
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ 



 

 

คำนำ 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนซับมวงวิทยาจัดทำขึ้นเพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการบริหาร

จัดการ และเปนเครื่องมือชี้ทิศทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาหนวยงาน ฝาย งาน และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในกลุมสาระตาง ๆ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของโรงเรียนและสนองนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสงเสริมใหชุมชนและองคกรอ่ืนมีสวนรวมในการวางแผน ใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาโรงเรยีน อันจะสงผลใหโรงเรียนเปนองคกรที่มีระบบการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ

วัดผลสำเรจ็ของงานไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได ทำใหผูเรียน ชุมชนไดรับบริการที่ดีและมี

คุณภาพ ตรงตามความตองการของทองถิ่น เปนที่เชื่อถือและศรัทธาของประชาชน การจัดการศึกษาบรรลุผล

ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 แผนปฏิบัติการฉบับนี้สามารถปรับไดตามเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเปนคาใชจายรายหัวและเงิน

งบประมาณอื่น ๆ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตสระแกว หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรอืจากการ

ระดมทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจะเกิดผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใดนั้น 

ยอมข้ึนอยูกับผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งรับผิดชอบ ตองมีการดำเนินการตามงานและโครงการที่กำหนดไวอยางจริงจัง

และครบถวน 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรบัความรวมมือจากคณะครูในการจัดทำ

โครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการใหขอเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรทองถ่ินจึง

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของครู 

ผูบรหิาร ตลอดจนผูเก่ียวของทุกฝาย 

 

         คณะผูจัดทำ 

         ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
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สวนท่ี 2 วิเคราะหบริบทโรงเรยีนซับมวงวิทยา     14-19 

       

  สวนที่ 3 สาระสำคัญแผนกลยุทธ       20-24 

 

          สวนท่ี 4  กำหนดแผนยุทธศาสตร       25-32 
         

          สวนท่ี 5 โครงการ/โครงสรางงาน        33-36 

          

                     

      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

โรงเรียนซับมวงวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สวนที่ 1 

สภาพทั่วไป 

ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนซับมวงวิทยา 

 

1.  ขอมูลทั่วไป 

โรงเรียนซับมวงวิทยา  ตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว  สงักัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 7  เปดสอนตั้งแตระดับ มัธยมศึกษาป

ที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีเนื้อที่  130 ไร - งาน   -  ตารางวา 

ประวัติโรงเรียนซับมวงวิทยา 

โรงเรียนซับมวงวิทยา   เดิมชื่อโรงเรียนโคคลานวิทยาคม   และไดเปล่ียนชื่อใหมเมื่อ   พ.ศ. 

2540  เนื่องจากชื่อเดิมซ้ำกับโรงเรียนประถมศกึษา     ซึ่งอยูในตำบลเดียวกันและโรงเรียนแหงนี้เริ่มกอต้ังเมื่อ

วนัที่   1  พฤษภาคม  2534   เดิมเปนโรงเรียนสาขาท่ี  2  ของโรงเรยีนตาพระยาไดต้ังเพ่ือสนองนโยบายของ

กรมสามัญศึกษา  ในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูชนบท  คร้ังแรกนั้นไดอาศัยอยูในพื้นที่สำนักสงฆวัดซับ

มวง  โดยปลูกสรางอาคารเรียนช่ัวคราวจำนวน 1 หลัง 1 หองเรยีน ไมมีฝาก้ัน โดยไดรับความรวมมือจาก

กำนัน  ผูใหญบานในตำบลโคคลาน  และประชาชนไดรวมแรงรวมใจกันบรจิาคเงินซื้อวัสดอุุปกรณในการ

กอสรางจนประสบผลสำเร็จ  เปดทำการสอนระดบัมัธยมศึกษาปที ่ 1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3ตอมามีจำนวน

นกัเรียนเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ป  อาจารยวัฒนา  วังทะพันธ  ซ่ึงขณะนั้นเปนผูดูแลรับผิดชอบประสานงาน  จึงไดนำ

เร่ืองเสนอตอที่ประชุมสภาตำบล  ขออนุญาตใชพ้ืนที่วางเปลาเขตปาสงวนเส่ือมโทรมเพื่อใชปลูกสรางอาคาร

ใหม  และยายมาปฏิบัติการสอนเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2538 ณ หมูบานซบัมวง หมูที่ 2 ตำบล

โคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว  มีพื้นที ่ 130  ไร  ตอมาเมื่อวันท่ี  30  เมษายน  2539  กรมสามัญ

ศึกษา  กระทรวงศึกษาธกิารไดประกาศจัดต้ังโรงเรียนแหงน้ีจากชื่อโรงเรียนโคคลานวิทยาคมเปน 

“โรงเรียนซับมวงวิทยา” 

 

 

 

สญัลักษณ       

อกัษรยอ      ซ.ม.ว. 

