชาคมอาเซียน   

5. โครงการสPงเสริมศักยภาพ

และความสามารถตาม          

อัตลักษณYของสถานศึกษา 

6. โครงการสPงเสริมพัฒนา

ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เพื่อสPงเสริมพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนกลุPมวิชาวิทยาศาสตรY

ของนักเรียน 

2. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มระดับ

คะแนนO-NET ให#สูงขึ้น 

3. เพื่อสPงเสริมทักษะ

กระบวนการคิดใน  

การเรียนรู#ของนักเรียน   

4. เพื่อสนับสนุน  สPงเสริมการ

จัดการเรียนรู#วิทยาศาสตรYที่

หลากหลายที่เน#นกระบวนการ

คิด  การสร#างสรรคYประโยชนY 

เสริมทักษะในการเรียนรู#

วิทยาศาสตรY กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู#  การ

แสวงหาความรู#ในการ 

พัฒนาตนเอง และเจตคติที่ดี

ตPอวิชาวิทยาศาสตรY 

5. เพื่อสPงเสริมให#นักเรียนได#

เรียนรู#และเห็นคุณคPาการใช#

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. เพื่อสนับสนุนการใช#แหลPง

ภูมิปgญญาท#องถิ่นในการ

จัดการเรียนรู#บูรณาการหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร#อยละของนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

กลุPมวิชาวิทยาศาสตรYเพิ่มขึน้ 

2. ร#อยละของนักเรียนมีผล

การสอบ O-NET เพิ่มขึ้น 

3. ร#อยละของนักเรียน

สามารถทำและนำเสนอ

โครงงานวิทยาศาสตรYได#  

4. ร#อยละของนักเรียนมี

กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู#และทักษะการคิดด#าน

ตPางๆในโครงงานวิทยาศาสตรY 

มีเจตคติที่ดีตPอวิชา

วิทยาศาสตรYและมีจิตวิทยา-

ศาสตรY 

5. ร#อยละของนักเรียนมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรY

ในการแก#ปgญหาเพิ่มขึ้น  

6. ร#อยละของนักเรียน ได#

เรียนรู#การใช#ชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

  

 

 

 

 

 



ห
น
#า 99  

หน#า 99 

 

 
 

 กลยุทธ9ท่ี 2 กลยุทธ<ด2านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปGาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยPางตPอเนื่อง สร#างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#

อยPางมืออาชีพ 

4. สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการศึกษาโดยใช#

เทคโนโลยี เปjนกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

1. โครงการพัฒนาห#องเรียน

คุณภาพ  

 

1. เพื่อสPงเสริมให#ครูพัฒนา

ตนเองมีแผนการจัดการเรียนรู#

อิงมาตรฐานทำวิจัยในชั้นเรียน 

ผลิต/ใช#สื่อ ICT ในการจัดการ

เรียนการสอน  

2. เพื่อสนับสนุนให#ครูและ

นักเรียนมีห#องศูนยYวิชา 

ห#องปฏิบัติการวิทยาศาสตรY  

ที่มีคุณภาพที่ชPวยสPงเสริม

บรรยากาศในการจัดการเรียน

การสอน  

 

7. ร#อยละของครูวิทยาศาสตรY

ทุกคนพัฒนาตนเองเปjนครูมือ

อาชีพ 

8. ร#อยละของครูวิทยาศาสตรY

ทุกคน มีการจัดหา/ผลิต/ใช#

สื่อ ICT ในการจัดการเรียน

การสอน 

9. ร#อยละของครูวิทยาศาสตรY

ทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

อยPางน#อย 1 เรื่อง 

10. ร#อยละของห#องศูนยYวิชา

วิทยาศาสตรYและ

ห#องปฏิบัติการวิทยาศาสตรY

ได#รับการปรับปรุงและ

ซPอมแซมให#มีบรรยากาศ

สPงเสริมการเรียนรู# 

 

 กลยุทธ9ท่ี 3 กลยุทธ<ด2านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปGาประสงค9 

(กลยุทธ9ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค9 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6. สถานศึกษาเปjนองคYกรรอบ

รู#ด#านสุขภาพ มีแหลPงเรียนรู# 

และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตPอ

การเรียนรู#อยPางมีคุณภาพและ

ปลอดภัย 

1. งานพัฒนาการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตรY 

 

1. เพื่อสนับสนุนให#ครูและ

นักเรียนมีวัสดุอุปกรณYและ

ครุภัณฑYใช#จัดการเรียนการ

สอนอยPางเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

11. ร#อยละของครูและ

นักเรียน มีวัสดุอุปกรณYและ

ครุภัณฑYใช#จัดการเรียนการ

สอนอยPางเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 



หน#า 100  
 

 
 

การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร+ ไปสู5การปฏิบัติ 
 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร+ ได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
กลยุทธ+ท่ี 1 กลยุทธ)ด+านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู+เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ 

ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสูNสถานศึกษา 

มาตรฐานสากล   

3. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#ม ี

ความสามารถในการอNานและคิด 

4. โครงการเสริมสร#างสูNประชาคมอาเซียน   

5. โครงการสNงเสริมศักยภาพและ 

ความสามารถตามอัตลักษณWของสถานศึกษา 

6. โครงการสNงเสริมพัฒนาทักษะชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ร#อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในกลุNมวิชาวิทยาศาสตรW

เพิ่มขึ้น 

2. ร#อยละของนักเรียนมีผลการ 

สอบ O-NET เพิ่มขึ้น 

3. ร#อยละของนักเรียนสามารถทำและ

นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตรWได#  

4. ร#อยละของนักเรียนมีกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู#และทักษะการคิด

ด#านตNางๆ ในโครงงานวิทยาศาสตรW   

มีเจตคติที่ดีตNอวิชาวิทยาศาสตรWและมี

จิตวิทยาศาสตรW 

5. ร#อยละของนักเรียนมีทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตรW 

ในการแก#ปfญหาเพิ่มขึ้น  

6. ร#อยละของนักเรียน ได#เรียนรู# 

การใช#ชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

93 

 

 

93 

 

94 

 

93 

 

 

 

 

93 

 

 

93 

94 

 

 

94 

 

95 

 

94 

 

 

 

 

94 

 

 

94 

95 

 

 

95 

 

96 

 

95 

 

 

 

 

95 

 

 

95 

96 

 

 

96 

 

97 

 

96 

 

 

 

 

96 

 

 

96 



หน#า 101  
 

 
 

กลยุทธ+ท่ี 2 กลยุทธ)ด+านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการ

พัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยNาง

ตNอเนื่อง สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและ

มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#อยNาง

มืออาชีพ 

4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช#เทคโนโลยี เปiนกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนาห#องเรียนคุณภาพ  7. ร#อยละของครูกลุNมสาระการเรียนรู#

วิทยาศาสตรW 

ทุกคนพัฒนาตนเองเปiนครูมืออาชีพ 

8. ร#อยละของครูวิทยาศาสตรW 

ทุกคน มีการจัดหา/ผลิต/ใช#สื่อ 

ICT ในการจัดการเรียนการสอน 

9. ร#อยละของครูวิทยาศาสตรW 

ทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

อยNางน#อย 1 เรื่อง 

10. ร#อยละของห#องศูนยWวิชา

วิทยาศาสตรWและห#องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรWได#รับการปรับปรุงและ

ซNอมแซมให#มีบรรยากาศสNงเสริม        

การเรียนรู# 

93 

 

 

93 

 

 

94 

 

 

93 

 

 

94 

 

 

94 

 

 

95 

 

 

94 

 

95 

 

 

95 

 

 

96 

 

 

95 

 

96 

 

 

96 

 

 

97 

 

 

96 

 

 
 
 
 
 
 



หน#า 102  
 

 
 

 
กลยุทธ+ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด+วยหลักธรรมาภิบาลเน+นกระบวนการมีสMวนรMวม 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

6.เพื่อให#สถานศึกษามีระบบบริหารจัด

การศึกษาอยNางมีคุณภาพด#วยหลักธรรมา 

ภิบาลเน#นการมีสNวนรNวม 

1. งานพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรW 11. ร#อยละของครูและนักเรียน มีวัสดุ

อุปกรณWและครุภัณฑWใช#จัดการเรียนการ

สอนอยNางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

93 

 

 

94 

 

 

 

95 96 

 
 



หน#า 103  

หน#า 103 

 

 
 

 3.3.8 กลุ(มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 วิสัยทัศน@ (Vision) 

          กลุ%มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ%งพัฒนาให0ผู0เรียนมีคุณธรรมนำความรู0 มีจิตสำนึก
สาธารณะในความเปEนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยLทรงเปEนประมุข และเน0นการจัดการเรียนรู0
ให0ก0าวทันต%อเทคโนโลยี 

 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดกิจกรรมส%งเสริมให0นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคL  

 2. จัดกิจกรรมส%งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให0ก0าวทันเทคโนโลยี เน0นผู0เรียนเปEนสำคัญตามทักษะการเรียนรู0ในศตวรรษ 
ท่ี 21 

 4. จัดกิจกรรมส%งเสริมอนุรักษLความเปEนไทย และภูมิป[ญญาท0องถ่ิน 
 5. ส%งเสริมให0ครูได0รับการพัฒนาความรู0 ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย%างต%อเน่ือง 
 

 เปLาประสงค@ (Goals) 

           1. ผู0เรียนมีความรู0ความสามารถทางด0านวิชาการตามทักษะการจัดการเรียนรู0ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ผู0เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคL  

 3. ผู0เรียนมีความภาคภูมิใจในความเปEนไทย และภูมิป[ญญาท0องถ่ิน 
 4. ครูในกลุ%มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได0รับการพัฒนาศักยภาพอย%างต%อเน่ือง 
 

กรอบแผนกลยุทธ@ของกลุ(มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 กลยุทธ@ท่ี 1 กลยุทธLด0านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู 0เรียน/การวัดผล
ประเมินผล) 

เปLาประสงค@ 

(กลยุทธ@ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค@ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทาง

วิชาการ ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

1.กิจกรรมบูรณาการการ

เรียนรู#หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชา 

2.ตลาดนัดพอเพียงสังคม

ศึกษา 

3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู#

พัฒนาสPงเสริมศักยภาพ

นักเรียน กลุPมสาระการเรียนรู#

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

1. เพื่อสPงเสริมให#นักเรียนมี

ความรู# มีทักษะชีวิต สามารถ

นำหลักหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตWใช#ได#อยPางเหมาะสม 

2.เพื่อสPงเสริม ให#นักเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

3.เพื่อสPงเสริมปลูกฝYงจิตส

สำนึกด#านคุณธรรม 

1. ร#อยละของผู#เรียนมีผลการ

เรียนเฉลี่ยในรายวิชากลุPมสาระ

การเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ในระดับ 3 

2. ร#อยละของนักเรียนได#รับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

3. ร#อยละของนักเรียนมีความ

เป[นเลิศทางวิชาการ ล้ำหน#า

ทางความคิด ผลิตงานอยPาง 



หน#า 104  

หน#า 104 

 

 
 

เปLาประสงค@ 

(กลยุทธ@ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค@ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4.กิจกรรมเตรียมความพร#อม

สอบ ม.6 กลุPมสาระการเรียนรู#

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

5.แขPงขันศิลปหัตถกรรมและ

การแขPงขันวิชาการกลุPมสาระ

การเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

6.แขPงขันวิชาการภายนอก

สถานศึกษากลุPมสาระการ

เรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

7.กิจกรรมประกวดนิทาน

คุณธรรมสองภาษา กลุPมสาระ

การเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

8.กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

กลุPมสาระการเรียนรู#สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

9.กิจกรรมวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

10.ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกรW 

11.กิจกรรมประกวดมารยาท

ไทย 

12.กิจกรรมแสดงตนเป[นพุทธ

มามกะ 

13.กิจกรรมธรรมศึกษา 

 

จริยธรรมแกPบุคลากรและ

นักเรียนในสถานศึกษา 

 

สร#างสรรคWและรPวมกัน

รับผิดชอบตPอสังคม 

4. ร#อยละของนักเรียนมี

ความรู#และทักษะที่จำเป[นตาม

หลักสูตรมุPงสูPความเป[น 

เลิศทางวิชาการ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

5. ร#อยละของผู#เรียนที่มี

คุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคW  

6. ร#อยละของผู#เรียนเข#ารPวม

กิจกรรม  เสริมสร#างคุณธรรม 

จริยธรรม และทักษะชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 



หน#า 105  

หน#า 105 

 

 
 

 กลยุทธ@ท่ี 2 กลยุทธLด0านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปLาประสงค@ 

(กลยุทธ@ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค@ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยPางตPอเนื่อง สร#างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#

อยPางมืออาชีพ 

 

1. กิจกรรมสPงเสริมกิจกรรม

ชุมชนการเรียนรู#ทางวิชาชีพ

(PLC) กลุPมสาระการเรียนรู#

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

 

 

1. เพื่อให#ครูผู#สอนในกลุPม

สาระการเรียนรู#สังคม

ศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ได#รับทราบ

ข#อมูลสารสนเทศตPางๆ ที่

จำเป[นตPอวิชาชีพได#อยPาง

กว#างขวางและรวดเร็วขึ้น

สPงผลดีตPอการปรับปรุง

พัฒนางานวิชาชีพของตน

ได#ตลอดเวลา เกิดแรง

แนวทางที่จะสร#างแรง

บันดาลใจตPอการเรียนรู#ให#

นักเรียนตPอไป 

7. ร#อยละของครูได#รับการ

พัฒนาตนเอง และพัฒนางาน

อยPางตPอเนื่อง 

 

 

 กลยุทธ@ท่ี 3 กลยุทธLด0านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปLาประสงค@ 

(กลยุทธ@ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค@ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยPางตPอเนื่อง สร#างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#

อยPางมืออาชีพ 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลุPม

สาระการเรียนรู#สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.กิจกรรมจัดซPอมบำรุง

ครุภัณฑW 

1.เพื่อสPงเสริมการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูเป[นไปอยPางมี

ประสิทธิภาพ 

8. ร#อยละของการบริหาร

จัดการทรัพยากรบรรลุ

วัตถุประสงคWอยPางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 กลยุทธ@ท่ี 4 กลยุทธLด0านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

เปLาประสงค@ 

(กลยุทธ@ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค@ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

5. สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการโดยใช#

เทคโนโลยีที่บูรณาการอยPาง

เป[นระบบ คุ#มคPาและเกิด

ประโยชนWตPอสPวนรวม  

1. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษากลุPม

สาระการเรียนรู#สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

1. เพื่อสPงเสริมให#ครูมีสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช#ใน

การปฏิบัติหน#าที่การจัดการ

เรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานตามหน#าที่ได#อยPางมี

ประสิทธิภาพ 

9. ร#อยละของครูสามารถผลิต

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 

 



หน#า 106  

หน#า 106 

 

 
 

 กลยุทธ@ท่ี 5 กลยุทธLด0านการพัฒนาสภาพแวดล0อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล0อม 

เปLาประสงค@ 

(กลยุทธ@ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค@ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6. สถานศึกษาเป[นองคWกรรอบ

รู#ด#านสุขภาพ มีแหลPงเรียนรู# 

และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตPอ

การเรียนรู#อยPางมีคุณภาพและ

ปลอดภัย 

1. กิจกรรมพัฒนาแหลPง

เรียนรู# กลุPมสาระสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. นักเรียนได#รับการสPงเสริม

ด#านบรรยากาศที่เอื้อตPอการ

จัดการเรียนรู#และใช#เป[นแหลPง

เรียนรู#ได#เต็มศักยภาพ 

7. ร#อยละของครูได#รับการ 

พัฒนาตนเองและพัฒนา 

งานอยPางตPอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน#า 107  
 

 
 

การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปสู5การปฏิบัติ 

 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

กลยุทธ+ท่ี 1 กลยุทธ'ด)านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู)เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปPาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปPาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ 

ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

1.กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู#หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

2.ตลาดนัดพอเพียงสังคมศึกษา 

3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู#พัฒนาสQงเสริม

ศักยภาพนักเรียน กลุQมสาระการเรียนรู#สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.กิจกรรมเตรียมความพร#อมสอบ ม.6 กลุQม

สาระการเรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

5.แขQงขันศิลปหัตถกรรมและการแขQงขัน

วิชาการกลุQมสาระการเรียนรู#สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

6.แขQงขันวิชาการภายนอกสถานศึกษากลุQม

สาระการเรียนรู#สังคมศึกษา 

7.กิจกรรมประกวดนิทานคุณธรรมสองภาษา 

กลุQมสาระการเรียนรู#สังคมศึกษา   

8.กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน กลุQมสาระการ

เรียนรู#สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

9.กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

1. ร#อยละของผู#เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย

ในรายวิชากลุQมสาระการเรียนรู#สังคม

ศึกษา ศาสนาแ ละวัฒนธรรมใน 

ระดับ 3 

2. ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ร#อยละของนักเรียนมีความเป^นเลิศ

