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โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารหมายเลข 1/2563  

กลุ่มงานแผนงานและควบคุมภายใน 
 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 



ค าน า 

 การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา เป็นกระบวนการซึ่งสถานศึกษาสร้างภาพในอนาคตและพัฒนา
แนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่ง การวางแผนกลยุทธ์นั้นต้อง
ประกอบด้วย 1) การมุ่งเน้นอนาคต โดยการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของสถานศึกษาท่ีจะด าเนินการ
ต่อไปและการระดมสรรพก าลังรวมท้ังทรัพยากรเพื่อด าเนินการตามทิศทางดังกล่าว 2) การมุ่งเน้นจุดหมาย
รวมของสถานศึกษา โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตาม
ทิศทางท่ีต้องการ 3) การมุ่งเน้นกระบวนการ โดยก าหนดภารกิจหลัก การวิเคราะห์สภาพภายนอกและภายใน 
การวิเคราะห์และการจัดวางยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนงานและโครงการ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การทบทวน 
เป็นวงจรท่ีต่อเนื่องไม่มีท่ีส้ินสุด และ 4) การมุ่งเน้นภาพรวม โดยเน้นระดับของการวิเคราะห์หน่วยงานและ
สถานศึกษามากกว่าพิจารณาส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะ  
 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาได้ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนกลยุทธ์สถานศึกษาเป็น
ระยะเวลา 3 ปี (2563 – 2565) ตามแนวทางการวางแผนกลยุทธ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วน ากลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 

    กลุ่มงานแผนงานและควบคุมภายใน
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 108/1 หมู่ 8 ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3866-9383 , 0-3866-9637  เว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.csw.ac.th สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนขนาดปานกลาง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก รองลงมาคืออาชีพรับจ้างและอาชีพประมง ฐานะความเป็นอยู่ปานกลาง ชุมชนมี
ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาเป็นอย่างดี คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดูแล
ช่วยเหลือโรงเรียน ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนช่วยจัดหางบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 
 ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 

โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาต้ังขึ้นตามโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับต าบล ของกรม
สามัญศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2519  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 108/1 หมู่ 8 ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดไตรรัตนารามเป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว 

พ.ศ. 2520  สร้างอาคารเรียนช่ัวคราว ย้ายมาเรียนสถานท่ีปัจจุบัน เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีนายวินิจ ปธานราษฎร์ เป็นครูใหญ่ 

พ.ศ. 2536  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2545  เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2555  ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน  
พ.ศ. 2556  ต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
พ.ศ. 2560  เปิดสอน โครงการพิเศษ ห้องเรียน MEP 
 
ปัจจุบันมี นายสันติ มุกดาสนิท  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 – 6  เขตพื้นท่ีบริการมีจ านวน 5  ต าบล คือ 1. ต าบลทุ่งควายกิน  2. ต าบลคลองปูน  3. ต าบล
ปากน้ าประแสร์ 4. ต าบลพังราด  และ 5. ต าบลกองดิน 
 
 
 

http://www.csw.ac.th/
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ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีอาคารเรียนและอาคารปะกอบ ดังตารางท่ี 1  
ตารางแสดงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ล าดับท่ี แบบอาคาร จ านวน (หลัง) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

424 ล พิเศษ 
216 ค 
CS213B 
108 ต 
โรงฝึกงาน 
หอสมุด 
หอประชุม 100/27 
โรงอาหาร- หอประชุมขนาดเล็ก 
อาคารพยาบาล 
อาคารประชาสัมพันธ์ 
บ้านพักครู 
บ้านพักนักการภารโรง 
หอพักนักเรียนแบบ 35 คน 
ห้องส้วมแบบ 6 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
3 

 
 ท่ีต้ังโรงเรียนเลขท่ี 108/1 หมู่ 8 ต าบลคลองปูน  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21170  
 ปรัชญาของโรงเรียน “ ท าคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด” 
 คติพจน์ของโรงเรียน   “สุขา สงฺฆสฺสสามคฺคี” 
 ค าขวัญของโรงเรียน  “สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย” 
 สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปจับมือกันภายใต้แสงเทียน 