ปรัชญาของโรงเรียน      นิมติตังสาธุรูปานังกตัญูกตเวทิตา 

  “ความกตัญูกตเวทีเปนคุณสมบัติของคนดี” 

คติพจนประจำโรงเรียน    ใฝคุณธรรมนำวิชาการสมัครสมานสามัคคี  มีระเบียบวินัย 

สปีระจำโรงเรียน      เขยีว หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง 



 

 

ขาวหมายถึง  ความบริสุทธ์ิ  ยุติธรรม 

ตนไมประจำโรงเรยีน     มะฮอกกานี 

อัตลักษณโรงเรียน    “ซื่อสัตย  มีวินัย กตัญูรูพอเพียง” 

เอกลักษณ    สถานศึกษาพอเพียง 

ประเภทโรงเรียน             มัธยมศึกษา 

พิกัด    13.990842956244277 , 102.64948546886444 

 

2. ขอมูลนักเรียน 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง    แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรยีนซับมวงวิทยา   ของระบบ DMC ระหวางปการศึกษา 2561– 2564 

ขอมูณ ณ วันท่ี 25 มิถุนายน  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป 2561 2562 2563  2564 

ช้ัน หอง จำนวน หอง จำนวน หอง จำนวน หอง จำนวน 

ม.1 2 65 2 35 2 52 2 46 

ม.2 2 46 2 67 2 40 2 57 

ม.3 2 50 2 44 2 61 2 33 

ม.4 2 42 2 43 2 35 2 50 

ม.5 1 25 2 41 2 33 2 29 

ม.6 2 31 1 24 2 33 2 31 

รวม 12 259 11 254 12 254 12 246 



 

 

3.   ขอมูลครูและบุคลากร 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร  ครู  และบุคลากร  มีดังนี้ 

1)   ผูอำนวยการสถานศึกษา  วาที่รอยตรี ธนาโชค แกวประทีป วุฒทิางการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

สาขาบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรยีนนี้ต้ังแต วันที่  7  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3)   จำนวนครูผูสอน 

ลักษณะงาน 
เพศ ระดับวุฒิการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.  ฝายบริหาร 1 - - 1 - 1 

2.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย - 1 - 1 - 1 

3.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร - 3 3 - - 3 

4. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 2 3 1 - 4 

5.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
1 1 1 1 - 2 

6. กลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและ พล

ศึกษา 

  - - - - - - 

7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ - - - - - -  

ลักษณะงาน 
เพศ ระดับวุฒิการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

8. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  

      และเทคโนโลย ี

1 - 1 1 - 1 

9. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ - 2 2 1 - 2 

10.  พนักงานราชการ 1 1 2 - - 2 

11.  ครูอัตราจาง - 1 - 1 - 1 

12  ครูธุรการ 1 - 1 - - 1 

13. พนักงานบริการ 1 - - - - 1 

14. ลูกจางชั่วคราว 
 

1 - - - 1 

15 อ่ืน ๆ (ครผููทรวงคุณคาแหงแผนดิน) 
 

1 
 

1 
 

1 

        รวม 8 13 13 8 - 21 

 

ตาราง  แสดงจำนวนบุคลากร  จำแนกตามลักษณะงาน  เพศ  วุฒิ  และการศึกษา 



 

 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 

เด็กหญิงเปรมว

ดี  แกวกำกง 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การแขงขัน ศิลปสรางสรรค  

ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 65 

สพม.7 

เด็กหญิงจิรัชญ

า  แกวกำกง 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การแขงขัน เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 65 

สพม.7 

เด็กหญิงธิดารัต

น  หยวกกลาง 

 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การแขงขัน สรางสรรคภาพดวยการปะติด ม.4-

ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 65 

สพม.7 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวสิทธิดา  

ลีแกว 

นางสาวอินทิรา  

ปกษาชาติ 

นางสาวเจนจิรา  

สวัสดิ์พูน 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การประกวดหนังสือเลมเล็ก 

ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 65 

สพม.7 

 

นางสาวกฤติพร  

กลาหาญ 

นางสาวนิตติยา  

สืบสิงห 

นายโสพะนัด  

โสรัตนถาวร 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การแขงขันทำอาหาร น้ำพรกิ  

ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 65 

สพม.7 

 

เด็กหญิงจิรัชญ

า แกวกำกง 

รางวัลท่ี 1 ระดับโลก 

การประกวดวาดภาพเพ่ือสิ่งแวดลอมขององคก

ารสหประชาชาต ิ

  

