
   
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
ก 

  ค าน า 
 

การวางแผน เป็นกระบวนการหรือข้ันตอนที่ส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการของสถานศึกษา โรงเรียน
นบพิต าวิทยา เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความสมบูรณ์ทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมย์ดังกล่าว โรงเรียนนบพิต าวิทยา   ได้จัดท าร่างแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางเพ่ือ
เตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นสู่ความส าเร็จ
ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท การขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบ
การบริหาร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ือเตรียมการจัดท าแผนในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของโรงเรียนนบพิต าวิทยา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนา
การศึกษาโดยมีเป้าหมาย คือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็ม
ตามศักยภาพท่ีเท่าเทียมกัน   
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา
ต่อไป 
 
 
       โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
        ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
ข 

สารบัญ 
   หน้า 

บทน า                     
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน           

      สภาพทั่วไป                           ๑ 
      บทบาทหน้าที่                 ๔ 
      โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนนบพิต าวิทยา         ๖ 
      ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา  
       ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา                  ๗ 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา   
       การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน          ๒๖ 
       การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก              ๒๖ 

ส่วนที่ ๓ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
        ทิศทางการพัฒนา                                 ๒๘ 

    วิสัยทัศน ์                                        ๒๙ 
    พันธกิจ                                          ๒๙ 
    ค่านิยม                               ๒๙ 
    เป้าประสงค์                                                                                  ๒๙ 
    กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
    จุดเน้นการด าเนินงาน 
    นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             ๓๐ 

ส่วนที่ ๔ กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา/ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะฯ 

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ  
 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบฯ 
 

ส่วนที ่๕ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
         กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ                         ๔๙ 
                เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบัติ                ๕๓ 
       ปัจจัยแห่งความส าเร็จ                 ๕๖ 
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรมการประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
- ประกาศ 
- คณะท างาน 
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๑ 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนนบพิต าวิทยา   ที่ตั้ง  ๒๖๑ หมู่ที่   ๑  ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต าจังหวัด
นครศรีธรรมราช    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒    โทร ๐ ๗๕๓๐ ๗๐๒๐     
โทรสาร ๐ ๗๕๓๐ ๗๒๙๐   website : www.noppitam.go.th       e-mail : …. 
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขตพ้ืนที่บริการ  ต าบลนบพิต า  ต าบล
กรุงชิง และต าบลนาเหรง (หมู่ท่ี ๑ ,๒ ,๓ และ ๗)  
   
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
          นายสัมพันธ์  ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) ได้ปรารภให้จัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ บ้านโรงเหล็ก  ต.นบพิต า    อ.นบพิต า จ .นครศรีธรรมราช  โดยให้นายโกเมศวร์  
นนทามิตร  อาจารย์  ๒ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  ประสานงานกับส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในการจัดตั้งโรงเรียน      วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  ได้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียน
พรหมคีรีพิทยาคม  ต่อมาวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๘  ได้จัดตั้งเป็นเอกเทศโดยชื่อว่า  “ โรงเรียนนบพิ
ต าวิทยา ”  และแตง่ตั้งให้    นายโกเมศวร์  นนทามิตร  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครูใหญ่ 
 ขณะนี้โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ภายใต้การบังคับบัญชาของ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๒      ได้เปิดเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปัจจุบัน 
มีนักเรียนทั้งหมด   ๕๔๖  คน ครูและครูอัตราจ้างรวม ๓๔  คน  ยาม  พนักงานบริการ  ๒  คน  อาคาร
เรียน  ๔  หลัง  อาคารฝึกงาน  ๑  หน่วย  หอประชุม ๑ หน่วย  โรงอาหาร  ๑  หน่วย  และมี  นายประพฤติ 
วงศ์ชนะ  เป็นผู้อ านวยการ    

ปรัชญาโรงเรียน 
ปญฺญา  เจน   ปสาสติ   ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน 

ค าขวัญโรงเรียน 
รู้หน้าที่  มีวิชา  พัฒนาชุมชน 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
ไหว้สวย  รวยน้ าใจ 
เอกลักษณ์โรงเรียน 