 
 
 

 
สีประจ าโรงเรียน   น้ าเงิน – เหลือง 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียนคือ  ต้นกฤษณา 
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ผู้บริหารโรงเรียน 
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหาร 12 คน 
1. นายวินิจ  ปธานรษฎร์ พ.ศ. 2519 – 2527 
2. นายเกษม  บ าเพ็ญทาน พ.ศ. 2527 – 2534 
3. นายอุทัย  รัตนพงศ์ พ.ศ. 2534 – 2537 
4. นายประเสริฐ สุมน พ.ศ. 2537 – 2539 
5. นายจ านง  ไชยรัตน์ พ.ศ. 2539 – 2542 
6. นายวิโรจน์  บ ารุง พ.ศ. 2542 – 2547 
7. นายสงบ  เพชรช่วย พ.ศ. 2547 – 2549 
8. นายสะอาด โพธิก าชัย พ.ศ. 2549 – 2552 
9. นายธีระวัธน์ สิงหบุตร พ.ศ. 2552 – 2557 
10. นายอัมพร อิสสรารักษ์ พ.ศ. 2557 – 2559  
11. นายสมนึก คฤคราช พ.ศ. 2559 – 2562 
12. นายสันติ   มุกดาสนิท          พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 

 

ภารกิจของสถานศึกษา 

 การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ในปี
การศึกษา พ.ศ. 2563-2565 ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของ
รัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 

ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี ้
1) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
2) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและ 

การมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อ 
เป็นมัคคุเทศก์ 
 
 
 
 
 



4 
 

 หลักการ 
 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผู้เรียน ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 

      2.บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ได้แก่   

 2.1 จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป 
 2.2 จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
 2.3 พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน 
 2.4 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
 2.5 ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
 2.6 ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ   
 2.7 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.8 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์  
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนช านาญสามัคคีวิทยา 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในโรงเรียนแล้วสรุปความคิดเห็นได้ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST) 

โอกาส (Opportunities : O : + ) อุปสรรค (Treats : T : - ) 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม (Customer Behavior : C) 
A1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร
ความเคล่ือนไหวด้านการศึกษาและสถานศึกษาอย่าง
ครบถ้วน และเปิดเผยหลายช่องทางรวมถึงสถานศึกษา
จัดการศึกษาดีมีคุณภาพส่งผลให้ประชาชน/ผู้ปกครอง
ให้การยอมรับ มั่นใจในสถานศึกษา 
A2 ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
สถานศึกษาใกล้บ้านท่ีมีคุณภาพ/สถานศึกษาดีประจ า
ต าบลท่ีมีคุณภาพ  ฯลฯ 
 

 ปัจจัยด้านพฤติกรรม (Customer Behavior : C) 
B1ชุ มชนรอบสถานศึกษามีสภาพเส่ือมโทรมเป็นแหล่ง 
อบายมุขส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ 
B2 สถานศึกษาเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษา มีคุณภาพ 
และมีช่ือเสียงส่งผลให้ผู้ปกครอง ท่ีมีฐานะดีนิยมส่งบุตi 
หลานไปเรียนท่ีสถานศึกษาเอกชนท่ีมีคุณภาพ ฯลฯ 

ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social-culture : S) 
A1 ชุมชนและผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นและให้การ

สนับสนุนโรงเรียนในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ 
A2เครือข่ายชุมชน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง

และครู มูลนิธิ ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีความ
เข้มแข็ง ศิษย์เก่ามีศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

A3 เส้นทางการคมนาคมสะดวก  
A4 ชุมชนมีแหล่งศึกษาวัฒนธรรมและส่งผลให้มีการสืบ

ทอดทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีต่อนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social-culture : S) 
B1 การประกอบอาชีพในชุมชนมีผลต่อพฤติกรรมของ

นักเรียน ส่งผลต่อการควบคุมดูแลนักเรียนเช่น  ร้าน
เกมส์  ร้านอินเทอร์เน็ต  

B2 สถาบันครอบครัวมีการปรับเปล่ียนการอบรมเล้ียงดู
บุตร ส่งผลให้นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และความ
กระตือรือร้น 