องคการสหประชาชาติ(UN) 

เด็กหญิงดวงตา 

หลักกระโทก 

รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน  

การแขงขันการอานเอาเรื่อง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-4 

โครงการรักษภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2556 

ณ โรงเรยีนวังน้ำเย็นวิทยาคม 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงจิรัชญ

า แกวกำกง 

 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  

การแขงขันรวม ศิลปสรางสรรค  ระดับชั้น ม.1-

ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 63 

สพม.7 

นางสาวนันทิชา  

แสนกลา 

รางวัลเหรียญเงิน  

การแขงขันรวม ศิลปสรางสรรค  ระดับชั้น ม.4-

ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 63 

สพม.7 

เด็กหญิงทิชากร  

ศรีทอง 

รางวัลเหรียญเงิน  

การแขงขันวาดภาพระบายสี   ระดับชั้น ม.1-

ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 63 

สพม.7 

นางสาวขวัญฤ

ทัย ชวยชาต ิ

รางวัลเหรียญเงิน  

การแขงขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ม.4-

ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 63 

สพม.7 

เด็กหญิงเปรมว

ดี แกวกำกง 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  

การแขงขันภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น ม.1-

ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 63 

สพม.7 

เด็กหญิงกานต

ธิดา  คำกลอง 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค  

ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 63 

สพม.7 

เด็กหญิงธิดารัต

น  หยวกกลาง 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแขงขันเขียนสรางสรรคภาพดวยการปะติด  

ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 63 

สพม.7 

เด็กหญิงวันเพ็

ญ คำบุญมา 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแขงขันเขียนสรางสรรคภาพดวยการปะติด  

ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 63 

สพม.7 



 

 

 4. รางวัลและผลงานดีเดน 

 4.1 ผลงานดีเดนของโรงเรียน ครู 

 

 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายธรรมนิ

ตย  เข็มเมือง 

เด็กชายศิววงศ  

วงศศิริ 

เหรียญเงิน เครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 65 

สพม.7 

นายไตรภพ 

มูลประเสริฐ 

เขารวมกิจกรรม 

การแขงขันเขียนวาดภาพลายเสน  ระดับชั้น  

ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งท่ี 63 

สพม.7 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา ไดรบัคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดรบัคัดเลือกเขารวมการประกวด ชมรม To Be 

Number One ไดดีเดนระดับอำเภอ 

 

อำเภอตาพระยา 

 

ไดรบัคัดเลือกเปนโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพระดับเหรีย

ญทอง 

สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระแกว 

 

ไดรบัรางวัลดีเดนในการดำเนินงานปองกันและแกไขป

ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สพป. เขต 2 

ผูบริหาร ผูบริหารดีเดนระดบัชาติ ส.บ.ม.ท. ประจำป 2559 สพม. เขต 7 

คร ู

นายสมชาย  

คำโสภา 

นายณัฐภัทร  

โพธิแกว 

รางวัลครูดีศรสีระแกว 
 

สพป. เขต 2 

นายสมชาย 

คำโสภา 
รางวัลครูจรรยาบรรณดี ครุุสภา 



 

 

5. สภาพชุมชนโดยรวม 

โรงเรียนซับมวงวิทยาอยูหางจากหมูบานซับมวงประมาณ 3 กิโลเมตรตั้งอยูระหวางบานไทยสามคัค ี  

และบานโคคลาน/ซับมวง  การเดินทางจากบานถึงโรงเรยีนโดยรถโดยสารประจำทาง  

และรถจักรยานยนตในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนไมสะดวกเพราะวารถโดยสารประจำทางมีนอยและ

นักเรียนสวนมากเหมาใชบริการรถรับ – สง 

นักเรียนภาคเอกชนจายเปนรายเดือนจึงทำใหนักเรียนตองกลับตามกำหนดเวลา 

มีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมนอกเวลาของโรงเรียนเปนอยางมาก 

สภาพทางเศรษฐกิจทั่วไปของพ้ืนท่ีเขตบริการ ประชากรสวนใหญรอยละ 80 ประกอบอาชีพ ทำไร 

ทำสวนปลูกมันสำปะหลังยูคาลิปตัสและปลูกแตงโมนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตวเชนไกพันธุไข ไกพื้นเมือง  

โคเนื้อและรับจางทั่วไป  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดเฉลี่ยตอป 30,000 บาท 

6.  ผลการดำเนินงาน / โครงการในรอบปท่ีผานมา 

ในรอบปที่ผานมา (พ.ศ 2559) โรงเรยีนซับมวงวิทยา  ประสบความสำเรจ็ในการดำเนินโครงการ  ตอไปนี้ 