ทางวิชาการ ล้ำหน#าทางความคิด ผลิต

งานอยQางสร#างสรรค_และรQวมกัน

รับผิดชอบตQอสังคม 

4. ร#อยละของนักเรียนมีความรู#และ

ทักษะที่จำเป^นตามหลักสูตรมุQงสูQความ

เป^นเลิศทางวิชาการ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

5. ร#อยละของผู#เรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค_  

6. ร#อยละของผู#เรียนเข#ารQวมกิจกรรม  

เสริมสร#างคุณธรรม จริยธรรม และ
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เปPาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปPาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

10.ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร_ 

11.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

12.กิจกรรมแสดงตนเป^นพุทธมามกะ 

13.กิจกรรมธรรมศึกษา 

ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

กลยุทธ+ท่ี 2 กลยุทธ'ด)านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปPาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปPาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการ

พัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยQาง

ตQอเนื่อง สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและ

มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#อยQาง

มืออาชีพ 

1. กิจกรรมสQงเสริมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู#

ทางวิชาชีพ (PLC) กลุQมสาระการเรียนรู#สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

7. ร#อยละของครูได#รับการพัฒนา

ตนเอง และพัฒนางานอยQางตQอเนื่อง 
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กลยุทธ+ท่ี 3 กลยุทธ'ด)านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปPาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปPาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการ

พัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยQาง

ตQอเนื่อง สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและ

มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#อยQาง

มืออาชีพ 

1.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลุQมสาระการเรียนรู#

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.กิจกรรมจัดซQอมบำรุงครุภัณฑ_ 

8. ร#อยละของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบรรลุวัตถุประสงค_อยQางมี

ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ+ท่ี 4 กลยุทธ'ด)านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

เปPาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปPาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ

โดยใช#เทคโนโลยีที่บูรณาการอยQางเป^น

ระบบ คุ#มคQาและเกิดประโยชน_ตQอสQวนรวม  

1. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษากลุQมสาระการเรียนรู#สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

9. ร#อยละของครูสามารถผลิตสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
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กลยุทธ+ท่ี 5 กลยุทธ'ด)านการพัฒนาสภาพแวดล)อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล)อม 

เปPาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 

ข1อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปPาหมาย (ปYงบประมาณ) 

ปY 2564 ปY 2565 ปY 2566 

6. สถานศึกษาเป^นองค_กรรอบรู#ด#านสุขภาพ 

มีแหลQงเรียนรู# และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตQอ

การเรียนรู#อยQางมีคุณภาพและปลอดภัย 

1. กิจกรรมพัฒนาแหลQงเรียนรู# กลุQมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ร#อยละของครูได#รับการ 

พัฒนาตนเองและพัฒนา 

งานอยQางตQอเนื่อง 
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 3.3.9 กลุ(มสาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา 

 วิสัยทัศน> (Vision) 

 กลุ %มสาระการเรียนรู 0สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการศึกษาด0วยเทคโนโลยีให0เกิดการเรียนรู 0 มีคุณธรรม 

จริยธรรม ความเข0าใจด0านสุขภาพ การออกกำลังกายและทักษะต%างๆ มีความคิดริเริ่มสร0างสรรคJอย%างอิสระ เห็น

คุณค%าและความสำคัญของการสร0างเสริมและดูแลสุขภาพอย%างถูกวิธี และประยุกตJใช0ในการดำรงชีวิตได0อย%างมี

ความสุข 

 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู0ให0ครอบคลุมสอดคล0องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาผู0เรียนให0มีความเปZนเลิศด0านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 

 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให0มีสมรรถนะตรงตามสายงานมีความเชี่ยวชาญจัดการศึกษาอย%าง  

มืออาชีพ 

 4. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 5.พัฒนาแหล%งเรียนรู0ให0เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของผู0เรียน มีสภาพแวดล0อมที่เอื้อต%อการเรียนรู0อย%าง

มีคุณภาพและปลอดภัย 

 

 เปJาประสงค> (Goals) 

 1. ส%งเสริมความเปZนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดด0านกีฬาและการส%งเสริม

สุขภาพตามความต0องการของผู0เรียน ชุมชนและสังคม 

 2. ผู0เรียนมีความรู0 ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปZนไทยมีสมรรถนะ 

ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได0รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอย%างต%อเน่ือง สร0างนวัตกรรม 

ทางการศึกษาและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู0อย%างมืออาชีพ 

  4. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช0เทคโนโลยีเปZนกลไกหลักในการขับเคล่ือนเชิงบูรณาการ 

  5. มีแหล%งเรียนรู0ท่ีตอบสนองความต0องการของผู0เรียนได0อย%างครบถ0วน สร0างบรรยากาศการเรียนรู0ท่ี

เหมาะสมแก%ผู0เรียน  
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กรอบแผนกลยุทธ>ของกลุ(มสาระการเรียนรู3สุขศึกษาและพลศึกษา 

 กลยุทธ>ท่ี 1 กลยุทธJด0านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู0เรียน/การวัดผล

ประเมินผล) 

เปJาประสงค> 

(กลยุทธ>ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค> ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. สถานศึกษามีหลักสูตร

สถานศึกษาที่ส8งเสริมความ

เป?นเลิศทางวิชาการตาม

มาตรฐานสากล ตอบสนอง

ความถนัดและความต#องการ

ของผู#เรียน ชุมชนและสังคม 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทาง

วิชาการ ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

1.โครงการส8งเสริมสุขนิสัย 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

สุนทรียภาพด#านศิลปะ ดนตรี 

กีฬา 

2.โครงการพัฒนาการบริหาร

จัดการและคุณภาพด#าน

วิชาการ   

1. เพื่อส8งเสริมนักเรียนให#มี

การพัฒนาทักษะความรู#

ทางด#านวิชาการ และทางด#าน

กีฬา เพื่อการพัฒนาตนเอง 

อย8างสม่ำเสมอ เพื่อความเป?น

เลิศ จนมีผลงานตามอัตลักษณV

ของสถานศึกษา โดยมี

สวัสดิการสนับสนุนในด#าน 

ต8าง ๆ 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพการ

บริหารจัดการด#านวิชาการ

ตามภารกิจที่ได#รับมอบหมาย

ทุกประเภทให#มีคุณภาพตาม

ค8าเปYาหมายหรือสูงกว8า และ

สอดคล#องตามความต#องการ

ของผู#มีส8วนเกี่ยวข#อง 

1. ร#อยละของนักเรียนได#รับ

การพัฒนาคุณภาพในใช#ทักษะ

ด#านต8าง ๆ แสดงความเป?น

เลิศในการแข8งขันฯ ตาม

ศักยภาพของตนเอง 

สอดคล#องกับอัตลักษณVของ

สถานศึกษาและรักการออก

กำลังกาย มีสุขนิสัย สุขภาพ

กาย สุขภาพจิตที่ดี และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑV 

2.ร#อยละของนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี

ระดับคุณภาพตามค8า

เปYาหมายหรือสูงกว8า 

 

 กลยุทธ>ท่ี 2 กลยุทธJด0านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปJาประสงค> 

(กลยุทธ>ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค> ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อย8างต8อเนื่อง สร#างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#

อย8างมืออาชีพ 

 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนาสื่อ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม         

ทางการศึกษา 

 

 

1. เพื่อส8งเสริมให#ครูได#รับการ

พัฒนาตนเองอย8างต8อเนื่อง 

2. เพื่อส8งเสริมและสนับสนุน

ให#ครูพัฒนาการเรียนการสอน

โดยใช#สื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

1. ร#อยละของครูได#รับการ

อบรมและพัฒนาตนเองตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ร#อยละของครูได#รับการ

พัฒนาการเรียนการสอนโดย

ใช#สื่อเทคโนโลย ี



ห
น
#า 112  

หน#า 112 

 

 
 

 กลยุทธ>ท่ี 3 กลยุทธJด0านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป#าประสงค* 
(กลยุทธ*ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค* ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4. สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการศึกษาโดยใช#

เทคโนโลยี เป?นกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

1.โครงการส8งเสริมป 

ระสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ตามแผนงานและนโยบายของ

ภาครัฐ   

1. เพื่อบริหารจัดการการศึกษา

กลุ8มสาระการเรียนรู#สุขศึกษา

และพลศึกษาให#มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

1.ร#อยละของกลุ8มสาระการ

เรียนรู#ศิลปะมีระบบบริหาร

จัดการอย8างมีคุณภาพ บรรลุ

ตามวัตถุประสงคVอย8างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 กลยุทธ>ท่ี 5 กลยุทธJด0านการพัฒนาสภาพแวดล0อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล0อม 

เปJาประสงค> 

(กลยุทธ>ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค> ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6. สถานศึกษาเป?นองคVกร

รอบรู#ด#านสุขภาพ มีแหล8ง

เรียนรู# และสภาพแวดล#อมที่

เอื้อต8อการเรียนรู#อย8างมี

คุณภาพและปลอดภัย 

1. โครงการพัฒนาแหล8ง 

เรียนรู#ภูมิทัศนVและสิ่งแวดล#อม 

1. เพื่อให#สภาพแวดล#อม

ภายในห#องเรียน และอาคาร 

เอื้อต8อการจัดการเรียนการ

สอนอย8างมีคุณภาพ 

1. ร#อยละของกลุ8มสาระสุข

ศึกษาและพลศึกษามี

สภาพแวดล#อมที่เอื้อต8อการ

จัดการเรียนการสอนอย8างมี

คุณภาพ 

 

 

 

 

 



ห
น
#า 113  

 

 
 

การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มสาระการเรียนรู1สุขศึกษาและพลศึกษา ไปสู5การปฏิบัติ 
 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มสาระการเรียนรู1สุขศึกษาและพลศึกษา ได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
กลยุทธ+ท่ี 1  กลยุทธ)ด+านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู+เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่

ส8งเสริมความเป?นเลิศทางวิชาการตาม

มาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและ

ความต#องการของผู#เรียน ชุมชนและสังคม 

 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ 

ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 

1.โครงการส8งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สุนทรียภาพด#านศิลปะ ดนตรี 

กีฬา 

 

 

2 .โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและ

คุณภาพด#านวิชาการ   

1. เพื่อส8งเสริมนักเรียนให#มีการพัฒนา

ทักษะความรู#ทางด#านวิชาการ และ

ทางด#านกีฬา เพื่อการพัฒนาตนเอง 

อย8างสม่ำเสมอ เพื่อความเป?นเลิศ จนมี

ผลงานตามอัตลักษณVของสถานศึกษา 

โดยมีสวัสดิการสนับสนุนในด#านต8างๆ 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการด#านวิชาการตามภารกิจที่ได#รับ

มอบหมายทุกประเภทให#มีคุณภาพตาม

ค8าเปYาหมายหรือสูงกว8า และสอดคล#อง

ตามความต#องการของผู#มีส8วนเกี่ยวข#อง 

92 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

94 

96 

 

 

 

 

 

96 

97 

 

 

 

 

 

98 

 
 
 
 
 
 
 



ห
น
#า 114  

 

 
 

กลยุทธ+ท่ี 2 กลยุทธ)ด+านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการ

พัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอย8าง

ต8อเนื่อง สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและ

มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#อย8าง

มืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนาสื่อ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

 

 

1. ร#อยละของครูได#รับการอบรมและ

พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ร#อยละของครูได#รับการพัฒนาการ

เรียนการสอนโดยใช#สื่อเทคโนโลย ี

95 

 

96 

96 

 

97 

 

97 

 

98 

98 

 

99 

 
กลยุทธ+ท่ี 3 กลยุทธ)ด+านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 
4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช#เทคโนโลยี เป?นกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

1.โครงการส8งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัต ิ

งานตามแผนงานและนโยบายของภาครัฐ   

1. ร#อยละของกลุ8มสาระการเรียนรู#สุข

ศ ึกษาและพลศึกษามีระบบบริหาร

จ ัดการอย 8างม ีค ุณภาพ บรรล ุตาม

วัตถุประสงคVอย8างมีประสิทธิภาพ 

94 95 96 97 

 
 
 
 
 



ห
น
#า 115  

 

 
 

 
กลยุทธ+ท่ี 5 กลยุทธ)ด+านการพัฒนาสภาพแวดล+อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล+อม 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 
6. สถานศึกษาเป?นองคVกรรอบรู#ด#านสุขภาพ 

มีแหล8งเรียนรู# และสภาพแวดล#อมที่เอื้อต8อ

การเรียนรู#อย8างมีคุณภาพและปลอดภัย 

1.โครงการพัฒนาแหล8งเรียนรู#ภูมิทัศนV 

และสิ่งแวดล#อม 

1. ร#อยละของกลุ8มสาระมี

สภาพแวดล#อมที่เอื้อต8อการจัดการ

เรียนการสอนอย8างมีคุณภาพ 

 

94 95 96 97 

 
 



หน#า 116  

หน#า 116 
 

 
 

 3.3.10 กลุ)มสาระการเรียนรู4ศิลปะ 

 วิสัยทัศน; (Vision) 

 กลุ%มสาระการเรียนรู0ศิลปะ จัดการศึกษาด0วยเทคโนโลยีให0เกิดการเรียนรู0 มีคุณธรรม จริยธรรม ความเข0าใจ

ด0านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปD มีความคิดริเร่ิมสร0างสรรคGอย%างอิสระ เห็นคุณค%าของศิลปวัฒนธรรมไทย และประยุกตGใช0

ในการดำรงชีวิตได0อย%างมีความสุข 

 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. ส%งเสริมครูให0มีความรู0 ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 2. ส%งเสริมการเรียนการสอนให0ผู0เรียนเกิดความรู0 ความเข0าใจ ด0านทัศนศิลปD ดนตรี และนาฏศิลปD 

 3. พัฒนาการเรียนการสอนท่ีสนองต%อความแตกต%างระหว%างบุคคลสู%ความเปXนเลิศทางวิชาการอย%างย่ังยืน 

 4. ส%งเสริมให0นักเรียนได0ศึกษาแหล%งเรียนรู0ภายในและภายนอก 

 5. ส%งเสริมให0ผู0เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปXนไทยและรับผิดชอบต%อสังคม 

 

 เปGาประสงค; (Goals) 

 1. ผู0เรียนมีความรู0 ความเข0าใจด0านทัศนศิลปD ดนตรีและนาฏศิลปD 

 2. ผู0เรียนมีความคิดริเร่ิมสร0างสรรคG มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปXนไทย และรับผิดชอบต%อสังคม 

 3. ครูมีความรู0 ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช0ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน#า 117  

หน#า 117 
 

 
 

กรอบแผนกลยุทธ;ของกลุ)มสาระการเรียนรู4ศิลปะ 

 กลยุทธ;ท่ี 1 กลยุทธGด0านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล  (หลักสูตร/คุณภาพผู0เรียน/การวัดผล

ประเมินผล) 

เปGาประสงค; 

(กลยุทธ;ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค; ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทาง

วิชาการ ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

1. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสูO

สถานศึกษามาตรฐานสากล   

3. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#มี

ความสามารถในการอOานและคิด 

4. โครงการเสริมสร#างสูO

ประชาคมอาเซียน   

5. โครงการสOงเสริมศักยภาพ

และความสามารถตาม          

อัตลักษณXของสถานศึกษา 

6. โครงการสOงเสริมพัฒนา

ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เพื่อสOงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนให#

สูงขึ้น 

2. เพื่อสOงเสริมให#นักเรียนมี

ความรู# ความสามารถทางด#าน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป_ 

3. เพื่อสนับสนุนทักษะและ

ความคิดสร#างสรรคXด#านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป_ให#กับนักเรียน 

 

 

4. เพื่อสOงเสริมให#นักเรียนรู#จัก

เลือกวัสดุ อุปกรณXในการฝaก

ทักษะอยOางคุ#มคOาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร#อยละของนักเรียนได#รับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

2. ร#อยละของนักเรียนมีการ

พัฒนาความสามารถทางด#าน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป_ 

3. ร#อยละของนักเรียนมี

ความคิดสร#างสรรคXในการทำ

ผลงานด#านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป_ เปdนอยOางด ี

 

4. ร#อยละของนักเรียนเลือกใช#

วัสดุอุปกรณXอยOางประหยัด

และคุ#มคOาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  

 กลยุทธ;ท่ี 2 กลยุทธGด0านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปGาประสงค; 

(กลยุทธ;ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค; ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยOางตOอเนื่อง สร#างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#

อยOางมืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนาห#องเรียน

คุณภาพ 

 

1. เพื่อสOงเสริมให#ครูได#รับการ

พัฒนาตนเองอยOางตOอเนื่อง 

 

2. เพื่อสOงเสริมและสนับสนุนให#

ครูพัฒนาการเรียนการสอนโดย

ใช#สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. ร#อยละของครูได#รับการ

อบรมและพัฒนาตนเองตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

6. ร#อยละของครูได#รับการ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช#

สื่อเทคโนโลย ี

  

 

 

 

 



หน#า 118  

หน#า 118 
 

 
 

 กลยุทธ;ท่ี 3 กลยุทธGด0านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปGาประสงค; 

(กลยุทธ;ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค; ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4. สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการศึกษาโดยใช#

เทคโนโลยี เปdนกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

1. งานพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน 

1. เพ่ือบริหารจัดการ

การศึกษากลุ%มสาระการ

เรียนรู0ศิลปะให0มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

7. ร#อยละของกลุOมสาระการ

เรียนรู#ศิลปะมีระบบบริหาร

จัดการอยOางมีคุณภาพ บรรลุ

ตามวัตถุประสงคXอยOางมี

ประสิทธิภาพ 
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การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มสาระการเรียนรู1ศิลปะ ไปสู5การปฏิบัติ 
 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มสาระการเรียนรู1ศิลปะ ได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
กลยุทธ+ท่ี 1  กลยุทธ)ด+านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล  (หลักสูตร/คุณภาพผู+เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ 

ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสูNสถานศึกษา

มาตรฐานสากล   

3. โครงการพัฒนาผู#เรียนให#มีความ สามารถ

ในการอNานและคิด 

4. โครงการเสริมสร#างสูNประชาคมอาเซียน   

5. โครงการสNงเสริมศักยภาพและ

ความสามารถตามอัตลักษณWของสถานศึกษา 

6. โครงการสNงเสริมพัฒนาทักษะชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

1. ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. ร#อยละของนักเรียนมีการพัฒนา

ความสามารถทางด#านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป ̂

3. ร#อยละของนักเรียนมีความคิด

สร#างสรรคWในการทำผลงานด#านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป^ เป`นอยNางดี 

4. ร#อยละของนักเรียนเลือกใช#วัสดุ

อุปกรณWอยNางประหยัดและคุ#มคNาตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

92 

 

93 

 

 

93 

 

 

91 

93 

 

94 

 

 

94 

 

 

92 

94 

 

95 

 

 

96 

 

 

93 

95 

 

96 

 

 

97 

 

 

94 

 
 
 
 
 



หน#า 120  
หน#า 120 

 

 
 

กลยุทธ+ท่ี 2 กลยุทธ)ด+านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการ

พัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยNาง

ตNอเนื่อง สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและ

มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#อยNาง

มืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนาห#องเรียนคุณภาพ 

 

5. ร#อยละของครูได#รับการอบรมและ

พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. ร#อยละของครูได#รับการพัฒนาการ

เรียนการสอนโดยใช#สื่อเทคโนโลย ี

95 

 

95 

 

96 

 

96 

97 

 

97 

 

98 

 

98 

 
กลยุทธ+ท่ี 3 กลยุทธ)ด+านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปOาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปOาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 

4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช#เทคโนโลยี เป`นกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 7. ร#อยละของกลุNมสาระการเรียนรู#

ศิลปะมีระบบบริหารจัดการอยNางมี

คุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคWอยNางมี

ประสิทธิภาพ 

95 

 

 

 

96 

 

 

 

97 

 

 

 

98 
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 3.3.11 กลุ(มสาระการเรียนรู3การงานอาชีพ 

 วิสัยทัศน= (Vision) 

 พัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต9ออาชีพสุจริต ใช?เทคโนโลยีอย9างสร?างสรรคC มีคุณธรรมและ  

จิตสาธารณะ 

 

 พันธกิจ (Mission) 

              1. ส9งเสริมให?ผู?เรียนมีความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปMนไทย ใฝPเรียนรู? มีความรับผิดชอบ สามารถ

ทำงานร9วมกับผู?อ่ืนได?และมีเจตคติท่ีดีต9ออาชีพสุจริต 

              2. ส9งเสริมให?ผู?เรียนมีทักษะสู9ความเปMนเลิศทางด?านวิชาการ 

              3. ส9งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต9างระหว9างบุคคล 

              4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือใช?ในการเรียนการสอน 

              5. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เอ้ือต9อการเรียน 

 

 เปIาประสงค= (Goals) 

                1. ผู?เรียนมีความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปMนไทย ใฝPเรียนรู? มีความรับผิดชอบ ทำงานร9วมกับผู?อ่ืน

ได?อย9างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต9ออาชีพสุจริต 

                2. ผู?เรียนมีทักษะเปMนเลิศด?านวิชาการตามความถนัดของผู?เรียน 

                3. จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต9างระหว9างบุคคล 

                4. ใช?เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในการเรียนการสอนอย9างต9อเน่ือง 

                5. มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 

 

กรอบแผนกลยุทธ=ของกลุ(มสาระการเรียนรู3การงานอาชีพ 

 กลยุทธ=ท่ี 1 กลยุทธCด?านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู?เรียน/การวัดผล

ประเมินผล) 

เปIาประสงค= 

(กลยุทธ=ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค= ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทาง

วิชาการ ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

1. โครงการตามรอยศาสตรF

พระราชา 

2.โครงการสHงเสริมกิจกรรม

พัฒนาผู#เรียนและพัฒนาทักษะ

ของผู#เรียนในศตวรรษที่ 21 

3.โครงการยกระดับคุณภาพ

ผู#เรียนและความเปQนเลิศทาง

วิชาการ 

1. เพื่อให#ผู#เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุHมสาระการ

เรียนรู#การงานอาชีพ 

2. เพื่อสHงเสริมและพัฒนา

ความรู# ความสามารถ ทักษะ

และศักยภาพทางการงาน

อาชีพ 

3. เพื่อสHงเสริมให#ผู#เรียนมี

ความรู# ความสามารถและ

1. ร#อยละของผู#เรียนได#รับการ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

2. ร#อยละของผู#เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุHม

สาระการเรียนรู#การงานอาชีพ 

สูงขึ้นร#อยละ 1 

3. ร#อยละของผู#เรียนมีความรู#

และทักษะที่จำเปQนตาม



หน#า 122  

หน#า 122 
 

 
 

เปIาประสงค= 

(กลยุทธ=ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค= ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ทักษะในทุกด#านสอดคล#องกับ

หลักสูตรและเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

4. เพื่อให#นักเรียนรู#จักคุณคHา

ของการดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู#จัก

การทำบัญชีออมรายรับ 

รายจHาย มีความอดทนและคิด

แก#ป]ญหาได#ด#วยตนเอง 

5. เพื่อประสานความรHวมมือ

ระหวHางสถานศึกษากับ

ครอบครัวของนักเรียน ในการ

จัดการเรียนรู#บูรณาการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บัญชีรายรับรายจHาย 

หลักสูตรมีความเปQนเลิศทาง

วิชาการเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

4. ร#อยละของผู#เรียนปฏิบัติ

และเข#ารHวมกิจกรรม

เสริมสร#างพัฒนาคุณลักษณะ

ตามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 กลยุทธ=ท่ี 2 กลยุทธCด?านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปIาประสงค= 

(กลยุทธ=ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค= ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยHางตHอเนื่อง สร#างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#

อยHางมืออาชีพ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพ

ครูและบุคคลากรทางการ

ศึกษา 

2. โครงการสHงเสริมกิจกรรม

พัฒนาผู#เรียนและพัฒนา

ทักษะของผู#เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 

3. โครงการพัฒนาแหลHง

เรียนรู# ภูมิทัศนFและ

สิ่งแวดล#อม 

4.โครงการยกระดับคุณภาพ

ผู#เรียนและความเปQนเลิศทาง

วิชาการ 

1. เพื่อสHงเสริมให#ครูได#พัฒนา

ความรู#สูHนักเรียนอยHางมี

คุณภาพ 

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครู

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยการใช#สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรม 

 

 

 

1. ร#อยละของครูได#รับการ

อบรมและพัฒนาตนให#มี

ศักยภาพและสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ร#อยละของกลุHมสาระการ

เรียนรู#การงานอาชีพ จัด

กิจกรรม/โครงการที่สHงเสริม

การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล#อม 

ทรัพยากร วัสดุอุปกรณFอยHางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ร#อยละของครูจัดทำ

งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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เปIาประสงค= 

(กลยุทธ=ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค= ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4.ร#อยละของนักเรียนได#รับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

 

 กลยุทธ=ท่ี 3 กลยุทธCด?านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปIาประสงค= 

(กลยุทธ=ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค= ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4. สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการศึกษาโดยใช#

เทคโนโลยี เปQนกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพ

ผู#เรียนและความเปQนเลิศทาง

วิชาการ 

1. เพื่อบริการจัดการศึกษา

กลุHมสาระการเรียนรู#การงาน

อาชีพ ให#มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

1. ร#อยละของกลุHมสาระการ

เรียนรู#การงานอาชีพ มีระบบ

บริหารจัดการอยHางมีคุณภาพ

บรรลุตามวัตถุประสงคFอยHางมี

ประสิทธิภาพ 



ห
น
#า 124  

 
 

 
 

การนำกลยุทธ+และจุดเน1นของกลุ5มสาระการเรียนรู1การงานอาชีพ ไปสู5การปฏิบัติ 
 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ+ของกลุ5มสาระการเรียนรู1การงานอาชีพ ได1วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
กลยุทธ+ท่ี 1 กลยุทธ)ด+านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู+เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปPาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปPาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 
2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทางวิชาการ 

ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

1. โครงการตามรอยศาสตรGพระราชา 

2. โครงการสIงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน

และพัฒนาทักษะของผู#เรียนในศตวรรษที่ 21 

3. โครงการยกระดับคุณภาพผู#เรียนและ

ความเปRนเลิศทางวิชาการ 

1. ร#อยละของผู#เรียนได#รับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. ร#อยละของผู#เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุIมสาระการเรียนรู#การ

งานอาชีพสูงขึ้นร#อยละ 1 

3. ร#อยละของผู#เรียนมีความรู#และ

ทักษะที่จำเปRนตามหลักสูตรมีความเปRน

เลิศทางวิชาการเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

4. ร#อยละของผู#เรียนปฏิบัติและเข#ารIวม

กิจกรรมเสริมสร#างพัฒนาคุณลักษณะ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ+ท่ี 2 กลยุทธ)ด+านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปPาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปPาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได#รับการ

พัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอยIาง

ตIอเนื่อง สร#างนวัตกรรมทางการศึกษาและ

มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#อยIาง

มืออาชีพ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพครูและ

บุคคลากรทางการศึกษา 

2. โครงการสIงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน

และพัฒนาทักษะของผู#เรยีนในศตวรรษที่ 21 

3. โครงการพัฒนาแหลIงเรียนรู# ภูมิทัศนGและ

สิ่งแวดล#อม 

4. โครงการยกระดับคุณภาพผู#เรียนและ

ความเปRนเลิศทางวิชาการ 

1. ร#อยละของครูได#รับการอบรมและ

พัฒนาตนให#มีศักยภาพและสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ร#อยละของกลุIมสาระการเรียนรู#การ

งานอาชีพ จัดกิจกรรม/โครงการที่

สIงเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล#อม 

ทรัพยากร วัสดุอุปกรณGอยIางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ร#อยละของครูจัดทำงานวิจัยในชั้น

เรียน สือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.ร#อยละของนักเรียนได#รับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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กลยุทธ+ท่ี 3 กลยุทธ)ด+านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปPาประสงค+ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ข1อมูล
พ้ืนฐาน           

BL 

เปPาหมาย (ปXงบประมาณ) 

ปX 2564 ปX 2565 ปX 2566 
4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช#เทคโนโลยี เปRนกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพผู#เรียนและ

ความเปRนเลิศทางวิชาการ 

1. ร#อยละของกลุIมสาระการเรียนรู#การ

งานอาชีพ มีระบบบริหารจัดการอยIางมี

คุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคGอยIางมี

ประสิทธิภาพ 
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 3.3.12 กลุ)มสาระการเรียนรู4ภาษาต)างประเทศ 

 วิสัยทัศน? (Vision) 

 กลุ%มสาระการเรียนรู0ภาษาต%างประเทศ โรงเรียนสารวิทยา ผลิตนักเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาในระดับ

มาตรฐานสากล มีสมรรถนะการส่ือสารและวัฒนธรรม มีส%วนร%วม มีทักษะการคิดอย%างมีวิจารณญาณและสร0างสรรคL มี

ทักษะชีวิตและการทำงาน สร0างประโยชนLต%อสังคม 

 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. นักเรียนได0เรียนรู0สาระความรู0 (Knowledge) และได0รับการฝ]กทักษะ (Skills) ท้ังด0านการฟdง พูด อ%าน 

เขียน รวมท้ังการได0รับการพัฒนาคุณลักษณะ (Attributes) ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดและผ%านการประเมินตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู0ส%งเสริมทักษะภาษาต%างประเทศโดยเน0นผู0เรียนเปoนสำคัญ  

 3. ส%งเสริมและพัฒนานักเรียนให0มีศักยภาพในการแข%งขันและศึกษาต%อด0านภาษาต%างประเทศ 

 4. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรในกลุ%มสาระการเรียนรู0ภาษาต%างประเทศและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู0ท่ีหลากหลาย  

 

 เปKาประสงค? (Goals) 

 1. นักเรียนพัฒนาสมรรถนะการส่ือสารภาษาต%างประเทศและนำความรู0ไปใช0ได0จริง  

 2. นักเรียนผ%านการประเมินการใช0ทักษะภาษาต%างประเทศตามมาตรฐานตัวช้ีวัด 

 3. นักเรียนมีศักยภาพในการแข%งขันและศึกษาต%อด0านภาษาต%างประเทศ 

 4. ส%งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให0มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู0และก0าวทันเทคโนโลยีการศึกษา 

 

กรอบแผนกลยุทธ?ของกลุ)มสาระการเรียนรู4ภาษาต)างประเทศ 

 กลยุทธ?ท่ี 1  กลยุทธLด0านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล  (หลักสูตร/คุณภาพผู0เรียน/การวัดผล

ประเมินผล) 
 

เปKาประสงค? 

(กลยุทธ?ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค? ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะทาง

วิชาการ ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

1. โครงการยกระดับ

คุณภาพผู#เรียนและความ

เปKนเลิศทางวิชาการ 

2. โครงการสLงเสริมความ

เปKนเลิศและพัฒนาคุณภาพ

ด#านภาษา (เกาหลี ญี่ปุPน 

ภาษาจีน ฝรั่งเศส ฯลฯ) 

3. เพื่อสLงเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรียนรู#เชิงบูรณา

1.เพื่อสLงเสริมให#นักเรียนได#ม ี

โอกาสทบทวนความรู#เรียน 

เสริมและพัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษเพื่อสLงเสริมให#นัก 

เรียนได#ใช#เวลาวLางให#เปKน 

ประโยชนZ 

2. เพื่อพัฒนาและสLงเสริมให# 

นักเรียนที่มีความสามารถ 

พิเศษและความเปKนเลิศ 

1. ร#อยละของนักเรียน และผู#ม ี

สLวนเกี่ยวข#องมีความพึงพอใจ 

ตLอการบริหารจัดการโครงการ 

ห#องเรียนพิเศษในระดับ  

พึงพอใจมากที่สุด 

2. ร#อยละนักเรียนมีผลคะแนน 

หลังเรียนและมีความพึงพอใจ

สูงกวLากLอนเรียน 



ห
น
#า 128  

หน#า 128 

 

 
 

เปKาประสงค? 