B3 การแพร่ระบาดของสารเสพติดและอบายมุข 
B4 ครอบครัวแตกแยกท าให้นักเรียนขาดท าให้นักเรียน
ขาดความอบอุ่นส่งผลต่อการศึกษาของนร. 
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โอกาส (Opportunities : O : + ) อุปสรรค (Treats : T : - ) 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology : T) 

A1 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนจ านวนมาก เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการผ่านระบบเครือข่ายท่ีหลากหลาย 

A2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียน
การสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการใน
โรงเรียน 

A3 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ท าให้สังคมรับรู้
ข่าวสาร การศึกษา สามารถพัฒนาตนเองไปได้
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

A4 ส่ือและเครื่องมือท่ีทันสมัยมีมากท าให้นักเรียนเลือก
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology : T) 
B1 ระบบเครือข่ายมีแหล่งข้อมูลท่ีไม่พึงประสงค์มากมายมี

ผลต่อพฤติกรรมการเรียนและการประพฤติตนของ
นักเรียน 

B2 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนในการน าแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

B3 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ค านึงถึงความจ าเป็นขาด
การแยกแยะท าให้การเรียนการสอนไม่ได้ผลตาม
เป้าหมาย 

B4 ผู้ปกครองขาดการควบคุมช้ีแนะในการเลือกเรียนรู้จาก
ส่ือท่ีทันสมัยส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
A1 โรงเรียนได้น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
โรงเรียน 

A2 ชุมชนพร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 

A3 การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ 
ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนมากขึ้น 

 
 
 

ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political : P) 
A1รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาท าให้

ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น 
A2 การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้องเป็น

แบบอย่างท่ีดีเพื่อเป็นการปลูกฝังระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้องให้กับเด็ก 

A3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนท าให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
B1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมให้

นักเรียนได้เรียนเต็มศักยภาพ 
B2 การประกอบอาชีพของผู้ปกครองไม่มั่นคง ส่งผลต่อ

รายได้และการศึกษาของบุตรหลาน 
B3 พื้นฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวในชุมชนไม่ดี

ผู้ปกครองต้องท างานนอกบ้านไม่สนใจการศึกษาของ
เด็กส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

B4 ประชากรในชุมชนมีรายได้ต่ า ฐานะทางเศรษฐกิจไม่
เท่าเทียมกัน มีผลกระทบต่อการให้การสนับสนุน
การศึกษา 

 
ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political : P) 

B1 นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

B2 การเมืองทุกระดับแทรกแซงการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( 7S) 

จุดแข็ง (Strength : S : +) จุดอ่อน (Weakness : W : -) 
ด้านโครงสร้าง (Structure : S1) 

A1 โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ี
ชัดเจน 

A2 โรงเรียนได้รับพิจารณาเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

A3 มีการจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา 
A4 โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรยีน

อย่างหลากหลาย และมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 

ด้านโครงสร้าง(Structure : S1) 
B1 โรงเรียนก าหนดแผนการปฏิบัติงาน โครงการ  
    มากเกินไปท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
B2โรงเรียนต้องปฏิบัติงานอื่นจากหน่วยงานในระดับสูง 

มากกว่างานในแผนปฏิบัติงานท าให้โครงการไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

B3 การรับนักเรียนพิเศษไม่คัดกรองส่งผลให้ได้นักเรียนท่ี
ไม่พร้อม 

ด้านกลยุทธ์และนโยบาย (Strategy : S2) 
A1 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด ชัดเจน สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของสถานศึกษาเนื่องจากใช้กระบวนการ
มี ส่วนร่วมและด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริง ของสถานศึกษา 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Strategy : S2) 
B1 สถานศึกษาบางแห่งด าเนินการปรับแผนงาน/
โครงการ /กิจกรรม และงบประมาณเพิ่มเติมท่ีก าหนด
เพื่อรายงานต้นสังกัดเท่านั้น  

 