ชื่อโครงการ ผลที่ไดรับ 

1.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปงบประมาณ 2564 

-  โรงเรยีนไดมีคูมือการบริหารงานภายในโรงเรียนประจำ 

2. โครงการพัฒนาระบบ    

คุณภาพการศึกษา 

- นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและนโยบายทางการศึกษา 

3. โครงการแนะแนวการสัญจร - นักเรียนที่อยูในเขตบริการไดรับการศึกษา 90 % 

4. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร  - นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร คิดเปน 80% 

เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 

และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

5. โครงการวันสำคัญทางชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตรยิ 

- ครู นักเรยีน มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

6. โครงการวันคริสมาส -นักเรียนไดรับความรูและไดรวมกิจกรรมรอยละ 90 

7. โครงการสัปดาหหองสมุด ประจำป 

2564 

- นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

และอานหนังสือเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

8. โครงการสุนทรภูสูภาษาไทย - นักเรียนไดรับความรูและไดรวมกิจกรรมรอยละ 90 

9. 

โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสาระการเรี

ยนรูโดยใชโรงเรียน 

เปนฐาน 

- ครู 

นักเรียนมีอุปกรณการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถและเ

พียงพอตอความตองการ 

 



 

 

ช่ือโครงการ ผลท่ีไดรับ 

12. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ -นักเรียนมีหองเรียนที่สมบูรณ สวยงาม สะอาด นาอยู นาเรียน 

13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนซับมวงวิทยา ประจำป 2559 

- 

นักเรียนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและอยูอยางพอเพี

ยง 

14. โครงการจัดซื้ออุปกรณ 

โสตทัศนูปกรณ 

- นักเรียนไดใชบริการอุปกรณ 90 % 

15. 

โครงการไหวครแูละเลือกตั้งประธานนัก

เรียน 

-นักเรียนมีความกตัญูกตเวทิตาตอผูมีพระคุณ 

และมีความรกัสามัคคี          มีการทำงานเปนหมูคณะ 

มีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียนโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 

วิเคราะหบริบท 

โรงเรียนซับมวงวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่ 2 

วิเคราะหสภาพแวดลอมโรงเรียนซับมวงวิทยา  

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

1. ปจจัยดานโครงสรางและนโยบาย (S1 : Structure and policy) 

จุดแข็ง จุดออน 

1.โรงเรยีนดำเนินงานตามโยบายของ สพฐ. อยาง

เครงครัด 

1.การติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอกเกิดการ

ลาชา  

2.มีสวนรวมกับชุมชน 2.การประสานงานภายในองคกรไมมีความชัดเจน 

3.มีโครงสรางการทำงานที่ชัดเจน 3.การนิเทศติดตามงานไมตอเนื่อง 

4.มีเปาหมายในการดำเนินงานที่สอดคลองกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.ขาดความชัดเจนในการมอบหมายงานในหนาท่ี

ที่รับผิดชอบ 

5.มีวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดำเนินงาน

ที่ชัดเจน 

5.ขาดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโรงเรียน 

 
6.ขาดการบริหารงานแบบมีสวนรวม 

 

2. ปจจัยดานผลผลิตและการใหบริการ (S2 : Products and Service) 

จุดแข็ง จุดออน 

1.จัดการเรียนการสอนอยางเทาเทียม 1.มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 

และ ผลสัมฤทธ์ิ O-net ปการศึกษา 2562 ชั้น ม.3 

และ ม.6 มีคาเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ 

2.มีสื่อ อุปกรณ ICT/เทคโนโลยี ในการจัดการเรียน

การสอนเพียงพอ 

2.นักเรียนขาดความสนใจในการใชแหลงเรยีนรู

โดยเฉพาะการรักการอาน สงผลใหไดรับ

ประสบการณไมหลากหลายเทาท่ีควร 

3.มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ 3.นักเรียนไมมีวินัย ขาดจิตสาธารณะและไมมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่  

4.มีนักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะ ที่มีผลงาน

อยูในระดับนานาชาติ 

4.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไมไดรับการฝกฝน

และพัฒนา  

5.มีระบบดูแลนักเรียนที่เขมแข็ง 5.เด็กนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู 

6.มีบริการรับสงนักเรียนที่อยูพ้ืนท่ีนอกเขตบริการ 6.ขาดการมีสวนรวมหรือสนใจในการทำกิจกรรมใน

โรงเรียนและในหองเรยีน 

10.มีการจัดหาทุนการศึกษาอยางเหมาะสม 
 



 

 

 

3. ปจจัยดานบุคคล (M1  : Plan) 