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่ 
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๒. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 
      

 
             
   
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนภาพที ่๑   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

- งานพัฒนากรบวนการเรียนรู ้

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานส ามะโนผู้เรียนและรับ
นักเรียน 

- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- งานแนะแนวการศึกษาและ
บริการแนะแนว 

- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- งานประสานความร่วมมอื
พัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษา
ในเครือข่ายและชุมชน 

- งานวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 

- งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- งานแผนงานโรงเรียน 

- งานจัดท าและจัดสรร
งบประมาณ 

- งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและการใช้
งบประมาณ 

- งานการเงินและ
งบประมาณ 

- งานการเงินอุดหนุนราย
หัวนักเรียน 

- งานการบัญช ี

- งานการพัสดุและ
สินทรัพย์ 

- งานเงินทุนเพื่อ
การศึกษา 

- งานจัดหารและจัดเกบ็
รายได้ 

- งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

- งานส านักงาน 

- งานวางแผน
อัตราก าลัง 

- งานบ าเหน็จความชอบ
และสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

- งานส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและ
พัฒนาบุคลากร 

- งานพัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

- งานเทคโนโลยีและเครือข่าย
ข้อมูล 

- งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- งานจัดระบบการควบคุม
ภายใน 

- งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา 

- งานสารบรรณ 

- งานส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

- งานเอกสารโรเนียว 

- งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

- งานกิจกรรม ๕ ส. 

- งานบริการสาธารณะ 

- งานสวัสดิการโรงเรียน 

- งานสหกรณ์โรงเรียน 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานเสนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดต้ัง ยุบรวม หรือ
ยกเลิก 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานส่งเสริมสุขภาพลุคลา
กร 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- งานดูแลสวัสดิภาพและ
ความปลอดภยัของ
นักเรียน 

- งานปกครอง ระเบียบ
วินัยและพฤติกรรม 

- งานป้องกัน และ
แก้ปัญหายาเสพติด 

- งานกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

- งานกิจกรรมนอก
หลักสูตร 

- งานกิจกรรมสร้างสรรค์
และพัฒนาคุณธรรม
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๓. ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 
 
ข้อมูลผู้บริหาร จ านวน คน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ คน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน - คน 

รวม ๑ คน 
ข้อมูลครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๔ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๕ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๓ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๕ คน 

รวม ๓๐ คน 
ข้อมูลบุคลาทางการศึกษา จ านวน คน 
ครูอัตราจ้าง ๒ คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 
ช่างไฟฟ้า ๑ คน 
ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม ๑ คน 
ครูต่างชาติ ๑  
ลูกจ้างชั่วคราว ๑  

รวม ๗ คน 
รวมทั้งสิ้น ๓๘ คน 

 
 
แหล่งข้อมูล : จากกลุ่มบริการงานบุคคล   ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
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๔ 

๔. ข้อมูลนักเรียนแยกตามเพศและระดับชั้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน รวม จ านวนห้องเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย หญิง รวม จ านวนห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที ๑ ๖๗ ๕๑ ๑๑๘ ๓ 
มัธยมศึกษาปีที ๒ ๕๑ ๕๓ ๑๐๔ ๓ 
มัธยมศึกษาปีที ๓ ๔๐ ๕๘ ๙๘ ๓ 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๕๘ ๑๖๒ ๓๒๐ ๙ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน 
มัธยมศึกษาปีที ๔ ๑๔ ๓๔ ๔๘ ๓ 
มัธยมศึกษาปีที ๕ ๑๙ ๓๙ ๕๘ ๓ 
มัธยมศึกษาปีที ๖ ๒๘ ๒๙ ๕๗ ๓ 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖๑ ๑๐๒ ๑๖๓ ๙ 
รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ ๒๖๔ ๔๘๓ ๑๘ 

 
 
แหล่งข้อมูล : จากงานสารสนเทศและเทคโนโลยี   ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
 

๕. ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ 
 

อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ หมายเหตุ 
นบพิต า นบพิต า ทั้งหมด  