(กลยุทธ?ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค? ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบบครบองคZรวมให#กับ

นักเรียนได#พัฒนาศักยภาพ

เต็มขีดความสามารถของ

ตนเองอยLางตLอเนื่อง และ

สLงเสริมสนับสนุนและเตรียม

ความพร#อมให#นักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษด#าน

วิชาการ ด#านดนตรี กีฬา 

สุนทรียภาพและทักษะ

เฉพาะทาง ได#เพิ่มขีด

ความสามารถด#านการ

แขLงขันทักษะตามความถนัด

และความสนใจ ทั้งในระดับ

สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ระดับภาค 

ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 

4.โครงการตามรอยศาสตรZ

พระราชา 

 

 

 

ทางด#านภาษาอังกฤษ 

ให#มีความรู#ทางภาษาอังกฤษ 

ในระดับสูงอีกทั้งจัดเวท ี

แลกเปลี่ยนเรียนรู# 

นำเสนอผลงานของนักเรียน 

ครู ผู#บริหารและบุคลากร 

ทางการศึกษาให#ปรากฏแกL 

สาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เพื่อน#อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของใน

หลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรม

ราโชบายด#านการศึกษาของ

พระเจ#าอยูLหัวรัชกาลที่ 10 มา

ปฏิบัติให#เปKนรูปธรรมผLาน

กิจกรรมเพื่อสLงเสริมให#

นักเรียนมีความรู# มีทักษะชีวิต 

สามารถนำหลักหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตZใช#ได#อยLางเหมาะสม 

3. ร#อยละของนักเรียนได#รับการ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. ร#อยละของนักเรียนผLาน

เกณฑZการประเมิน  คุณธรรม  

จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง

ประสงคZ 

5. ร#อยละของนักเรียนผLาน

เกณฑZการประเมินคุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงคZและคLานิยม 12 

ประการกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 กลยุทธ?ท่ี 2 กลยุทธLด0านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปKาประสงค? 

(กลยุทธ?ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค? ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยLางตLอเนื่อง สร#างนวัตกรรม

ทางการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#

อยLางมืออาชีพ 

1. โครงการยกระดับ

คุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

 

 

1. เพื่อให#ครูผู#สอน มีความรู# 

ความเข#าใจเกี่ยวกับการวิจัย

ทางการศึกษาและนำ

ผลการวิจัยไปใช#เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน 

2. เพื่อสLงเสริมให#ครูมีสื่อ 

เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช#ใน 

1. ร#อยละของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สามารถเขียน

แผนการจัดการเรียนรู#และ

งานวิจัย ในชั้นเรียนได#

สอดคล#องกับ ตัวชี้วัด ผลการ 

เรียนรู# และ มาตรฐานการ

เรียนรู# ได# 



ห
น
#า 129  

หน#า 129 

 

 
 

เปKาประสงค? 

(กลยุทธ?ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค? ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

 

 

 

 

2. โครงการพัฒนาสื่อ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

การปฏิบัติหน#าที่การจัดการ 

เรียนการสอนและการ  

ปฏิบัติงานตามหน#าที่ได#อยLางม ี

ประสิทธิภาพในการจัดการ 

เรียนรู# 

2. ร#อยละของครูและบุคลากร

ทางการศึกษามคีวามพึงพอใจ 

ในการเข#ารLวมกิจกรรม 

 

 

 กลยุทธ?ท่ี 3 กลยุทธLด0านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปKาประสงค? 

(กลยุทธ?ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค? ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

5. สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการโดยใช#

เทคโนโลยีที่บูรณาการอยLาง

เปKนระบบ คุ#มคLาและเกิด

ประโยชนZตLอสLวนรวม  

1. โครงการสLงเสริมกิจกรรม

พัฒนาผู#เรียนและพัฒนา

ทักษะของผู#เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 

2. โครงการยกระดับ

คุณภาพผู#เรียนและความ

เปKนเลิศทางวิชาการ 

3. โครงการสLงเสริมความ

เปKนเลิศและพัฒนาคุณภาพ

ด#านภาษา (เกาหลี ญี่ปุPน 

ภาษาจีน ฝรั่งเศส ฯลฯ) 

4. โครงการพัฒนาสื่อ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

 

 

1. ให#ครูและนักเรียนที่เข#ารLวม  

กิจกรรมได#เรียนรู#วัฒนธรรม 

ประเพณีของเจ#าของเจ#าของ 

ภาษาและสLงเสริมทักษะ 

ทางด#านการใช#ภาษาอังกฤษ 

เพิ่มมากขึ้น 

2.เพื่อสLงเสริมให#นักเรียนได#ม ี

โอกาส ทบทวนความรู#เรียน 

เสริมและพัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษเพื่อสLงเสริมให#นักเรียน 

ได#ใช#เวลาวLางให#เปKนประโยชนZ

3. เพื่อพัฒนาและสLงเสริมให#  

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศ

ษและความเปKนเลิศทางด#าน 

ภาษาอังกฤษ ให#มีความรู#ทาง

ภาษาอังกฤษในระดับสูง 

4. เพื่อสLงเสริมให#ครูมีสื่อ 

เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช#ใน 

การปฏิบัติหน#าที่การจัดการ 

เรียนการสอนและการ  

ปฏิบัติงานตามหน#าที่ได#อยLางม ี

ประสิทธิภาพในการจัดการ 

เรียนรู# 

1. ร#อยละของนักเรียน 

และผู#มีสLวนเกี่ยวข#องมี 

ความพึงพอใจตLอการ  

บริหารจัดการโครงการ 

ห#องเรียนพิเศษในระดับ  

พึงพอใจมากที่สุด 

2. ร#อยละนักเรียนมีผล คะแนน 

หลังเรียนและมีความพึงพอใจ

สูงกวLากLอนเรียน 

3. ร#อยละของนักเรียนได#รับการ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

4. ร#อยละของครูและบุคลากร

ทางการศึกษามคีวามพึงพอใจใน

การเข#ารLวมกิจกรรม 

 

 

 

 



ห
น
#า 130  

หน#า 130 

 

 
 

 กลยุทธ?ท่ี 5 กลยุทธLด0านการพัฒนาสภาพแวดล0อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล0อม 

เปKาประสงค? 

(กลยุทธ?ระดับแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค? ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6. สถานศึกษาเปKนองคZกรรอบ

รู#ด#านสุขภาพ มีแหลLงเรียนรู# 

และสภาพแวดล#อมที่เอื้อตLอ

การเรียนรู#อยLางมีคุณภาพและ

ปลอดภัย 

1. โครงการพัฒนาแหลLง

เรียนรู# ภูมิทัศนZและ

สิ่งแวดล#อม 

1. เพื่อสLงเสริมและพัฒนาให#

แหลLงเรียนรู# ห#อง 131 มีความ

ปลอดภัย และเอื้อตLอการ

จัดการเรียนรู#ของครูและ

ผู#เรียน มีสถานที่เพียงพอใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู#ใน

กลุLมสาระการเรียนรู# 

1. ร#อยละของครูและนักเรียน

จัดกิจกรรมที่มีบรรยากาศและ

สิ่งแวดล#อม ทรัพยากร แหลLง

เรียนรู# วัสดุอุปกรณZอยLางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 



หน#า 131 

 

 
 

หนา้ 131 

การนำกลยุทธ?และจุดเน4นของกลุ)มสาระการเรียนรู4ภาษาต)างประเทศ ไปสู)การปฏิบัติ 

 จากการจัดทำกรอบแผนกลยุทธ?ของกลุ)มสาระการเรียนรู4ภาษาต)างประเทศ ได4วางแผนเพ่ือการปฏิบัติ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

กลยุทธ?ท่ี 1  กลยุทธLด0านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล (หลักสูตร/คุณภาพผู0เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

เปKาประสงค? โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ข4อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปKาหมาย 

(ปhงบประมาณ) 

ปh 

2564 

ปh 

2565 

ปh 

2566 

2. ผู#เรียนมีความรู# ทักษะ

ทางวิชาการ ทักษะชีวิต มี

สมรรถนะตามหลักสูตร

และคุณลักษณะในศตวรรษ

ที่ 21 

 

1. โครงการยกระดับ

คุณภาพผู#เรียนและความ

เปKนเลิศทางวิชาการ 
 

2 .โครงการสLงเสริมความ

เปKนเลิศและพัฒนาคุณภาพ

ด#านภาษา (เกาหลี ญี่ปุPน 

ภาษาจีน ฝรั่งเศส ฯลฯ) 
 

3. เพื่อสLงเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรียนรู#เชิงบูรณา

การแบบครบองคZรวมให#กับ

นักเรียนได#พัฒนาศักยภาพ

เต็มขีดความสามารถของ

ตนเองอยLางตLอเนื่อง และ

สLงเสริมสนับสนุนและเตรียม

ความพร#อมให#นักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษด#าน

วิชาการ ด#านดนตรี กีฬา 

สุนทรียภาพและทักษะ

เฉพาะทาง ได#เพิ่มขดี

ความสามารถด#านการ

แขLงขันทักษะตามความถนัด

และความสนใจ ทั้งในระดับ

สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ระดับภาค 

ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 

 

1.เพื่อสLงเสริมให#

นักเรียนได#มีโอกาส 

ทบทวนความรู#เรียน

เสริมและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อ

สLงเสริมให#นัก เรียนได#ใช#

เวลาวLางให#เปKน

ประโยชนZ 

 

2.เพื่อพัฒนาและ

สLงเสริมให#นักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษและ

ความเปKนเลิศทางด#าน

ภาษาอังกฤษ ให#มี

ความรู#ทางภาษาอังกฤษ

ในระดับสูงอีกทั้งจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู# 

นำเสนอผลงานของ

นักเรียน ครู ผู#บริหาร

และบุคลากรทางการ

ศึกษาให#ปรากฏแกL

สาธารณชน 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน#า 132 

 

 
 

หนา้ 132 

กลยุทธ?ท่ี 2 กลยุทธLด0านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปKาประสงค? โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ข4อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปKาหมาย 

(ปhงบประมาณ) 

ปh 

2564 

ปh 

2565 

ปh 

2566 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได#รับการพัฒนา

สมรรถนะตรงตามสายงาน

อยLางตLอเนื่อง สร#าง

นวัตกรรมทางการศึกษา

และมีความเชี่ยวชาญใน

การจัดการเรียนรู#อยLางมือ

อาชีพ 

1. โครงการยกระดับ

คุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาสื่อ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

1. ร#อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

สามารถเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู#และ

งานวิจัย ในชั้นเรียนได# 

สอดคล#องกับ ตัวชี้วัด 

ผลการ เรียนรู# และ 

มาตรฐานการเรียนรู#ได# 

 

2. ร#อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

มคีวามพึงพอใจของที ่  

เข#า รLวมกิจกรรม 

90 

 

 

 

 

 

 

 

90 

100 

 

 

 

 

 

 

 

90 

100 

 

 

 

 

 

 

 

92 

100 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

กลยุทธ?ท่ี 3 กลยุทธLด0านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปKาประสงค? โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ข4อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปKาหมาย 

(ปhงบประมาณ) 

ปh 

2564 

ปh 

2565 

ปh 

2566 

5. สถานศึกษามีระบบ

การบริหารจัดการโดยใช#

เทคโนโลยีที่บูรณาการ

อยLางเปKนระบบ คุ#มคLา

และเกิดประโยชนZตLอ

สLวนรวม  

1. โครงการสLงเสริม

กิจกรรมพัฒนาผู#เรียนและ

พัฒนาทักษะของผู#เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

2. โครงการยกระดับ

คุณภาพผู#เรียนและความ

เปKนเลิศทางวิชาการ 

3. โครงการสLงเสริมความ

เปKนเลิศและพัฒนา

คุณภาพด#านภาษา 

(เกาหลี ญี่ปุPน ภาษาจีน 

ฝรั่งเศส ฯลฯ) 

1. ร#อยละของ

นักเรียนและผู#มีสLวน 

เกี่ยวข#องมีความพึงพอใจตLอการ 

บริหารจัดการโครงการ 

ห#องเรียน 

พิเศษในระดับพึงพอใจมากทีสุ่ด 

 

2. .ร#อยละนักเรียนมีผลคะแนน      

หลังเรียนและมีความพึงพอใจ

สูงกวLากLอนเรียน 

 

3. ร#อยละของนักเรียนได#รับการ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

80 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 
90 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 
90 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 
93 

 

 

 

93 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 
95 

 

 

 



หน#า 133 

 

 
 

หนา้ 133 

เปKาประสงค? โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ข4อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปKาหมาย 

(ปhงบประมาณ) 

ปh 

2564 

ปh 

2565 

ปh 

2566 

4. โครงการพัฒนาสื่อ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

4. ร#อยละของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

มคีวามพึงพอใจของที่เข#า 

รLวมกิจกรรม 

90 95 95 97 

 

กลยุทธ?ท่ี 5 กลยุทธLด0านการพัฒนาสภาพแวดล0อม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล0อม 

เปKาประสงค? โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ข4อมูล

พ้ืนฐาน           

BL 

เปKาหมาย 

(ปhงบประมาณ) 

ปh 

2564 

ปh 

2565 

ปh 

2566 

6. สถานศึกษาเปKนองคZกร

รอบรู#ด#านสุขภาพ มีแหลLง

เรียนรู# และสภาพแวดล#อม

ที่เอื้อตLอการเรียนรู#อยLางมี

คุณภาพและปลอดภัย 

1. โครงการพัฒนาแหลLง

เรียนรู#  

ภูมิทัศนZและสิ่งแวดล#อม 

1. ร#อยละของครูและ

นักเรียนจัดกิจกรรมที่มี

บรรยากาศและ

สิ่งแวดล#อม ทรัพยากร 

แหลLงเรียนรู# วัสดุ

อุปกรณZอยLางมี

ประสิทธิภาพ 

95 95 96 97 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน#า 134 

 

 
 

หนา้ 134 

ส"วนที่ 4 

แผนกลยุทธ1และกรอบประมาณการรายจ"ายล"วงหน=าระยะปานกลาง 

(Medium – Term Expenditure Framework : MTEF) 

 

  การจัดทำแผนกลยุทธLและกรอบประมาณการรายจ%ายล%วงหน0าระยะปานกลางของโรงเรียนสารวิทยา 

ได0วิเคราะหLสภาพแวดล0อมภายในและภายนอก ประกอบกับบริบทปdจจัยต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข0องกับสถานศึกษา ด0วยการนำ 

กลยุทธLของสถานศึกษา จุดเน0นที ่ได0และประมาณการรายจ%ายไว0ล%วงหน0าโดยอาศัยฐานข0อมูลจากสารสนเทศ  

แผนงบประมาณรายงานการรับจ%ายด0านงบประมาณย0อนหลังมากำหนด พร0อมกับการพยากรณLล%วงหน0า ให0สอดคล0อง

กับทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต%อไปน้ี 

 

4.1  กลยุทธ?ของสถานศึกษา  

 สถานศึกษาได0กำหนดกลยุทธLของสถานศึกษา เพื่อเปoนแนวทางการจัดการต%าง ๆ ตามที่ได0กำหนดทิศทางไว0

ในแผนพัฒนาการศึกษาแล0ว ดังน้ี 

1. พัฒนาด0านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล  (หลักสูตร/คุณภาพผู0เรียน/การวัดผลประเมินผล) 

2. พัฒนาด0านการยกระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาด0านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

4. พัฒนาด0านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

5. พัฒนาด0านการพัฒนาสภาพแวดล0อม  อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล0อม 

6. พัฒนาด0านสร0างเครือข%ายความร%วมมือ 
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4.2 กรอบงบประมาณรายรับของสถานศึกษา 

รายการ 

ป8งบประมาณ 

ป8 2563 ป8 2564 ป8 2565 ป8 2566 

ป8ท่ีผ@านมา ป8ปAจจุบัน คาดการณFป8ท่ี 1 คาดการณFป8ท่ี 2 

1. เงินงบประมาณ (รวม)                47,264,315                 48,463,800                 49,818,388                 53,131,323  
  1.1 บุคลากร                47,264,315                 48,463,800                 49,818,388                 53,131,323  
    เงินเดือน                42,905,460                 43,674,960                 45,329,088                 48,089,629  
    เงินวิทยฐานะ                  3,066,000                   3,410,400                   3,418,800                   3,906,000  
    เงินค@าจPางประจำ                  1,292,855                   1,378,440                   1,070,500                   1,135,694  
  1.2 งบดำเนินการ                           -                              -                              -                              -    
  1.3 งบลงทุน                           -                              -                              -                              -    
2. เงินอุดหนุนการศึกษา (รวม)                18,930,607                 25,689,310                 19,629,919                 19,825,554  
  2.1 เงินอุดหนุนรายหัว                10,466,930                 16,903,177                 10,979,800                 11,083,800  
  2.2 โครงการเรียนฟรี 15 ป8                  8,463,677                   8,786,133                   8,650,119                   8,741,754  
  2.3 อ่ืน ๆ                            -                              -                              -                              -    
3. เงินบำรุงการศึกษา (รวม)                30,804,482                 23,815,525                 32,200,438                 30,516,500  
4. เงินบริจาค (รวม)                           -                              -                              -                              -    
รวม (รายการ 1 - 4) (บาท)                96,999,404                 97,968,635               101,648,745               103,473,377  
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4.3 กรอบประมาณการรายจ@ายของสถานศึกษา 