จุดแข็ง จุดออน 

1.ครมูีการอบรมพัฒนาตนเองอยูเสมอ 1.ครูสอนไมตรงสาขา 

2.บุคลากรตั้งใจทำงานอยางเต็มท่ี ความสามารถ

สงผลใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

2.ครมูีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป 

3.มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ 
 

4.ครูมีความใสใจและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 

 

4.  ปจจัยดานการเงิน (M2  : Money) 

จุดแข็ง จุดออน 

1.การเบิกจายเปนไปตามระเบียบ 1.ความลาชาในดานเอกสารการเบิกจายเงิน 

2.ไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. 2.เอกสารประกอบการเบิกจายเงินไมครบตาม

ระเบียบการเบิกจาย 

3.ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกร

ภายนอก 

3.การจัดซื้อจัดจางกระชั้นชิดทำใหตองมีการสำรอง

จายในงานที่เรงดวน 

 

5. ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ (M3  : Materrial) 

จุดแข็ง จุดออน 

1.มีเครื่องมือ อุปกรณ ที่เพียงพอ และทันสมัย 1.หองเรียน หองน้ำ ทรุดโทรม 

2.สถานศึกษามีสื่อ ICT ทำใหนักเรียนสามารถ

แสวงหาความรูไดเต็มศักยภาพของตนเอง 

2.การซอมแซมอุปกรณลาชา 

3.ไดรับการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ICT จาก

หนวยงานภายนอก 

3.หองปฏิบัติการไมเพียงพอ สงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการเรียนรูลดลง 

 

4. การบริหารจัดการ (M4  : Management) 

จุดแข็ง จุดออน 

1.สถานศึกษามีกฎระเบียบการบริหารงานที่ชัดเจน 1.การมอบหมายหนาที่ไมเปนไปตามโครงสราง 

2.ระบบบริหารมีการแบงโครงสรางบริหารงานที่

ชัดเจนเหมาะสมสงผลใหการปฏิบัติงานสำเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.การบริหารงานไมเปนไปตามลำดับชั้น 

 

 

  



 

 

จุดแข็ง จุดออน 

3.โรงเรยีนมีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในการ

พัฒนาโรงเรียน 

3.ขาดการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

4.การเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบของทาง

ราชการ 

4.ขาดการจัดทำขอมูลและสารสนเทศที่เปนปจจุบัน 

5.ครทูุกคนมีศักยภาพในการทำงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

5.การกำกับ ติดตาม และประเมินผลไมมี

ประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

1. ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (S : Social and Culture) 

จุดแข็ง จุดออน 

1.การเขารวมกิจกรรมวันสำคัญกับชุมชน 1.ปญหาครอบครัวสงผลตอคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน 

2.มีประเพณีของทองถิ่นที่เปนเอกลักษณทำใหเกิด

ความภาคภูมิใจและมีการสืบทอดวิถีชีวิตที่ดีงาม 

2.การรับคานิยมที่ไมพึงประสงค มีพฤติกรรม

เลยีนแบบแสดงออกในทางที่ไมเหมาะสม 

3.มีแหลงเรียนรูของชมุชนที่สงเสริมศกัยภาพดาน

การเรียนรูของนกัเรียน 

3.มีปญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม 

4.มีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลายสงผลตอการมี

สวนรวมสนบัสนุนชวยเหลือการศกึษา 

4.สภาพสังคมท่ีตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ บุตรหลาน

ไมไดรับการดูแล 
 

5.สภาพสังคมมีการชักจุงใหนักเรียนไปในทิศทางที่

ไมเหมาะสม 
 

6.สังคมไรพรมแดน ทำใหเด็กและเยาวชนเกิด

คานิยมใหม ๆ สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยง เชน    ออก

กลางคัน การทะเลาะวิวาท 

 

2. ปจจัยดานเทคโนโลยี (T : Technology) 

จุดแข็ง จุดออน 

1.ความสะดวกในการติดตอสื่อสารและการคมนาคม 

เอ้ือตอการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 

1.ไมมีการควบคุมการใชเทคโนโลยีทำใหนักเรียรใช

เทคโยนโลยีในทางที่ไมเหมาะสม 

2.เครื่องมือสื่อสารสะดวกรวดเร็วและทันสมัย 2.มีอุปสรรคในการใชเทคโนโลยี เชน การสื่อสาร

และการเขาถึงอินเตอรเน็ตยังใชไมไดในบางพื้นที่ใน

การติดตอประสานงาน 

3.สัญญาณอินเตอรเน็ต 3.ไมมีการควบคุมและการเขาถึงสื่อที่ไมพึงประสงค 



 

 

 

3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (E : Economics) 