ด้านระบบ System : S3 
A1 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการภายใน
เป็นระบบมีประสิทธิภาพเนื่องจากบริหารจัดการ
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย  มาตรฐานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและหลักการกระจายอ านาจ
รวมท้ังมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 
 

ด้านระบบ System : S3 
B1 สถานศึกษายังไม่สามารถก าหนดกรอบอัตราก าลัง        
ได้ด้วยตนเอง 

 

ด้านระบบ Style : S4 
A1 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพราะมีคุณธรรม ภาวะ
ผู้น า ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาเชิง  
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
A2 บุคลากรส่วนใหญ่สามารถจัดการตามภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
เพราะมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า และสมรรถนะ
การปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 

ด้านระบบ Style : S4 
B1 ผู้บริหารขาดการก ากับ นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
อย่างเข้มงวดเพราะภาระงานมีมาก 
B2 การประสานงานการมอบหมายงานภายใน ยังไม่เป็น
ระบบ  ขาดทีมงาน และกระบวนการกลุ่ม 
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จุดแข็ง (Strength : S : +) จุดอ่อน (Weakness : W : -) 
ด้านบุคลากร (Staff : S5) 

A1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตรงสาขา
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 

A2 ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
A3 โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ด าเนินงาน 
A4 ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด้านบุคลากร (Staff : S5) 
B1ครูบางส่วนขาดการน ารูปการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้เนื้อหา
ซ้ าซ้อน นักเรียนมีภาระงานมากเกินไป 

B2 ครูจัดท าและพัฒนาส่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้น้อย 
B3 ครูขาดทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ 
B4ครูขาดองค์ความรู้เรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ด้านทักษะความรู้ Skills : S6 
A1บุคลากรส่วนใหญ่จัดการภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากบุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 

ด้านทักษะความรู้Skills : S6 
B1 สถานศึกษา  ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
และด้านการก่อสร้าง ฯลฯ 

 

ด้านค่านิยม Shared Values :S7 
A1 บุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษามีค่านิยมในการ
ท างาน“มุ่งผลสัมฤทธิ์  โปร่งใส  ตรวจสอบได้” 
เนื่องจากมีกระบวนการจัดท าค่านิยมแบบ 
มีส่วนร่วม  ฯลฯ 

 

ด้านค่านิยม Shared Values :S7 
B1บุคลากรบางคนยังขาดจิตส านึกในความเป็นจิตอาสา
และจิตสาธารณะ 

 

 
ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยามีปัจจัยภายนอกท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาและการบริการ 
ได้แก่ ชุมชนและผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นและให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ  มี
เครือข่ายชุมชน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู มูลนิธิ ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีความ
เข้มแข็ง ศิษย์เก่ามีศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  อีกท้ังเส้นทางการคมนาคมสะดวก รวมถึงชุมชน
มีแหล่งศึกษาวัฒนธรรมและส่งผลให้มีการสืบทอดทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีต่อนักเรียน  มี
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล
ทางวิชาการผ่านระบบเครือข่ายท่ีหลากหลาย ใช้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน และมีปัจจัยภายในท่ีแข็งพร้อมท่ีจะด าเนินการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพได้แก่ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีการจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพื้นท่ี
เศรษฐกิตพิเศษ EEC  จัดการศึกษาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด าเนินงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตรงสาขาสอดคล้องกับความ



9 
 

ต้องการของโรงเรียน มีการพัฒนาตนเอง ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน โรงเรียนสามารถบริหารการเงินเป็นไปตามระเบียบทางราชการ
และมีแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็น
เครื่องมือติดต่อส่ือสาร มีความพร้อมด้านส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน และมีความ
พร้อมด้านสถานท่ีให้บริการชุมชน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเครือข่ายผู้ปกครอง จัดท า
โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากการศึกษาสถานภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษาและ
ประมาณค่าปัจจัยแต่ละรายการพร้อมท้ังสร้างเป็นกราฟ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวมมีโอกาสท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา โดยด้านท่ีมีโอกาส
มากท่ีสุดคือด้านด้านการเมืองและกฎหมาย ผู้รับบริการ และด้านเทคโนโลยี ตามล าดับ 