รายการ 

ป8งบประมาณ 

ป8 2563 ป8 2564 ป8 2565 ป8 2566 

ป8ท่ีผ@านมา ป8ปAจจุบัน คาดการณFป8ท่ี 1 คาดการณFป8ท่ี 2 

1. เงินงบประมาณ (รวม)                47,264,315                 48,463,800                 49,818,388                 53,131,323  
  1.1 บุคลากร                47,264,315                 48,463,800                 49,818,388                 53,131,323  
    เงินเดือน                42,905,460                 43,674,960                 45,329,088                 48,089,629  
    เงินวิทยฐานะ                  3,066,000                   3,410,400                   3,418,800                   3,906,000  
    เงินค@าจPางประจำ                  1,292,855                   1,378,440                   1,070,500                   1,135,694  
  1.2 งบดำเนินการ                           -                              -                              -                              -    
  1.3 งบลงทุน                           -                              -                              -                              -    
2. เงินอุดหนุนการศึกษา (รวม)                16,211,485                 22,049,770                 16,685,431                 16,851,721  
  2.1 เงินอุดหนุนรายหัว                  8,055,453                 15,604,031                   9,332,830                   9,421,230  
  2.2 โครงการเรียนฟรี 15 ป8                  8,156,032                   6,445,739                   7,352,601                   7,430,491  
  2.3 อ่ืน ๆ                            -                              -                              -                              -    
3. เงินบำรุงการศึกษา (รวม)                22,234,937                 26,778,111                 19,158,754                 24,413,200  
4. เงินบริจาค (รวม)                           -                              -                              -                              -    
รวม (รายการ 1 - 4) (บาท)                85,710,737                 97,291,681                 85,662,573                 94,396,244  
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4.4  รายละเอียดประกอบรายจ1ายตามโครงการ 

 รายละเอียดประกอบรายจ5ายล5วงหน#าในรอบ 3 ป9 ตามกลยุทธ?และโครงการของสถานศึกษาตามประมาณการรายรับ 
รายการที่ 2 - 4 ดังนี้ 
 4.4.1  ป8งบประมาณ 2564 

กลยุทธ@สถานศึกษา งาน/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
เงินอุดหนุน เงินรายไดN 

สถานศึกษา 

เงินบริจาค 

1. พัฒนาด#านการจัด
การศึกษาระดับ
มาตรฐานสากล  (หลักสูตร/
คุณภาพผู#เรียน/การวัดผล
ประเมินผล) 

กลุ1มบริหารวิชาการ 

1.1 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสู5
สถานศึกษามาตรฐานสากล 
1.3 โครงการพัฒนาผู#เรียนให#
มีความสามารถในการอ5าน
และคิด  
1.4 โครงการส5งเสริมตาม
ศาสตร?พระราชา 
1.5 โครงการส5งเสริมศักยภาพ
และความสามารถตาม           
อัตลักษณ?และความเป_นเลิศ
ทางวิชาการ 
1.6 โครงการส5งเสริมนิสัยรัก
การอ5าน 
1.7 โครงการส5งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู#เรียนตาม
ศักยภาพและบริบทของ
สถานศึกษา 
1.8 โครงการห#องเรียนพิเศษ 
1.9 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
189,430 

 
18,000 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 

13,000 
 

52,000 
 
 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

300,000 
 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 

1,231,320 
20,000 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
189,430 

 
18,000 

 
- 
 
 
- 

 
300,000 

 
 
 

13,000 
 

82,000 
 
 
 

1,231,320 
20,000 

2. พัฒนาด#านการยกระดับ
คุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ1มบริหารวิชาการ 

2.1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 
2.2 โครงการส5งเสริมศักยภาพ
ครูด#านการจัดการเรียนรู# 
กลุ1มบริหารงานบุคคล 

2.3  โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑ?มาตรฐานวิชาชีพคร ู
 

 
- 
 
- 
 
 

18,000 
 
 

 
5,514,000 

 
75,000 

 
 
- 
 
 

 
. 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
5,514,000 

 
75,000 

 
 

18,000 
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กลยุทธ@สถานศึกษา งาน/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
เงินอุดหนุน เงินรายไดN 

สถานศึกษา 

เงินบริจาค 

กลุ1มบริหารทั่วไป 

2.4 โครงการสถานศึกษารอบ
รู#ด#านสุขภาพ 

- 26,000 - 26,000 

3. พัฒนาด#านการพัฒนา
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

กลุ1มบริหารวิชาการ 

3.1 โครงการรับนักเรียน 
กลุ1มบริหารงบประมาณ 

3.2 โครงการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.3 โครงการพัฒนาผู#นำการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอำนาจโดยบริหาร
สถานศึกษาเป_นฐาน(SBM) 
3.4 โครงการนโยบายและการ
บริหารงานแผนงานและ
สารสนเทศ 

 
- 
 

30,000 
 
- 
 
 
 

85,522 

 
100,000 

 
29,000 

 
5,000 

 
 
 

285,575 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
100,000 

 
59,000 

 
5,000 

 
 
 

370,797 

4. พัฒนาด#านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

กลุ1มบริหาร 

4.1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 

 
- 
 

 
5,514,000 

 

 
- 

 
5,514,000 

5. พัฒนาด#านการพัฒนา
สภาพแวดล#อม  อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล#อม 
 
 
 

กลุ1มบริหารทั่วไป 

5.1 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที ่
5.2 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล#อม และแหล5งเรียนรู# 
5.2 โครงการสถานศึกษาสร#าง
ความสัมพันธ?กับชุมชน 

 
- 
 
- 

 
- 

 
1,801,000 

 
324,000 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 

 
1,801,000 

 
324,000 

 
- 

 
6. พัฒนาด#านสร#างเครือข5าย
ความร5วมมือ 

กลุ1มบริหารทั่วไป 

6.1 โครงการสถานศึกษาสร#าง
สัมพันธ?ชุมชน 
 
 

 
- 

 
13,000 

 
10,000 

 
23,000 

รวมทั้งสิ้น 405,952 15,267,895 10,000 15,683,847 
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 4.4.2  ป8งบประมาณ 2565 

 

กลยุทธ@สถานศึกษา งาน/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
เงินอุดหนุน เงินรายไดN 

สถานศึกษา 

เงินบริจาค 

1. พัฒนาด#านการจัด
การศึกษาระดับ
มาตรฐานสากล  (หลักสูตร/
คุณภาพผู#เรียน/การวัดผล
ประเมินผล) 

กลุ1มบริหารวิชาการ 

1.1 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสู5
สถานศึกษามาตรฐานสากล 
1.3 โครงการพัฒนาผู#เรียนให#
มีความสามารถในการอ5าน
และคิด  
1.4 โครงการส5งเสริมตาม
ศาสตร?พระราชา 
1.5 โครงการส5งเสริมศักยภาพ
และความสามารถตาม           
อัตลักษณ?และความเป_นเลิศ
ทางวิชาการ 
1.6 โครงการส5งเสริมนิสัยรัก
การอ5าน 
1.7 โครงการส5งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู#เรยีนตาม
ศักยภาพและบริบทของ
สถานศึกษา 
1.8 โครงการห#องเรียนพิเศษ 
1.9 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
190,430 

 
20,000 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 

13,000 
 

55,000 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
300,000 

 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 

5,231,320 
20,000 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
190,430 

 
20,000 

 
- 
 
 
- 

 
300,000 

 
 
 

13,000 
 

85,000 
 
 
 

5,231,320 
20,000 

2. พัฒนาด#านการยกระดับ
คุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ1มบริหารวิชาการ 

2.1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 
2.2 โครงการส5งเสริมศักยภาพ
ครูด#านการจัดการเรียนรู# 
กลุ1มบริหารงานบุคคล 

2.3  โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑ?มาตรฐานวิชาชีพคร ู
กลุ1มบริหารทั่วไป 

2.4 โครงการสถานศึกษารอบ
รู#ด#านสุขภาพ 

 
- 

 
- 
 
 

20,000 
 

 
- 

 
2,000,000 

 
80,000 

 
 
- 
 

 
30,000 

 
. 

 
- 
 
 
- 
 

 
-, 

 
2,000,000 

 
80,000 

 
 

20,000 
 

 
26,000 
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กลยุทธ@สถานศึกษา งาน/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
เงินอุดหนุน เงินรายไดN 

สถานศึกษา 

เงินบริจาค 

3. พัฒนาด#านการพัฒนา
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

กลุ1มบริหารวิชาการ 

3.1 โครงการรับนักเรียน 
กลุ1มบริหารงบประมาณ 

3.2 โครงการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.3 โครงการพัฒนาผู#นำการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอำนาจโดยบริหาร
สถานศึกษาเป_นฐาน(SBM) 
3.4 โครงการนโยบายและการ
บริหารงานแผนงานและ
สารสนเทศ 

 
- 
 

30,000 
 
- 
 
 
 

50,000 

 
100,000 

 
20,000 

 
5,000 

 
 
 

280,000 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
100,000 

 
50,000 

 
5,000 

 
 
 

330,000 

4. พัฒนาด#านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

กลุ1มบริหาร 

4.1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 

 
- 
 

 
2,000,000 

 

 
- 

 
2,000,000 

 
5. พัฒนาด#านการพัฒนา
สภาพแวดล#อม  อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล#อม 
 
 
 
 

กลุ1มบริหารทั่วไป 

5.1 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที ่
5.2 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล#อม และแหล5งเรียนรู# 
5.2 โครงการสถานศึกษาสร#าง
ความสัมพันธ?กับชุมชน 

 
- 
 
- 

 
- 

 
5,500,000 

 
300,000 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 

 
5,500,000 

 
300,000 

 
- 
 
 

6. พัฒนาด#านสร#างเครือข5าย
ความร5วมมือ 

กลุ1มบริหารทั่วไป 

6.1 โครงการสถานศึกษาสร#าง
สัมพันธ?ชุมชน 
 

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

รวมทั้งสิ้น 378,430 10,406,320 - 10,784,100 
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 4.4.3  ป8งบประมาณ 2566 

 

กลยุทธ@สถานศึกษา งาน/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
เงินอุดหนุน เงินรายไดN 

สถานศึกษา 

เงินบริจาค 

1. พัฒนาด#านการจัด
การศึกษาระดับ
มาตรฐานสากล  (หลักสูตร/
คุณภาพผู#เรียน/การวัดผล
ประเมินผล) 

กลุ1มบริหารวิชาการ 

1.1 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสู5
สถานศึกษามาตรฐานสากล 
1.3 โครงการพัฒนาผู#เรียนให#
มีความสามารถในการอ5าน
และคิด  
1.4 โครงการส5งเสริมตาม
ศาสตร?พระราชา 
1.5 โครงการส5งเสริมศักยภาพ
และความสามารถตาม           
อัตลักษณ?และความเป_นเลิศ
ทางวิชาการ 
1.6 โครงการส5งเสริมนิสัยรัก
การอ5าน 
1.7 โครงการส5งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู#เรียนตาม
ศักยภาพและบริบทของ
สถานศึกษา 
1.8 โครงการห#องเรียนพิเศษ 
1.9 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
180,000 

 
25,000 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 

13,000 
 

50,000 
 
 
 
- 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
300,000 

 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 

8,231,320 
20,000 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
180,000 

 
25,000 

 
- 
 
 
- 

 
300,000 

 
 
 

13,000 
 

80,000 
 
 
 

8,231,320 
20,000 

2. พัฒนาด#านการยกระดับ
คุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ1มบริหารวิชาการ 

2.1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 
2.2 โครงการส5งเสริมศักยภาพ
ครูด#านการจัดการเรียนรู# 
กลุ1มบริหารงานบุคคล 

2.3  โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑ?มาตรฐานวิชาชีพคร ู
กลุ1มบริหารทั่วไป 

2.4 โครงการสถานศึกษารอบ
รู#ด#านสุขภาพ 

 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
2,000,000 

 
80,000 

 
 

600,000 
 
 

30,000 

 
. 

 
- 
 
 
- 
 
 
-, 

 
2,000,000 

 
80,000 

 
 

600,000 
 
 

26,000 
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กลยุทธ@สถานศึกษา งาน/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
เงินอุดหนุน เงินรายไดN 

สถานศึกษา 

เงินบริจาค 

3. พัฒนาด#านการพัฒนา
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

กลุ1มบริหารวิชาการ 

3.1 โครงการรับนักเรียน 
กลุ1มบริหารงบประมาณ 

3.2 โครงการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.3 โครงการพัฒนาผู#นำการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอำนาจโดยบริหาร
สถานศึกษาเป_นฐาน(SBM) 
3.4 โครงการนโยบายและการ
บริหารงานแผนงานและ
สารสนเทศ 

 
- 
 

30,000 
 
- 
 
 
 

50,000 

 
100,000 

 
20,000 

 
5,000 

 
 
 

300,000 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
100,000 

 
50,000 

 
5,000 

 
 
 

350,000 

4. พัฒนาด#านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

กลุ1มบริหาร 

4.1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 

 
- 
 

 
2,000,000 

 

 
- 

 
2,000,000 

 
5. พัฒนาด#านการพัฒนา
สภาพแวดล#อม  อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล#อม 
 
 
 

กลุ1มบริหารทั่วไป 

5.1 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที ่
5.2 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล#อม และแหล5งเรียนรู# 
5.2 โครงการสถานศึกษาสร#าง
ความสัมพันธ?กับชุมชน 

 
- 
 
- 
 
- 

 
5,800,000 

 
300,000 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 

 
5,800,000 

 
300,000 

 
- 

 
6. พัฒนาด#านสร#างเครือข5าย
ความร5วมมือ 

กลุ1มบริหารทั่วไป 

6.1 โครงการสถานศึกษาสร#าง
สัมพันธ?ชุมชน 
 

 
- 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

รวมทั้งสิ้น 348,000 19,826,320  20,174,320 
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4.5 รายละเอียดประกอบรายจ1ายล1วงหนNาตามโครงสรNางการบริหารสถานศึกษา 

  การประมาณการรายจ5ายล5วงหน#าตามพันธกิจ แจกแจงให#ผู#มีส5วนเกี่ยวข#องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได#
วางแผนเพื่อนำไปสู5การปฏิบัติได#อย5างมีประสิทธิภาพ 

กลุ1มงาน 

งบประมาณ (ป8งบประมาณ) (บาท) 

ป8 2563 

ป8ที่ผ1านมา 

ป8 2564 

ป8ป[จจุบัน 

ป8 2565 

คาดการณ@ป8ที่ 1 

ป8 2566 

คาดการณ@ป8ที่ 2 

1.  กลุ5มบริหารวิชาการ 6,473,826 6,443,855 6,746,559 6,552,832 

2.  กลุ5มบริหารงบประมาณ 3,711,775 3,694,590 3,868,146 3,757,073 

3.  กลุ5มบริหารงานบุคคล 18,395,335 18,310,172 19,170,304 18,619,831 

4.  กลุ5มบริหารทั่วไป 4,436,214 4,415,677 4,623,106 4,490,354 

5. งานพัฒนาระบบบริหาร 16,717,939 16,640,542 17,422,242 16,921,964 
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ส"วนที่ 5 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการบริหารสู"การปฏิบัติ 

 
 5.1 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

 การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา ได#บรรลุผลตามเจตนารมณ?ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห5งชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเป_นผลผลิตที่มีคุณภาพ เป_นที่น5าพอใจของผู#ปกครองและชุมชน เพื่อเป_น
หลักประกันคุณภาพการศึกษาจึงได#กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเมื ่อสิ ้นวาระแผนพัฒนาการศึกษาใน
ป9งบประมาณ 2566 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด#านผู#เรียน ครู ผู#บริหาร จะมีมาตรฐานขั้นต่ำและระดับคุณภาพดังต5อไปนี้และใน
ระหว5างการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา จะมีมาตรฐานระดับคุณภาพไม5ต่ำกว5าเกณฑ?ขั้นต่ำ (Based – line : BL) ที่กำหนดไว#ใน
กลยุทธ? มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีดังนี้ 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาดNานผูNเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูNเรียน 

 

ระดับ 
ร#อยละของนักเรียนในแต5ละระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 

ม.ต#น - - 5.00 6.00 89.00 

ม.ปลาย - - 4.00 3.00 93.00 

  

 ร#อยละ 95 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต#น มีความสามารถในการอ5าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห? 
สามารถใช#เทคโนโลยีในการเรียน อยู5ในระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 ร#อยละ 96 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถในการอ5าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ คิด
วิเคราะห? สามารถใช#เทคโนโลยีในการเรียน อยู5ในระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับ 
ร#อยละของสถานศึกษาในแต5ละระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 

สถานศึกษา - - 1.50 4.00 94.50 

 