จุดแข็ง จุดออน 

1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน วัด ชุมชน ใหการ

สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียสงผลใหนักเรียนมีทุน

ใชจายในการจัดซื้ออาหารและอุปกรณการเรียน 

1.สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สงผลกระทบตอรายได

และคาครองชีพของครอบครัว 

 
2.การสงเสริมอาชีพในชุมชนมีนอย 

 
3.ผูปกครองมีภาระหนี้สนิ รายไดต่ำ 

 

4. ปจจัยดานการเมืองและกฏหมาย (P : Political and Legal) 

จุดแข็ง จุดออน 

1.มีระเบียบ กฎหมาย ใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด 1.เกิดความขัดแยงทางการเมือง 

2.มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน 2.นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทำใหการ

ดำเนินงานตองปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลทำใหขาด

ความตอเนื่องในการพัฒนา 

3.สามารถปฏิบัติตามไดถูกตองงบพื้นฐานของระเบียบ

เงื่อนไขแนวทางที่ถูกกำหนดไว 

 

4.นโยบายของรัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ี

ขาดโอกาส 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

รูปภาพ  สรุปกราฟการวิเคราห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 

สาระสำคัญแผนกลยุทธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้ 

 ๑.  เปนหลักสูตรการศกึษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ 

มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 

และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

๒.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน 

ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรบัการศึกษาอยางเสมอภาค และมีคุณภาพ 

๓.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ 

ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา                      ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

๔. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด           การเรียนรู 

๕.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๖.  เปนหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ  

 

จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข    

มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรยีน  เมื่อจบการศกึ

ษาขั้นพ้ืนฐาน   ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค 

เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา   การใชเทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต 

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 

๔.  มีความรกัชาติ 

มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           การปกครองตามระบอบประชา

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีจิตสาธารณ

ะที่มุงทำประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 



 

 

 

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว” 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

ขอ 4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

ขอ 6 การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 

และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

 

 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ขอ 2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 

บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เข

มขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและ

ในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 

และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไปฯ 

ขอ 5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ขอ 1 การพัฒนาศักยภาพคนในการใชดิจิทัลตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

ขอ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม 

และทั่วถึง โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 



 

 

ขอ 5 การพัฒนาสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกสนับสนุน ใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ   

และพัฒนาภาคประชาชนใหมีความรูเทาทันส่ือโดยเฉพาะสื่อออนไลน 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ขอ 2 วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพฯ เนนการปรับระบบบริหารจัดการอุทกภัยอยาง  

บูรณาการ พัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณ และการเตือนภัย 

6. ยุทธศาสรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ขอ 4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 

พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ สงเสรมิใหหนวยงานภาครัฐพัฒนาไปสูการเปน 

Open Government โดยสรางความโปรงใสใน  

การดำเนินงานของภาครัฐ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช ลดเอกสารที่ไมจำเปน มีชองทาง  

การใหบริการที่สะดวก สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดการใชดุลยพินิจ 

ลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขอ 6 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐฯ 

เปนการพัฒนางานบริการของหนวยงานภาครัฐสูความเปนเลิศ 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการทั้งประชาชนและนกัธุรกิจเอกชน 

โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีการพัฒนาศูนยกลางการใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ   

ไมตองติดตอหลายหนวยงาน ดวยระบบ Digital service อยางเหมาะสม 

จัดทำฐานขอมูลงานบริการใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

ผูรับบรกิารทกุคนสามารถเขาถึงบริการภาครัฐไดงาย สะดวก   

หลายรูปแบบ เชน การใหบรกิาร ณ จุดใหบริการของหนวยงานภาครัฐ ศูนยบริการรวม 

การจัดใหมีศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขจากประชาชน การใหบรกิารออนไลนผานทางเว็บไซต 

การใหบริการผานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทมือถือ เปนตน 

เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาชวยสนบัสนุนพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐใหสามารถบริการ  

เชิงรุกทั้งในเรื่องการใหขอมูล การใหบริการตลอดชวงชีวิตเพ่ือนำไปสูการจัดทำ Web Portal 

ของงานบริการภาครัฐที่เชื่อมโยงกับระบบ Digital service ของหนวยงานตางๆ ในอนาคต  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 4 

กำหนดแผนยุทธศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกองทุนการศึกษา  

โรงเรียนซับมวงวทิยา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2567 

 

วิสัยทัศน 

  

โรงเรียนซับมวงวิทยา ทำงานเปนระบบ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผลิตสื่อและนวัตกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม

ตามอัตลักษณ เนนทักษะชีวิต สูอาชีพ 

 