สภาพแวดล้อมภายในโดยรวมมีจุดแข็งท่ีพร้อมในการพัฒนาการศึกษา โดยด้านท่ีมีจุดแข็ง
มากท่ีสุดคือ ด้านโครงสร้าง รองลงมาคือ ด้านระบบบริหารจัดการ ตามล าดับ 

สรุปโดยรวม สถานภาพของโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยามีความโน้มเอียงไปในต าแหน่งท่ี 
“เอือ้และแข็ง(STAR)” เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความเติบโต 
 
 
 
 

กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนช านาญสามัคควีทิยาประจ าปีการศึกษา2563 
 
 

 

โอกาส 
 

O 
 

                  กลยุทธ์สร้างความเติบโต 
กลยทุธ์สร้างความเติบโต              พัฒนาคุณภาพ - เพิ่มประสิทธิภาพ 

                  สร้างรากฐาน - สร้างศักยภาพ 
       

+3.69 
       สร้างความเข้มแขง็ - ขยายฐานการ.. 

              กระจายโอกาส - สร้างความเป็นเลิศ                   

                  สร้างเครือข่าย - ส่งเสริม 

S 

    

1.36 
 

1.34 
      

W สร้างประสิทธิภาพ ฯลฯ            

              
 

+4.51 
      

-1.79 
      

จุดแขง็   -1.00    
จุดอ่อน 

  
             

 
 
 

 

T 
 

อุปสรรค 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนช านาญ -
สามัคคีวิทยา ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2563 – 2565) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจน และได้จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้โดยบุคลากรในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการวางแผนและร่วมมือสนับสนุนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 
 
วิสัยทัศน์  

 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง 
 
อัตลักษณ์  
 สามัคคี มีน้ าใจ 
 
เอกลักษณ์ 
 ช านาญฯ รักสามัคคี 
 
ประเด็นวิสัยทัศน์   

1) ผู้เรียนมีคุณภาพ   หมายถึง การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 
ประการและมีทักษะชีวิต 

3) ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษา
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
โดยยึดหลักความพอเพียง 
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พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยม 12 ประการ และยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในสถาบัน มีความสามัคคี มีน้ าใจงาม ท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์   คิด

สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
6. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง 
7. จัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร การสืบค้นข้อมูล และ

การหาความรู้ด้วยตนเอง 
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างสุขนิสัยท่ีดี รู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดและ

อบายมุขและรักการออกก าลังกาย 
9. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และการกีฬาและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 
10. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นครูมืออาชีพโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
11. ส่งเสริมการใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม แหล่ง

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
12. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
13. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนมีค่านิยม 12 ประการ และยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
3. นักเรียนมีความรักในสถาบัน มีความสามัคคี มีน้ าใจงาม 
4. นักเรียนได้รับการพฒันาความรู้และทักษะในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ของโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัดทุกระดับ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 4 ข้อ คือ 

1. พัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.1 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
1.2 มีความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะค่านิยม 12 ประการ 
1.3 มีคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถรับมือกับการคุกคามทางสังคมได้ทุกรูปแบบ 
1.4 มีคุณลักษณะและคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นพลโลกท่ีดี 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
หลักธรรมมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานสากล  

4. พัฒนาสถานศึกษา  ให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานสากล โดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของส่วนรวม 
 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

1. กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยามีโครงการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาผู้เรียน และมีแผนงานรับผิดชอบ ดังนี้ 

โครงการ 
โครงการท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
โครงการท่ี 4 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
โครงการท่ี 5 ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
โครงการท่ี 8 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

2. กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา
มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และมีแผนงาน
รับผิดชอบ ดังนี้ 

โครงการ 
โครงการท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
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3. กลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยามี

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานรับผิดชอบ ดังนี้
ดังนี ้

โครงการ 
โครงการท่ี 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

4. กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยามีโครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา และมีแผนงานรับผิดชอบ ดังนี้ 

โครงการ 
โครงการท่ี 6 โครงการสถานศึกษาสีขาว    
โครงการท่ี 7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง    
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง  