  ร#อยละ 98.5 ของสถานศึกษา มกีระบวนการบริหารจัดการอย5างเป_นระบบเพื่อให#ผู#เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได#รับ
ประโยชน?สูงสุด อยู5ในระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนNนผูNเรียนเปbนสำคัญ 

ระดับ 
ร#อยละของนักเรียนในแต5ละระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 5 

ม.ต#น - 3.50 5.50 7.00 84 

ม.ปลาย - - 4.00 3.00 93 

 

 ร#อยละ 91 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต#น ได#รับการจัดการเรียนการสอนผ5านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ในรูป Active 

Learning อยู5ในระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 ร#อยละ 96 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได#รับการจัดการเรียนการสอนผ5านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ในรูป 
Active Learning  อยู5ในระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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การบริหารสู)การปฏิบัติ 
 

5.2 บทบาทหน*าที่ของผู*บริหาร 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให#กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการ และสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงใน 4 ด#าน คือ ด#านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปสรุปพอสังเขปได# ดังนี้  

ด*านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. มีความรู#และเปRนผู#นำด#านวิชาการ 

2. มีความรู# มีทักษะ มีประสบการณTด#านการ

บริหารงาน 

3. สามารถใช#ความรู#และประสบการณT

แก#ปVญหาเฉพาะหน#าได#ทันท8วงท ี

4. มีวิสัยทัศนT 

5. มีความคิดริเริ่มสร#างสรรคT 

6. ใฝYเรียน ใฝYรู# มุ8งพัฒนาตนเองอยู8เสมอ  

7. รอบรู#ด#านการศึกษา 

8. ความรับผิดชอบ 

9. แสวงหาข#อมูลข8าวสาร 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานอย8างเปRนระบบ 

11. ใช#นวัตกรรมทางการบริหาร 

12. คำนึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

 
 

1. เข#าใจนโยบาย อำนาจหน#าที่ และกิจกรรม

ในหน8วยงาน 

2. มีความรู#ระบบงบประมาณ 

3. เข#าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน 

4. มีความซื่อสัตยT สุจริต 

5. มีความละเอียดรอบคอบ 

6. มีความสามารถในการตัดสินใจอย8างมี

เหตุผล 

7. หมั่นตรวจสอบการใช#งบประมาณอยู8เสมอ 

8. รายงานการเงินอย8างเปRนระบบ 

1. มีความรู# ทักษะ ประสบการณTในการ

บริหารงานบุคคล  

2. เปRนแบบอย8างที่ด ี

3. มีมนุษยสัมพันธT 

4. มีอารมณTขัน 

5. เปRนนักประชาธิปไตย 

6. ประนีประนอม 

7. อดทน อดกลั้น 

8. เปRนนักพูดที่ด ี

9. มีความสามารถในการประสานงาน 

10. มีความสามารถจูงใจให#คนร8วมกันทำงาน 

11. กล#าตัดสินใจ 

12. มุ8งมั่นพัฒนาองคTกร 

1. เปRนนกัวางแผนและกำหนดนโยบายที่ดี  

2. เปRนผู#ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ด ี

3. มีความรู# และบริหารโดยใช#ระบบ

สารสนเทศที่ทันสมัย 

4. เปRนผู#ที่มีความสามารถในการติดต8อสื่อสาร 

5. รู#จักมอบอำนาจและความรับผิดชอบแก8ผู#ที่

เหมาะสม 

6. มีความคล8องแคล8ว ว8องไว และตื่นตัวอยู8

เสมอ 

7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม8ย8อท#อต8อ

ปVญหาอุปสรรค 

8. กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
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5.2.1 บทบาทหน*าที่ของคร ู

 บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสารวิทยา ซึ่งต#องมีการปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู#ให#ผู#เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด#วย

บทบาทหน#าที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

5.2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย8างมีระบบและกระบวนการ                                                                                                                                                              

5.2.2 การประเมินตนเอง                                                                                        

5.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต8ละคนสามารถกำหนดกระบวนการทำงานของตนเองได# อาจจำแนกเปRนขั้นตอนได# ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให#เข#าใจ ถ#าเปRนไปได#ควรศึกษาให#ครบทั้งหน8วยการเรียนที่อาจจะกำหนดเปRนภาคเรียนหรือทั้งปdการศึกษา และนำมาพัฒนา

หลักสูตรรายวิชาที่ตนสอนอยู8 

 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอนว8าควรจะสอนอย8างไร รวมทั้งจะต#องสามารถกำหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากได#รับการศึกษา โดย

เน#นการจัดกิจกรรมและการใช#สื่อที่ส8งเสริมการเรียนรู# 

 ขั้นตอนที่ 3 นำกระบวนการวิจัยเข#ามาใช#ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสาร#างสรรคTความรู#ควบคู8การเรียนรู# 

 ขั้นตอนี่ 4 ดำเนินการสอน โดยทำงานร8วมกับผู#เรียนหมายความว8า ต#องลดบทบาทการบอกของครูมาเปRนการทำงานร8วมกับผู#อื่นโดยอำนวยความสะดวกให#ผู#เรียนได#มีบทบาทในการเรียน

มากขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว8าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเปfาหมายที่กำหนดไว#มากน#อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู#ของผู#เรียน พิจารณาเปRนรายบุคคลและรายชั้นเรียน 

 ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหTเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต8อไป 

ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว8าในคาบหรือหน8วยนั้นมีความสำเร็จ บรรลุตามเปfาหมายมากน#อยเพียงใด มีปVญหาและอปุสรรคทีต่#องแก#ไขอย8างไร มีคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงต8ออย8างไร 

โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย8างเอาไว#เปRนหนึ่งหน8วย 
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 บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในคอื การประกันคุณภาพการเรียนรู#ของผู#เรียน ประกอบด#วย บทบาทหน#าที่ 3 ประการคือ  

  1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย8างมีระบบและกระบวนการ 

2. การประเมินตนเอง 

3. การรายงานผลการประเมินตนเอง 

ส8วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เปRนบทบาทที่ต8อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายในอีก 3 ประการ คือ  

 1. ร8วมจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา 

2. รับการตรวจเยี่ยมของผู#ประเมินภายนอก 

3. รับข#อเสนอแนะจากผู#ประเมินภายนอกมาดำเนินการให#มีการปรับปรุงแก#ไขนอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล#วครูจะต#องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณครู ในการทำงานซึ่งแยกได# ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก  

การมุBงผลสัมฤทธิ ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปLนทีม 
1. ความสามารถในการวางแผน/ปฏิบัติงาน 

   1.1 ให#ความรู#ความเข#าใจในการวางแผน 

2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

    2.1 การปฏิบัติงานให#บรรลุเปfาหมายตาม

แผน 

    2.2 ความมุ8งมั่นในการปฏิบัติงาน 

    2.3 การใช#ความคิดสร#างสรรคTเพื่อพัฒนา

งาน 

    2.4 การยึดหลักประหยัดในการปฏิบัติงาน  

1. ความสามารถในการสร#างระบบการ

ให#บริการ 

   1.1 การศึกษาความต#องการของ

ผู#รับบริการ 

   1.2 การจัดระบบการให#บริการบนพื้น

ฐานข#อมูลความต#องการ 

2. ความสามารถในการให#บริการ 

    2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ และกระตือรือร#น

ในการให#บริการ 

1. ความสามารถในการวิเคราะหTตนเอง 

   1.1 การวิเคราะหTจุดเด8น จุดด#อยของ

ตนเอง 

    1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให#เหมาะสม

กับ จุดเด8น จุดด#อย 

2. ความสามารถในการใช#ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 

   2.1 การจับใจความ การสรุปจากการอ8าน

และการฟVง 

1. ความสามารถในการวางแผนเพือ่การ

ปฏิบัติงานเปRนทีม 

   1.1 การมีส8วนร8วมในการวางแผนร8วมกับ

ผู#อื่น 

   1.2 การรับฟVงความคิดเห็นของผู#อื่น 

   1.3 การยอมรับข#อตกลงของทีมงาน 

2. ความสามารถในการปฏิบัติงานร8วมกัน 

    2.1 ความเต็มใจร8วมมือในการปฏิบัติงาน 
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การมุBงผลสัมฤทธิ ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปLนทีม 
    2.5 การนำนวัตกรรมมาใช#เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   2.6 การปรับปรุงแก#ไขในการปฏิบัติงาน

เพื่อให#บรรลุเปfาหมาย 

3. ผลการปฏิบัติงาน 

    3.1 ความถูกต#องของผลการปฏิบัติงาน 

   3.2 ความครบถ#วน สมบูรณTของผลการ

ปฏิบัติงาน 

    2.2 การศึกษาผลการให#บริการเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาการให#บริการ 

   2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย/ยกตัวอย8าง 

   2.3 การตั้งคำถามได#ตรงประเด็น 

3. ความสามารถในการใช#ภาษาอังกฤษเพื่อ

การแสวงหาความรู# 

   3.1 การจับใจความ และการสรุปจากการ

อ8านและการฟVง 

   3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย/ยกตัวอย8าง 

   3.3 ตั้งคำถามได#ตรงประเด็น 

4. ความสามรารถในการติดตามความ

เคลื่อนไหวของทางวิชาการ และวิชาชีพ 

   4.1 การใช# Computer เบื้องต#น/ 

Internet การใช# e-mail 

   4.2 การเลือกใช#แหล8งการเรียนรู#ที่

หลากหลายและที่เหมาะสม  

   4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู#กับเพื่อน

ร8วมงาน 

5. ความสามรถในการประมวลความรู# และ

นำความรู#ไปใช# 

    5.1 การวิเคราะหT และสังเคราะหTองคT

ความรู#เพื่อนำไปใช#ในการปฏิบัติงาน 

    5.2 การนำ และการผลิตนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหม8ๆมาใช#ในการพัฒนางาน 

    2.1 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน#าที่ของตน 

    2.3 การปฏิบัติตนเปRนผู#นำ หรือผู#ตามได#

เหมาะสมกับบทบาท 

    2.4 ความร8วมมือกับทีมงานในการ

แก#ปVญหาการปฏิบัติงาน 

   2.5 การสนับสนุนให#กำลังใจ ยกย8อง ให#

เกียรติผู#อื่นในโอกาสที่เหมาะสม 
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2. สมรรถนะประจำสายงาน 

การจัดการเรียนรู* การพัฒนาผู*เรียน 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะหP 

สังเคราะหPและการวิจัย 
การสร*าง 

ความรBวมมือกับชุมชน 
1. ความสามารถในการสร#างและพัฒนาหลักสูตร 

   1.1 การดำเนินการสร#าง/พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรท#องถิ่น 

   1.2 การนำหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตร

ท#องถิ่นไปใช#ให#บรรลุจุดประสงคT 

   1.3 การนำผลการประเมินการจัดการเรียนรู#มา

ใช#ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2. ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 

  2.1 ภาษาไทย 

  2.2 คณิตศาสตรT 

  2.3 วิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี 

  2.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ความสามารถในการปลูกฝVง

คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 การจัดกิจกรรมได#หลากหลาย

เหมาะสมกับธรรมชาติของผู#เรียน 

  1.2 การจัดหรือสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมได#สอดคล#องกับ

สาระการเรียนรู# 

2. ความสามารถในการพัฒนาทักษะ

ชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

  2.1 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนดูแล

ตนเองด#านสุขภาพกายเพื่อากร

ดำรงชีวิตที่ดี 

1. ความสามารถในการจัด

บรรยากาศการเรียนรู# 

  1.1 การจัดกิจกรรมหรือ

สนับสนุนให#นักเรียนกล#าแสดง

ความคิดเห็น พูดคุยโต#ตอบในสิ่ง

ที่เกี่ยวข#องกับบทเรียน 

  1.2 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียน

ปฏิบัติงานร8วมกัน 

  1.3 การจัดมุมประสบการณT

และสื่อที่เอื้อต8อการเรียนรู#ให#แก8

ผู#เรียน 

  1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อ

ส8งเสริมให#ผู#เรียนเรียนรู#อย8างมี

ความสุข 

1. ความสามารถในการ

วิเคราะหT 

  1.1 การวิเคราะหTสภาพ

ปVจจุบัน ปVญหา จุดแข็ง 

จุดอ8อนของสถานศึกษา 

  1.2 การวิเคราะหTแผนการ

จัดการเรียนรู# 

2. ความสามารถในการ

สังเคราะหT 

  2.1 การจัดทำแผนงาน/

โครงการเพื่อการจัดการเรียนรู# 

  2.2 การบูรณาการความรู#ทั้ง

ภายในและระหว8างกลุ8มสาระ

การเรียนรู# 

1. ความสามารถในการนำ

ชุมชนให#มีส8วนร8วมใน

กิจกรรมสถานศึกษา 

  1.1 การประสานให#ชุมชนมี

ส8วนร8วมในกิจกรรมต8าง ๆ 

ของสถานศึกษา 

  1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อ

บริการชุมชนให#เข#ามาใช#

สถานศึกษาเปRนแหล8งการ

เรียนรู#และสันทนาการ 

2. ความสามารถในการเข#า

ร8วมกิจกรรมของชุมชน 
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2. สมรรถนะประจำสายงาน (ต8อ) 

การจัดการเรียนรู* การพัฒนาผู*เรียน 
การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะหP 
สังเคราะหPและการวิจัย 

การสร*าง 
ความรBวมมือกับชุมชน 

  2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 

  2.6 ศิลปะ 

  2.7 การงานอาชีพ 

  2.8 ภาษาต8างประเทศ 

  2.9 อื่น ๆ (ระบุ) 

สาระที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ภาษาไทย 

- คณิตศาสตรT 

- วิทยาศาสตรTและเทคโนโลย ี

- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- สุขศึกษาและพลศึกษา 

- ศิลปะ 

- การงานอาชีพ 

- ภาษาต8างประเทศ 

- กิจกรรมพัฒนาผู#เรียน 

2. การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนได#

พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการดำรงชีวิต

ที่ด ี

  2.3 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนได#ฝ~ก

แก#ปVญหาชีวิตประจำวัน 

  2.4 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนอยู8

ร8วมกับผู#อื่นในสังคมได#อย8างมี

ความสุข 

  2.5 การส8งเสริมให#ผู#เรียนติดตาม

ความเคลื่อนไหวของเหตุการณTใน

สังคม 

3. ความสามารถในการปลูกฝVงความ

เปRนประชาธิปไตย 

  3.1 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนรู#จัก

รับฟVงความคิดเห็นของผู#อื่นและ/

หรือยอมรับมติของกลุ8ม 

2. ความสามารถในการจัดทำ

ข#อมูลสารสนเทศและเอกสาร

ประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา 

  2.1 การจัดทำข#อมูล

สารสนเทศของนักเรียนเปRน

รายบุคคล 

  2.2 การนำข#อมูลสารสนเทศ

ไปใช#ในการบริหารจัดการชั้น

เรียน 

  2.3 การนำข#อมูลจาก

ฐานข#อมูลไปใช#ประโยชนTในการ

บริหารจัดการชั้นเรียน 

3. ความสามารถในการกำกับ

ดูแลชั้นเรยีน 

  2.3 การบูรณาการสาระการ

เรียนรู#ให#สอดคล#องกับวิถี

ชีวิตประจำวัน 

3. ความสามารถในการเขียน

เอกสารทางวิชาการ 

  3.1 บทความ 

  3.2 คู8มือการเรียน 

การสอน 

  3.3 ตำรา 

  3.4 หนังสือ 

  3.5 รายงานทางวิชาการ 

4. ความสามารถในการวิจัย 

  4.1 ความรู# ความเข#าใจใน

ระเบียบวิธีวิจัย 

  2.1 การร8วมมือกับชุมชน

เพื่อปfองกันและแก#ปVญหา

เกี่ยวกับการอนุรักษTพลังงาน

และสิ่งแวดล#อม 

  2.2 การร8วมมือกับชุมชน

เพื่อปfองกันและแก#ปVญหา

เกี่ยวกับเยาวชน 
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2. สมรรถนะประจำสายงาน (ต8อ)  

การจัดการเรียนรู* การพัฒนาผู*เรียน 
การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะหP 
สังเคราะหPและการวิจัย 

การสร*าง 
ความรBวมมือกับชุมชน 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- หลักสูตรท#องถิ่นหรือภูมิปVญญาท#องถิ่น 

- โครงงานการศึกษาค#นคว#าของผู#เรียน 

3. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู#ที่

เน#นผู#เรียนเปRนสำคัญ 

  3.1 การจัดทำแผนการเรียนรู#ได#อย8างมีระบบ มี

องคTประกอบที่สอดคล#อง 

  3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู#ที่เน#นการปฏิบัติ

จริง เพื่อให#ผู#เรียนคิดเปRน ทำเปRนและแก#ปVญหาได# 

  3.3 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนเลือกเรียนตาม

ความสามารถและความสนใจ 

  3.4 การใช#สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล8ง

เรียนรู#ที่หลากหลาย 

4. ใช#และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อจัดการเรียนรู# 

  3.2 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนมี

ส8วนร8วมในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและการปฏิบัติกิจกรรมของ

กลุ8ม 

  3.3 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนรู#จัก

ใช#เหตุผลไตร8ตรองในการตัดสินใจ 

  3.4 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนมี

ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

4. ความสามารถในการปลูกฝVงความ

เปRนไทย 

  4.1 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนเห็น

คุณค8าของวัฒนธรรมไทย ค8านิยม 

และเอกลักษณTของชาต ิ

  3.1 การจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนมี

ส8วนร8วมในการกำหนดกฎ กติกา 

ข#อตกลง สำหรับใช#ร8วมกันในชั้น

เรียน 

  3.2 การแก#ปVญหาพฤติกรรม

ด#านระเบียบวินัยในชั้นเรียน 

  4.2 การวิจัยในชั้นเรยีน 

  4.3 การวิจัยเพื่อสร#างองคT

ความรู# 

  4.4 การวิจัยและพัฒนา 
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2. สมรรถนะประจำสายงาน (ต8อ)  

การจัดการเรียนรู* การพัฒนาผู*เรียน 
การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะหP 
สังเคราะหPและการวิจัย 

การสร*าง 
ความรBวมมือกับชุมชน 

  4.1 การเลือกใช#นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการเรียนรู# 

  4.2 การออกแบบและการสร#างนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู# 

  4.3 การหาประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู# 

5. ความสามารถในการวัด และประเมินผลการ

เรยีนรู# 

  5.1 การประเมินการเรียนรู#ตามสภาพจริง 

  5.2 การสร#างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการ

เรียนรู# 

  5.3 การนำผลการประเมินไปใช#ปรับปรุง 

และพัฒนาการจัดการเรียนรู# 

  4.2 การส8งเสริมให#ผู#เรียนปฏิบัติ

ตนตามวัฒนธรรม/ค8านิยมไทย 

5. ความสามารถในการจัดระบบ 

ดูแล และช8วยเหลือผู#เรียน 

  5.1 การวิเคราะหTความแตกต8าง

ระหว8างบุคคลของผู#เรียน 

  5.2 การวิเคราะหTปVญหาเพื่อ

หาทางช8วยเหลือผู#เรียน 

  5.3 การแนะแนวและให#คำปรึกษา

แก8ผู#เรียน ทั้งกลุ8มดี กลุ8มเสี่ยง และ

กลุ8มมีปVญหา 

  5.4 การติดตามประเมินผลการ

แนะแนวผู#เรียน 

  5.5 การจัดทำระบบเพื่อปfองกัน

ปVญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู#เรียน 
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3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณคร ู ข*อมูล/หลักฐาน/รBองรอย 
1. ครูต#องรักและเมตตาศิษยT โดยให#ความเอาใจใส8ช8วยเหลือส8งเสริมให#กำลังใจในการศึกษาเล8าเรียนแก8ศิษยTโดนเสมอหน#า 

2. ครูต#องอบรม สั่งสอน ฝ~กฝน ส8งเสริมความรู# ทักษะและนิสัยที่ถูกต#องดีงาม ให#เกิดแก8ศิษยTอย8างเต็มความสามารถ ด#วย

ความบริสุทธิ์ใจ 

3. ครูต#องประพฤติปฏิบัติตนเปRนแบบอย8างที่ดแีก8ศิษยTทั้งกาย วาจา จิตใจ 

4. ครูต#องไม8กระทำตนเปRนปฏิปVกษTต8อความเจริญทางกาย สติปVญญา จิตใจ อารมณTและสังคมของศิษยT 

5. ครูต#องไม8แสวงหาประโยชนTอันเปRนอามิสสินจ#างจากศิษยT ในการปฏิบัติหน#าที่ตามปกติ และไม8ใช#ให#ศิษยTกระทำการใด 

ๆ อันเปRนการหาผลประโยชนTให#แก8ตนโดยมิชอบ 

6. ครูย8อมพัฒนาตนเองทั้งทางด#านวิชาชีพครู และเปRนสมาชิกที่ดีต8อองคTกรวิชาชีพคร ู

7. ครูย8อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปRนสมาชิกที่ดีต8อองคTกรวิชาชีพคร ู

8. ครูพึงช8วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร#างสรรคT 

9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปRนผู#นำในการอนุรักษT และพัฒนาภูมิปVญญา และวัฒนธรรมไทย 

 

ข#อมูลเชิงประจักษT / สภาพจริง  

ข#อมูลการสัมภาษณTเพื่อนร8วมงาน 

แฟfมพัฒนาคร ู

เอกสารรายงานการดำเนินโครงการ 

แฟfมรายงานผลการปฏบิัติงานครูทั้งด#านสมรรถนะ สมรรถนะ

ประจำสายงาน และด#านคุณธรรมจริยธรรม 

รายงานการประเมินตนเองของครู (SAR) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



หน#า 155 

 
 

หนา้ 155  

5.2.3 บทบาทหน*าที่ของนักเรียน 

บทบาทหน*าที่ในสถานศึกษา ข*อมูล/หลักฐาน/รBองรอย 
1. ผู#เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค8านิยมอันพึงประสงคT 

   1.1 ผู#เรียนเปRนนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา รักษาระเบียบวินัยของสถานศึกษา 

   1.2 ผู#เรียนเปRนลูกที่ดีของพ8อแม8ผู#ปกครอง เชื่อฟVงคำสั่งสอน กตัญÑูรู#คุณ 

   1.3 ผู#เรียนเปRนสมาชิกที่ดีของชุมชนสังคมโดยการแสดงออกซึ่งมิตรไมตรี มีน้ำใจ 

2. ผู#เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ด ี

   2.1 ผู#เรียนมีสุขภาพดีมีน้ำหนักส8วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑTรวมทั้งรู#จักดูแลตนเองให#มีความปลอดภัยจาก

โรคภัยอันอาจเกิดขึ้นได#เสมอ 

   2.2 ผู#เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษยTสัมพันธTที่ดีต8อผู#อื่นและมีสุนทรียภาพด ี

3. ผู#เรียนมีความใฝYเรียนรู# 

   3.1 ผู#เรียนมีนิสัยรักการอ8านแสวงหาความรู#จากแหล8งต8าง ๆ สามารถเรียนรู#ได#ด#วยตนเอง 

   3.2 ผู#เรียนสามารถเรียนรู#และทำงานกลุ8ม ทำงานเปRนทีม 

   3.3 ผู#เรียนสามารถใช#เทคโนโลยีในการเรียนและแสวงหาความรู#ให#ทันต8อเหตุการณT 

4. ผู#เรียนมีความสามารถคิดเปRนระบบ คิดวิเคราะหTวิจารณT คิดไตร8ตรอง คิดสร#างสรรคT และคิดแก#ปVญหา 

 

 

 

 

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามคำสอยศาสนาโดยเคร8งครัด 

2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน 

3. เชื่อฟVงพ8อแม8และครูอาจารยT 

4. มีวาจาสุภาพอ8อนหวาน 

5. มีความกตัญÑูต8อบิดา มารดา ญาติ และผู#มีพระคุณ 

6. เปRนผู#มีนิสัยรักการงาน ช8วยเหลืองานของชุมชนอยู8เสมอ 

7. ต#องมานะบากบั่นในการศึกษา หาความรู#เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน

ที่ตนอาศัย และไม8เกียจคร#านในการช8วยเหลืองาน เพื่อแบ8งเบา

ภาระของผู#ปกครอง 

8. รู#จักประหยัด และอดออม 

9. มีความซื่อสัตยT และมีน้ำใจเปfนนักกีฬา รู#แพ#รู#ชนะ  กล#าหาญ 

และรับผิดชอบ 

10. ทำตนให#เปRนประโยชนTต8อตนเอง ผู#อื่น และสังคมที่ตนอยู8อาศัย 

รู#จักบาปบุญคุณโทษ อนุรักษTหวงแหนสมบัติของชาติ และสมบัติ

ของสาธารณะ 
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5.2.4 บทบาทหน*าที่และแนวทางการมีสBวนรBวมของบิดามารดา และผู*ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      บทบาทหน*าที่ของผู*ปกครองนักเรียน 

บทบาทหน*าที่ในสถานศึกษา บทบาทหน*าที่เกี่ยวกับครอบครัว/ชุมชน 
1. การเข#ามามีส8วนร8วมในการตัดสินใจของสถานศึกษา โดยการร8วมแสดงความคิดเห็น เพื่อรับ

การพัฒนาในการประชุมครูผู#ปกครอง 

2. การเปRนผู#ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

3. การช8วยประชาสัมพันธTข8าวสารของทางสถานศึกษา 

4. การเข#ามามีส8วนร8วมในการให#ความช8วยเหลือนักเรียนโดยการเปRนผู#ปกครองเครือข8าย 

สอดส8องดูแลอุบัติภัยต8าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนนอกสถานศึกษา 

5. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เช8นเปRนวิทยากรแก8นักเรียน เปRนสารวัตรนักเรียน 

6. ดูแลการมาสถานศึกษา และการกลับบ#านของนักเรียน ทั้งในด#านการตรงต8อเวลา ด#าน

ความประพฤติ ความรับผิดชอบ และความสุ8มเสี่ยงต8าง ๆ 

7. มีส8วนร8วมในการอบรม สั่งสอน ปลูกฝVงคุณธรรม และค8านิยมที่ดีงามแก8นักเรียนในปกครอง

เมื่อกลับสู8บ#าน 

 

1. การอบรมเลี้ยงดูในฐานะพ8อแม8 ควรเลี้ยงดูอย8างถูกต#อง และเหมาะสม เช8น กวดขัน เข#มงวด

ในการรักษาระเบียบวินัย กฎกติกา มารยาทของสังคม 

2. การสื่อสารระหว8างบ#านและสถานศึกษา โดยตรงทางโทรศัพทT/จดหมาย 

3. การจัดระบบการเรียนการสอนที่บ#านโดยการดูแลทำการบ#าน อ8านหนังสือของบุตรหลาน

อย8างใกล#ชิด 

4. อนุญาต/ฝ~กให#บุตรหลานมีจิตอาสา ช8วยเหลืองานสังคม/ชุมชนที่ตนอยู8อาศัย 

5. เปRนพ8อแม8ที่ดี ทำให#บุตรหลานในปกครอง ในครอบครัวมีความสุขที่สุดเมื่ออยู8ในบ#านมั่นใจ

ในผู#ปกครอง กล#าพูดและปรึกษาได#ทุกเรื่อง 

6. ช8วยเหลือชุมชน สังคมในการเคารพ และรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 
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5.2.5 บทบาทหน*าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด*านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาทั่วไป 
1. มีส8วนร8วมกับสถานศึกษา จัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา 

2. มีส8วนร8วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ประจำปdของสถานศึกษา 

3. มีส8วนร8วมกำหนดนโยบายหรือแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. มีส8วนร8วมให#ข#อเสนอแนะในการกำหนด

เกณฑTมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

5. ให#การสนับสนุนทุนการศึกษา วิทยากร 

และแหล8งการเรียนรู#ท#องถิ่นแก8สถานศกึษา 

6. มีส8วนร8วมในการจัดกิจกรรม               

การเรียนการสอนที่สอดคล#องกับความ

ต#องการชุมชน 

1. มีส8วนร8วมจัดทำแผนการใช#เงิน 

งบประมาณของสถานศึกษา 

2. มีส8วนร8วมจัดสรรการใช#งบประมาณที่ได#รับ

จากบุคคลภายนอกของสถานศึกษา 

3. มีส8วนร8วมติดตามและรายงานผลการใช#

งบประมาณสถานศึกษา 

4. มีส8วนร8วมเปRนกรรมการจัดซื้อ                 

จัดจ#างพัสดุครุภัณฑTของสถานศึกษา 

5. มีส8วนร8วมเปRนกรรมการตรวจรับพัสดุ

ครุภัณฑTของสถานศึกษา 

6. มีส8วนร8วมเปRนกรรมการควบคุมการ

ก8อสร#างของสถานศึกษา 

7. มีส8วนร8วมจัดหางบประมาณสนับสนุน

สถานศึกษา โดยระดมจากชุมชน 

 

1. มีส8วนร8วมให#ข#อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด

บุคลากรให#ปฏิบัติงานในส8วนต8าง ๆ ของ

สถานศึกษา 

2. มีส8วนร8วมพิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอก

ตามความต#องการของสถานศึกษา 

3. มีส8วนร8วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาระบบข#อมูลบุคลากรของ 

สถานศึกษา 

4. มีส8วนร8วมวางแผนการพัฒนาบุคลากรของ

สถานศึกษา 

5. ร8วมให#ข#อเสนอแนะในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

 

1. มีส8วนร8วมให#ความเห็นชอบ รายงานผล

การดำเนินงานประจำปdของสถานศึกษาก8อน

เสนอต8อสาธารณชน 

2. ให#คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนการ

ดำเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา 

3. ให#ความร8วมมือเปRนผู#ประสานงาน ระหว8าง

สถานศึกษาชุมชนหน8วยงานอื่น ๆ 

4. มีส8วนร8วมจัดสภาพแวดล#อมของ

สถานศึกษาให#ร8มรื่นน8าอยู8 

5. ให#คำแนะนำช8วยเหลือในการพัฒนาอาคาร

สถานที่ของสถานศึกษาให#เหมาะกับการ

จัดการเรียนการสอน 

6. ส8วนร8วมสนับสนุนให#สถานศึกษาเปRน

สถานที่ทำกิจกรรมของชุมชน 
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5.2.6 บทบาทหน*าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตBอ)  
ด*านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
7. มีส8วนร8วมในการจัดหาสื่อการเรียน การ

สอนที่ทันสมัย 

8. มีส8วนร8วมเปRนวิทยากรในการให#ความรู#แก8

นักเรียน 

9. มีส8วนร8วมส8งเสริมให#มีการใช#สื่อการเรียน

การสอนอย8างสม่ำเสมอ 

10. มีส8วนร8วมประเมินผลการใช#หลักสูตร 

8. มีส8วนร8วมรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ

ทรัพยTสินทางราชการของสถานศึกษา 

9. มีส8วนร8วมเสนอแนะแต8งตั้งเจ#าหน#าที่

รับผิดชอบงานการเงินพัสด ุ

10. มีส8วนร8วมในการกำกับติดตามการทำ

บัญชีการเงินได#ถูกต#องและเปRนปVจจุบัน 

 7. สนับสนุนการบริการด#านสุขภาพและ

อนามัยแก8นักเรียนของสถานศึกษา 

8. สนับสนุนให#สถานศึกษามีการเผยแพร8

ความรู#ต8างๆที่เปRนประโยชนTแก8ชุมชนและเปRน

ศูนยTบริการด#านวิชาการ 

9. สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต8างๆ ของ

สถานศึกษาได#แก8 สหกรณT แนะแนว  

10. มีส8วนร8วมส8งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย

ทั้งในระดับสถานศึกษาและในระดับท#องถิ่น 

11. ส8งเสริมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา

ทางด#านศาสนาศิลปวัฒนธรรมในท#องถิ่น  
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5.2.7 บทบาทหน*าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตBอ)  
ด*านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 12. มีส8วนร8วมจัดทำโครงการต8างๆเช8น การ

ปfองกันยาเสพติด สื่อลามก การพนันและการ

ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 

13. มีส8วนร8วมระดมความร8วมมือในชุมชน

เพื่อการจัดการศึกษารวมทั้งการจัดหา

ทุนการศึกษาให#สถานศึกษา 

14. มีส8วนร8วมพัฒนาให#นักเรียนมีวินัย 

คุณธรรมจริยธรรมและร8วมแก#ไขพฤติกรรมที่

ไม8เหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษา 

15. มีส8วนร8วมในการประเมินผลการใช#อาคาร

สถานที่เพื่อใช#ในการพัฒนาและปรับปรุง 
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5.3 แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 

  เพื่อให#แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเปFาหมาย วิสัยทัศนI พันธกิจ เปFาประสงคI และจุดเน#นที่กำหนด 

ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. ให#คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู#แทนนักเรียน/ผู#ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีสVวนรVวมในการ

รVางและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยVางทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุVมคณะ 

  2. จัดให#มีกลไลการประสานแผนงานและกลยุทธIตVางๆภายในแผน การกำหนดบุคคลหรือคณะบุคคลรVวม

รับผิดชอบการดำเนินงานในแตVละกลยุทธI 

  3. สร#างหรือทบทวนความรู# การสร#างความเข#าใจในการวางแผน การจัดทำแผนการดำเนินงายตามแผนและการ