พันธกิจ  

 1.  พัฒนาครูใหจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญและมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ

จริง 

2. สงเสริมครูใหมีการผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 

3. สงเสริมใหครูมีคุณธรรม จรยิธรรมตอวิชาชีพ 

4. ยกระดับใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับดีข้ึนไป 

5. สงเสริมใหผูเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรยีน 

6. สรางเสรมิใหผูเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

7. พัฒนาใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

เปาประสงค 

 1. .ครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญและมีการวัดประเมินผลตามสภาพจรงิ 

 2. ครผูลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรมท่ีสงเสริมการ

เรียนรูระดบัการศึกษาขึ้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล สูความเปนพลโลก 

3. ครมูีคุณธรรม จริยธรรมตอวิชาชีพ 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป 

5. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

6. ผูเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

7. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 



 

 

กลยุทธ  (Strategies) สพฐ. 

 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโ

ลยีเพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรู 

2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสำนึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ 

4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล 

6. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนที่ยากลำบาก 

 

 

 

กลยุทธ  (Strategies) กลุมโรงเรียนโครงการพระราชดำริ 

1. การพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

4. การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

5. การบริหารจัดการโรงเรยีนคุณภาพ 

 

บทบาท ภารกิจ โรงเรียนซับมวงวิทยา 

 1. โรงเรยีนในกองทุนการศึกษาในพระราชดำริ 

 2. โรงเรยีนประชารัฐ 

 3. โรงเรยีนใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 4. โรงเรยีนศนูยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. โรงเรยีนสีขาว 

 6. โรงเรยีนคณุธรรมจริยธรรม 

  

 

 



 

 

รายละเอียดกลยุทธ  เปาประสงค  และตัวชี้วัด 

กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

๓ ป 

เปาหมายรายป 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 

1.ครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน

สำคัญและมีการวัดการประเมินผลตามสภาพ

จริง 

1. รอยละของครูมีแผนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ 

2.รอยละของครูที่มีเครืองมือวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง 

1. รอยละ100 ของครูมีแผนการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสำคญั 

2.รอยละ100ของครูที่มีเครืองมือวัด

และประเมินผลตามสภาพจริง  

รอยละ 

80 

 

 

 

 

 

รอยละ 

80 

รอยละ 

90 

 

 

 

 

 

รอยละ 

90 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

2.ครูผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรมที่สงเสริม

การเรียนรู 

รอยละของครทูี่มีแบบบันทึกขอ

อนุมัติใชสื่อและนวัตกรรมที่ผลิตเอง 

รอยละ 100 ของครูที่มีแบบบันทึก

ขออนุมัติใชสื่อและนวัตกรรมที่ผลิต

เอง 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

รอยละ 

100 

3.ครูมีคุณธรรม จริยธรรมตอวิชาชีพ รอยละของครทูี่มีพฤติกรรมบงชี้เชิง

บวก 

รอยละ100 ครูที่มีพฤติกรรมบงชี้เชิง

บวก 

รอยละ 

90 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

 

 



 

 

กลยุทธที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เปาประสงค ตวัชี้วัด 
คาเปาหมาย 

๓ ป 

เปาหมายรายป 

ป 

2564 

ป 

2565 

ป 

2566 

4.นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป 

รอยละของผูเรียนที่มีผลการ

เรียนระดับดีข้ึนไปทุกรายวิชา 

รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 
  

รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 
  

รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรในระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 
  

รอยละ 90 ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาและวัฒนธรรมในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 

80 

รอยละ 

85 

รอยละ 

90 
  

รอยละ 90 ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

รอยละ 

90 
  

รอยละ 95 ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษา พลศึกษาในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 

85 

รอยละ 

90 

รอยละ 

95    
รอยละ 95 ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 

85 

รอยละ 

90 

รอยละ 

95 
  

รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศในระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ

80 

 



 

 

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

๓ ป 

เปาหมายรายป 

ป 

2564 

ป 

2565 

ป 

2566 

5 ผูเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม ตาม

คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมบงชี้เชิงบวก

ในแตละคุณธรรมอัตลักษณของ

สถานศึกษา 

รอยละของ 80 ผูเรียนมีพฤติกรรมบงชี้เชิง

บวกในแตละคุณธรรมอัตลักษณของ

สถานศึกษา 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

๓ ป 

เปาหมายรายป 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 

6 ผูเรียนมีทักษะชีวิตและ

ทักษะอาชีพ 

1 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการ

แกปญหาอยางเปนระบบ 

2.รอยละของผูเรียนที่มีทักษะอาชีพตาม

ความถนัดของตนเอง 

1 รอยละ 90 ของผูเรียนที่มีทักษะในการ

แกปญหาอยางเปนระบบ 

2.รอยละ 90 ของผูเรียนที่มีทักษะอาชีพตาม

ความถนัดของตนเอง 

รอยละ 

70 

 