4.จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ี จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

5. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง

100.00 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 
80.00 
 
 
80.00 
 
80.00 
 
 

100.00 
 
 

100.00 
 
 
 
 

 
80.50 

 
 
82.00 

 
80.25 

 
 

100.00 
 
 

100.00 
 
 
 
 

 
80.75 

 
 
85.00 

 
80.50 

 
 

โครงการท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
โครงการท่ี 2  พัฒนากระบวนการบริหารและ

การจดัการ 

โครงการท่ี 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการท่ี 4 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
โครงการท่ี 5 ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
โครงการท่ี 6 โครงการสถานศึกษาสีขาว 
โครงการท่ี 7 เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการท่ี 8 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
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วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

6. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่
ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

8. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการ เรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพ 

9. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

10. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้
มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

11.ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความ 
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
3. ผู้บริหารน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
4. ผู้บริหารมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ ประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
6. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

1.ครูมีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู ้
2. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
ด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน การสร้างส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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3. ครู และนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการ
คิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
4.ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสถานศึกษา   
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
 

1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 
2. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่ม ีประสิทธิภาพ 
4. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถน ามาใช้ในการวางแผน จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.สถานศึกษา ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
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  6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ี
ถูกต้องและสร้างจิตส านึก ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน 
7. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
8. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมและการน าขยะมาใช้ ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสาระ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
9. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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  นน. ค่าคะแนน คะแนนจริง    นน. ค่าคะแนน  คะแนนจริง  
   

       
    

    
  

 
ปัจจัยภายนอก 

คะแนน โอกาส อุปสรรค โอกาส  อุปสรรค 
สรุป 

 
ปัจจัยภายใน 

คะแนน จุดแข็ง จุดอ่อน  จุดแข็ง จุดอ่อน 
สรุป 

                

  ทั้งหมด (+) (-) 

(+) 

 

(-) 

    ทั้งหมด (+)    (-) 
   (+)   (-) 

  

  
(1) 

1-5     1-5 
     

(1) 
1-5    1-5   

              

1. (C) ด้านผู้รับบริการ 0.29 3.00 -1.00 0.87  -0.29 0.58 1. (S1) 0.18 5.00 -1.00 0.90 -0.18 0.72 
2. (P) ด้านการเมือง 0.27 4.00 -1.00 1.07  -0.27 0.80 2. (S2) 0.15 5.00 -3.00 0.75 -0.45 0.30 
3. (E)ด้านเศษฐกิจ 0.16 3.00 -1.00 0.47  -0.16 0.31 3. (S3) 0.13 4.00 -2.00 0.52 -0.26 0.26 
4. (S)ด้านสังคม 0.16 4.00 -1.00 0.62  -0.16 0.47 4. (S4) 0.18 5.00 -1.00 0.90 -0.18 0.72 
5. (T)ด้านเทคโนโลยี 0.13 5.00 -1.00 0.67  -0.13 0.53 5.(S5) 0.12 4.00 -2.00 0.48 -0.24 0.24 

          6.(S6) 0.12 4.00 -2.00 0.48 -0.24 0.24 

          7.(S7) 0.12 4.04 -2.00 0.48 -0.24 0.24 

   

ค่าเฉลี่ยปัจจัยภายนอก 

3.69  -1.00 
2.69 

   

ค่าเฉลี่ยปัจจัยภายใน 

4.51 -1.79 
2.72 

   
 

1.34 
 

   
 

1.36 
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ตารางเช่ือมโยงความสัมพันธ์ (MATRIX) 
สภาพแวดล้อมภายนอกกับสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือก าหนดกลยุทธ ์ 

CS1 CS4 CS2 CS3 CS5 CS6 CS7 C 
PS1 PS4 PS2 PS3 PS5 PS6 PS7 P 
SE1 ES4 ES2 ES3 ES5 ES6 ES7 E 
SS1 SS4 SS2 SS3 SS5 SS6 SS7 S 
S1 S4 S2 S3 S5 S6 S7  
TS1 TS4 TS2 TS3 TS5 TS6 TS7 T 