ประเมินตนเองพร#อมทั้งรายงานผล 

การดำเนินงานในสVวนที่รับผิดชอบแกVคณะคร ู

  4. จัดให#มีการประชาสัมพันธIให#ผู#มีสVวนเกี่ยวข#องทุกฝ_ายได#ทราบสาระสำคัญอยVางงVายๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนว

ทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 

  5. จัดให#มีการพัฒนาระบบฐานข#อมูลสารสนเทศให#เปcนปdจจุบัน เพื่อใช#ประโยชนIในการปรับปรุงกิจกรรม โครงการ 

กิจกรรมหลัก เปFาหมายและตัวชี้วัดความสำคัญให#สอดคล#องและทันกับสภาพที่มีอยูVแล#วจริง 

  6. จัดให#มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนำแผนสูVการปฏิบัต ิ

  7. จัดให#มีเวที หรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมยVอยที่มีการนำและเปhดโอกาสให#มีการพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนข#อมูล ปdญหา และแนวปฏิบัติในการแก#ไขปdญหาที่เกิดขั้นระหวVางการปฏิบัติงานตามแผน 

  8. จัดให#มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหนVวยงานต#นสังกัดหรือสVวนราชการที่

เกี่ยวข#องรายปjเสมอ 

  9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู#บริหาร ให#มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศนIที่กำหนด และมีความเปcนผู#นำที่จะนำ

สถานศึกษาไปสูVวิสัยทัศนIได#จริง พร#อมทั้งเปcนผู#นำ 

การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอยVางงานหรือวิธีการทำงานอยVางงVายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแกVคณะครูเสมอ 

  10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน#าที่ทั้งสVวนของผู#บริหารและคณะครูตามที่กำหนดไว#ใน

แผน 

  11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กำกับให#นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน#าที่ตามที่กำหนดไว#ในแผน 

  12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหวVานล#อมให#เกิดความรVวมมือหรือข#อตกลงในการปฏิบัติตามบทบาท

หน#าที่ของผู#ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องคIกรปกครองสVวนท#องถิ่นและองคIกรสถาบันอื่น ตามที่กำหนดไว#

ในแผน 
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  13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

   1) ทบทวน และตดิตามความก#าวหน#าประจำปj เปcนการตดิตามความก#าวหน#าของตวัชีว้ดัในแตVละกลยทุธI 

เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเปFาหมายที่กำหนด อันจะนำไปสูVการปรับปรุง แก#ไขเปFาหมายและกลยุทธIให#มี

ความเหมาะสมตVอไป 

   2) การวัดและประเมินผล เปcนการประเมินผลในชVวง 2 ปjการศึกษาแรกของแผน คือ เมื ่อสิ ้นสุดปj

การศึกษา 2564 เพื่อทบทวนผลความก#าวหน#าและปdญหาอุปสรรครวมทั้งทบทวนกลยุทธI ตัวชี้วัด เปFาหมาย หรือเพื่อการปรับเปลี่ยน

แผนปฏิบัติการประจำปjการศึกษา 2565 

   3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เปcนการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ปj เมื่อสิ้นสุดปj

การศึกษา 2566 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้นตลอดชVวงเวลา 3 ปjการศึกษา และเพื่อ

ใช#เปcนฐานข#อมูลหลักในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปjการศึกษา 2567-2569 

  14. มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปjการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปjงบประมาณทุกปj 
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ส"วนที่ 6 
แหล"งวิทยาการ 

 

 การพัฒนาผู+เรียนเพ่ือให+มีความรู+ เจตคติ และการปฏิบัติท่ีเต็มศักยภาพ แหลDงวิทยาการหรือแหลDงเรียนรู+ ซ่ึง

เปHนศูนยIรวมของการกDอให+เกิดความเข+าใจ ท่ีมีหรือจัดข้ึนท้ังในและนอกสถานศึกษา จะชDวยสDงเสริมให+ผู+เรียนได+เกิด

การเรียนรู+ได+ตลอดเวลา ตามความต+องการและสนใจ กDอให+เกิดกระบวนการเรียนรู+อยDางตDอเน่ืองเสริมสร+างพัฒนา

นำไปสูDการเปHนบุคคลแหDงการเรียนรู+ในอนาคต แหลDงวิทยาการดังกลDาว แบDงได+เปHน 2 ลักษณะ 

6. แหลDงเรียนรู+ ภูมิปXญญาท+องถ่ินและการใช+ 

 6.1 ห+องสมุดมีขนาด  720   ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห+องสมุด 48,136 เลDม  การสืบค+นหนังสือและ  

การยืม-คืน ใช+ระบบ  GP จำนวนนักเรียนท่ีใช+ห+องสมุดในปdการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 494 คน ตDอวัน คิดเปHนร+อยละ  

18.21 ของนักเรียนท้ังหมด 

 6.2  แหลDงเรียนรู+ภายในสถานศึกษา และแหลDงเรียนรู+ภายนอกสถานศึกษา ปdการศึกษา 2563 

  6.2.1 แหลDงเรียนรู+ภายในสถานศึกษา 

ชื่อแหล<งเรียนรู@ สถิติการใช@ ชื่อแหล<งเรียนรู@ สถิติการใช@ 

ห#องศูนยIการเรียนรู#ภาษาไทย 190 สนามฟุตบอล 210 

ห#องสมุดกลุVมสาระการเรียนรู#ภาษาไทย 120 สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส(โตqะฯ) 300 

ห#องศูนยIการเรียนรู#คณิตศาสตรI 109 เวทีมวยฯ 98 

ห#องสมุดกลุVมสาระการเรียนรู#คณิตศาสตรI 15 เบาะเทควันโด 170 

ห#องสมุดกลุVมสาระการเรียนรู#วิทยาศาสตรI 49 ห#องปฏิบัติการคอมพิวเตอรI 1,703 

ห#องศูนยIวิทยาศาสตรI 145 ห#องปฏิบัติการงานคหกรรม 1,090 

ห#องสารเคม ี 50 ห#องศูนยIภาษาฝรั่งเศส 1,030 

ห#องปฏิบัติการวิชาเคม ี 201 ห#องปฏิบัติการทางภาษา 830 

ห#องปฏิบัติการวิชาชีววิทยา 201 ห#องศูนยIภาษาเกาหลี 1,880 

ห#องปฏิบัติการวิชาฟhสิกสI 201 ห#องศูนยIภาษาจีน 1,920 

ห#องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตรI ม.ปลาย 142 ห#องศูนยIภาษาญี่ปุ_น 1,200 

ห#องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตรI ม.1 134 ห#องอเนกประสงคI 30 

ห#องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตรI ม.2 134 ระเบียงความรู#  400 
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ชื่อแหล<งเรียนรู@ สถิติการใช@ ชื่อแหล<งเรียนรู@ สถิติการใช@ 

ห#องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตรI ม.3 134 สวนวรรณคดีไทย 15 

ห#องศูนยIวิชาสังคมศึกษาฯ 408 สวนหยVอมภายในสถานศึกษา 50 

ห#องสมุดกลุVมสาระการเรียนรู# 120 ต#นไม#ภายในสถานศึกษา 70 

ห#องจริยธรรม 312 สวนพฤกษศาสตรI 45 

ห#องศูนยIดนตรีไทย 120 ปFายนิเทศบอรIดกาแล 20 

ห#องโสตทัศนศึกษา 200 หอประชุมรัชมงคล 300 

ห#องศูนยIวงโยธวาทิต 124 ศาลาไทย 15 

ศูนยIสุขศึกษาและพลศึกษา 1,205 บอรIดนิทรรศการ 8 

สนามบาสเกตบอล  217 ซุ#มหVวงใยลูก 15 

สนามวอลเลยIบอล 208 สวนธรรมะ 39 

สนามฟุตซอล 136 ห#องสมุดโรงเรียนสารวิทยา 230 

สนามเทนนิส 157 ลานกีฬาโดม 97 

เบาะยูโด 200   

 

 6.2.2 แหลDงเรียนรู+ภายนอกสถานศึกษา   

ชื่อแหล<งเรียนรู@ สถิติการใช@ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI 2 

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 3 

รัฐสภา 1 

พระบรมมหาราชวัง 1 

วัดบางบัว 3 

ศูนยIฝtกนักศึกษาวิชาการทหาร กรมทหารราบที่11 20 

ศูนยIฝtกนักศึกษาวิชาทหาร หนVวยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปjที ่3 20 

ศูนยIฝtกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไกV ชั้นปj 3 3 

ศูนยIฝtกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไกV ชั้นปj 2 11 
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ชื่อแหล<งเรียนรู@ สถิติการใช@ 

รVวมพิธีวางพวงมาลา ชั้นปj 1,2 หนVวยบัญชาการรักษาดินแดน 1 

รVวมพิธีสัตยIปฎิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปjการศึกษา 2562 ชั้นปjที ่2 1 

วันสถาปนาสถานศึกษา ชั้นปjที ่2 1 

รVวมพิธีไหว#ครู ชั้นปjที ่1,2 กรมทหารราบที่ 11  1 

รVวมพิธีวันสถาปนา ร.ด. ชั้นปjที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 1 

วิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ 1 

วิทยาลัยปdญญาภิวัฒนI 1 

บัณฑิตน#อยแนะแนว 1 

FAM เกษตร 1 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยI 1 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 

มหาวิทยาลัยหอการค#าไทย 1 

สถาบันการจัดการปdญญาภิวัฒนI 1 

มหาลัยราชภัฎพระนคร 3 

สนามเทพหัสดิน 2 

สนามกีฬาเฉลิพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ#าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 3 

สนามกีฬาสถานศึกษาสุรศักดิ์มนตรี 5 

สนามสถานศึกษาสตรีวิทยา 2 1 

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง 6 3 

สนามศุภชลาศัย 1 

สนามสถานศึกษาราชวินิตบางแก#ว 1 

สนามสถานศึกษาอัสสัมชัญธนบุร ี 1 

สนามสถานศึกษาสาธิตแหVงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI 2 

พิพิธภัณฑIธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณI 2 
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ชื่อแหล<งเรียนรู@ สถิติการใช@ 

บ#านตุqกตุVนหุVนกระบอกไทย 2 

พิพิธภัณฑIศิลปะไทยรVวมสมัย 2 

 

6.3 แหล(งเรียนรู0ภูมิป5ญญาท0องถ่ิน / วิทยากรภายนอก / ผู0ทรงคุณวุฒิ ท่ีให0ความรู0แก(นักเรียน                
ในปFการศึกษา 2563 

ที่ ชื่อวิทยากร เรื่อง หน<วยงาน สถิติ 

1 อาจารยIชานนทI ชัยทองประสิทธิ์  บรรยายความรู# การสอบความถนัดทาง

ภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1) 

วิทยากรสถานศึกษาเซนตIฟรัง

ซิสเซอรIเวียรIคอนเเวนตI 

1 

2  อาจารยIอดิเรก นวลศรี บรรยายความรู#การสอบความถนัดทาง

ภาษาจีน (PAT7.4) 

สถานศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรม ก#าหน#า อ.ไหVหยาง 

1 

3  อาจารยIเติ้งเยี่ยน บรรยายความรู#การสอบความถนัดทาง

ภาษาจีน (PAT7.4) 

สถานศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรม ก#าหน#า อ.ไหVหยาง 

1 

4  อาจารยIไหVหยาง บรรยายความรู#การสอบความถนัดทาง

ภาษาจีน (PAT7.4) 

 สถานศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรม ก#าหน#า อ.ไหVหยาง 

1 

5 อาจารยIปพนพัชรI กอบศิีิริธีรIวรา บรรยายความรู#ภาษาเกาหล ี คณะมนุษยศาสตรI 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI 

9 

6 นายเลิศศักดิ์ นันนวน กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ

ห#องเรียนพิเศษ MEP 

สถานศึกษาเตรียมอุดมศึกษา สุ

วินทวงศI 

1 

7 นางสาวกนกอร ผลศิริ กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ

ห#องเรียนพิเศษ MEP 

สถานศึกษาเทพศิรินทรI 1 

8 นายพิสิทธา กาชัย กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ

ห#องเรียนพิเศษ MEP 

สถานศึกษาเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ปทุมธาน ี

1 

9 นายเจนวิทยI หนองโกมล กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ

ห#องเรียนพิเศษ MEP 

สถานศึกษาวัดราชบพิธ 1 
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ที่ ชื่อวิทยากร เรื่อง หน<วยงาน สถิติ 

10 นายนิเวศ แววสมณะ   

 

กิจกรรมการแสดงบ#านตุqกกะตุVน หุVน

กระบอกไทย การแสดงหุVนกระบอกแนว

สร#างสรรคI เสริมสร#างคุณธรรม นำเสนอ

ในรูปแบบแอนิเมชัน่ประกอบแสงสีเสียง 

ณ หอประชุมรัชมงคล 

 ศิษยIเกVาโรงเรียนสารวิทยา 

และคณะครูระดับม.3 

1 

11 คุณนิเวศ  แววสมณะ การแสดงหุVนกระบอกไทย  บ#านตุqกกะตุVนหุVนกระบอกไทย 1 

12 คุณวรรณพงศI  พรกลมเลิศ 1.Bb Concert Long Tone 

2.Chromatic Concert Long Tone 

3.Chromatic Whole Note & Half 

Note 

4.Chromatic Quarter Note & 

Eighth Note 

5.Tonguing Exercise 

6.การสร#าง Major Scale 

7.ฝtกซ#อม After The Love Has Gone 

8.ฝtกซ#อม Mulan 

9.ฝtกซ#อม In The Mood 

- 

 

ส.ค. - 

ต.ค. 63 
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หมวดที่ 7 
การกำกับ ตรวจสอบ และรายงาน (School Accountability) 

 การกำกับ ตรวจสอบ และรายงาน เปHนกระบวนการท่ีสถานศึกษาต+องดำเนินการอยDางตDอเน่ืองด+วย   
การติดตามและประเมินผล เพ่ือแก+ไขปXญหา พัฒนาให+มีประสิทธิภาพอันจะกDอให+เกิดประสิทธิผลท่ีดีโดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 

 1. การกำกับ (Monitoring) 
               1.1 สถานศึกษาจัดระบบการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม 
ในเร่ืองข้ันตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลท่ีได+รับ ตามรูปแบบท่ีสถานศึกษากำหนด 
      1.2  สถานศึกษาจัดให+มีผู+รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดท้ังความก+าวหน+า อุปสรรค 
แนวทางแก+ไขปXญหา 
 

2.  การตรวจสอบ (Auditing) 
   2.1   การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit) 
         สถานศึกษาจัดให+มีคณะกรรมการควบคุมภายใน มีหน+าที่ในการตรวจสอบควบคุมการดำเนิน
กิจกรรมภายในสถานศึกษา ศึกษาความเสี่ยง หาแนวทางปjองกันแก+ไขปXญหาความเสี่ยง จัดทำรายงาน สรุปผล              
พร+อมข+อเสนอแนะในการดำเนินงาน มีระบบบังคับบัญชาข้ึนตรงตDอผู+อำนวยการสถานศึกษา 
          สถานศึกษาจัดให+มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลภายใน โดยสถานศึกษา 
มีบทบาทในการประเมินตนเอง (School Self Evaluation) เปHนการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตั้งแตDการ
วางแผน การจัดองคIกร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณ บุคลากร เพื่อนำข+อมูลมาจัดทำสารสนเทศ
สำหรับใช+ประกอบในการวางแผนและแก+ไขปXญหา พัฒนาการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ดำเนินงานของแตDละกิจกรรม (Self Study Report: SSR) เพื่อนำไปสูDการประเมินโดยรวมทั้งระบบของสถานศึกษา
เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) สำหรับรายงานผู+เก่ียวข+องตDอไป 

2.2  การตรวจสอบภายนอก  ( External Quality Audit)  
         สถานศึกษาต+องพร+อมรับการตรวจสอบติดตาม จากหนDวยงานต+นสังกัด เพ่ือการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ตสน.) คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการตDางๆ และการตรวจสอบของ
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผDนดิน (สตง.) 
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3.  การรายงาน (Reporting) 
 3.1 ผู+รับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามท่ีได+รับมอบหมาย จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานเม่ือ
เสร็จส้ินโครงการ หรือตามห+วงเวลาท่ีกำหนด 
 3.2  ผู+รับผิดชอบ จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงาน เม่ือส้ินสุดในแตDละภาคเรียนของทุกปdการศึกษา 
 3.3  สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปd และรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เสนอตDอผู+เก่ียวข+องและสาธารณชน 
 3.4  สถานศึกษาจัดทำ รายงาน ตามแบบและแนวทางตDางๆท่ีกำหนด เพ่ือรายงานตDอหนDวยงานท่ี
เก่ียวข+อง 
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