 

 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

 

 

 

รอยละ 

80 

รอยละ 

90 

 

 

 

รอยละ 

90 

 



 

 

กลยุทธที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ๓ ป 

เปาหมายรายป 

ป 

2564 

ป 

2565 

ป 

2566 

7 สถานศึกษามีระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  

ระดับคุณภาพของระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพของระบบประกันคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษาอยูในระดับดีเลิศ 

พอใช ดี ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5 

โครงการ/โครงสรางงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

โครงการ  งบประมาณ 

กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด โครการ 
ประมาณการงบประมาณท่ีดำเนินการ 

2565 2565 2565 

1.ครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสำคัญและมีการวัดการประเมินผล

ตามสภาพจริง 

1. รอยละของครูมีแผนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

2.รอยละของครูที่มีเครืองมือวัด

และประเมินผลตามสภาพจริง 

1 ศึกษาดูงานพัฒนาครูสูมืออาชืพ  42,540 

 
 

43,000 

 

 

     
 

44,000 

 

 
 

2.ครูผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรมที่

สงเสริมการเรียนรู 

รอยละของครูที่มีแบบบันทึกขอ

อนุมัติใชสื่อและนวัตกรรมที่ผลิต

เอง 

2. พัฒนาจิตวิทยาและเทคนิคการ

สอนสำหรับครูมัธยม  

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

3.ครูมีคุณธรรม จริยธรรมตอวิชาชีพ รอยละของครทูี่มีพฤติกรรมบงชี้

เชิงบวก 

3. ครูดี ศรีซับมวง  10,000 10,000 11,000 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด โครการ 
ประมาณการงบประมาณท่ีดำเนินการ 

2565 2565 2565 

4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับดีข้ึนไป 

รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการเรียน

ระดับดีข้ึนไปทุกรายวิชา 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ยกระดับผลสัมฤทธทางการเรยีนกลุมสาระ

ภาษาไทย 

3. ยกระดับผลสัมฤทธทางการเรยีนกลุมสาระ

คณิตศาสตร 

4. ยกระดับผลสัมฤทธทางการเรยีนกลุมสาระ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. ยกระดับผลสัมฤทธทางการเรยีนกลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

6. ยกระดับผลสัมฤทธทางการเรยีนกลุมสาระ

ศิลปะ 

7. สงเสริมการเรียนรูสูทักษะอาชีพที่ยั่งยนื 

8. ยกระดับผลสัมฤทธทางการเรยีนกลุมสาระ

สุขศึกษาและพลศึกษา 

9. ยกระดับผลสัมฤทธทางการเรยีนกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ 

10. พัฒนาสมรรถนะของผูเรียน 

95,000 

5,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

10,000 

30,000 

 

9,000 

 

230,000 

95,000 

5,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

10,000 

30,000 

 

9,000 

 

230,000 

96,000 

5,000 

 

5,000 

 

11,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

10,000 

30,000 

 

9,500 

 

230,000 

       



 

 

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

เปาประสงค ตัวชี้วัด โครการ 
ประมาณการงบประมาณท่ีดำเนินการ 

2565 ป 2565 ป 2566 

5 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตาม

คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกใน

แตละคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา 

1. พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม สำหรับ

นักเรียน 

2. สานสัมพันธชุมชน 

คุณธรรม 

40,000 

 

 

30,000 

40,000 

 

 

30,000 

40,000 

 

 

30,000 

 

 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด โครการ 
ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

2565 ป 2565 ป 2566 

6 ผูเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะ

อาชีพ 

1 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการแกปญหาอยางเปน

ระบบ 

2.รอยละของผูเรียนที่มีทักษะอาชีพตามความถนัดของ

ตนเอง 

1. เด็กดี มีงานทำ 

2. เปดบาน งาน

อาชีพ 

3. เกง ดี มีสุข 

20,000 

20,000 

 

10,000 

21,000 

20,000 

 

10,000 

21,000 

20,000 

 

10,000 

 
 

 



 

 

กลยุทธที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด โครการ 
ประมาณการงบประมาณท่ีดำเนินการ 

2565 ป 2565 ป 2566 

7 สถานศึกษามีระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  

ระดับคุณภาพของระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

3. รูเทาทันไวรสัโควิค -19 

50,000 

 

43,000 

 

30,000 

50,000 

 

43,000 

 

30,000  

50,000 

 

43,000 

 

30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