 กรุงชิง ทั้งหมด  
 นาเหรง ๑ , ๒ , ๓ , ๗  
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๕ 

๖. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๙ คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลตา่งปีการศึกษา 

๒๕๕๙ กับ  
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ 
โรงเรียน 

ภาษาไทย ๔๖.๓๖ ๔๖.๘๑ ๔๕.๔๓ ๔๘.๒๙ ๔๘.๗๗ ๔๘.๘๐ +๓.๓๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๙.๓๑ ๒๙.๕๓ ๒๕.๐๙ ๒๖.๓๐ ๒๖.๕๕ ๒๐.๙๘ -๔.๑๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๙๙ ๓๕.๑๒ ๓๓.๘๘ ๓๒.๒๘ ๓๒.๔๗ ๓๐.๐๓ -๓.๘๕ 
สังคมศึกษาฯ ๔๗.๔๕ ๔๙.๓๔ ๔๗.๕๖     
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๘๐ ๓๑.๓๙ ๒๗.๙๓ ๓๐.๔๕ ๓๐.๑๔ ๒๖.๑๐ -๑.๘๓ 
เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ ๓๗.๙๘ ๓๘.๔๔ ๓๕.๙๘ ๓๔.๓๓ ๓๔.๔๘ ๓๑.๔๘ -๑.๖๑ 
 
ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีค่าคะแนน
เฉลี่ย ๓๑.๔๘     และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย  เพ่ิมข้ึน +๓.๓๗ 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( O-Net) 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๙ คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลตา่งปีการศึกษา 
๒๕๕๙ กับ 
 ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ 
โรงเรียน 

ภาษาไทย ๕๒.๒๙ ๕๓.๐๙ ๕๓.๗๔ ๔๙.๒๕ ๒๐.๐๗ ๔๗.๖๗ -๖.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๘๘ ๒๔.๙๐ ๑๗.๘๙ ๒๔.๕๓ ๒๔.๖๔ ๒๐.๔๗ +๒.๕๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๖๒ ๓๑.๗๗ ๓๑.๗๙ ๒๙.๓๗ ๒๙.๔๘ ๒๕.๒๐ -๖.๕๙ 
สังคมศึกษาฯ ๓๕.๘๙ ๓๖.๑๗ ๓๑.๗๔ ๓๔.๗๐ ๓๔.๙๖ ๓๑.๐๙ -๐.๖๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๗๖ ๒๗.๓๕ ๒๑.๕๘ ๒๘.๓๑ ๒๗.๙๑ ๒๐.๘๔ -๐.๗๔ 
เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ ๓๔.๔๙ ๓๔.๖๖ ๓๑.๓๕ ๓๓.๒๓ ๒๗.๔๑ ๒๙.๐๕ -๒.๒๙ 
ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีค่าคะแนน
เฉลี่ย  ๒๙.๐๕    และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์   เพ่ิมข้ึน +๖.๐๗ 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๖ 

๗. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๗.๘๓ ดี 
ตังบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตังบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๑๐.๐๐ ๕.๙๙ พอใช้ 
ตังบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตังบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตังบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย  ๗๙.๒๒ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
ด้านผู้เรียน 
 จุดเด่น ได้แก่   มีความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความคิดริเริ่ม  มีจินตนาการ     มี
มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการอ่าน  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 จุดที่ควรพัฒนา  ได้แก่ การประหยัด ความสามารถในการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ระบุเหตุผล  
การแก้ปัญหาการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๗ 

ด้านครู 
 จุดเด่น   ได้แก่  มีความสามารถในการประเมินการเรียนการสอน   
 จุดที่ควรพัฒนา  ได้แก่  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร   
 
ด้านการบริหาร   
 จุดเด่น   ได้แก่  มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารชัดเจน  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน  มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับชุมชน  มีวิสัยทัศน์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 จุดที่ควรพัฒนา  ได้แก่  การท าข้อมูลและผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ  สารนิเทศ
ติดตามควบคุมก ากับอย่างต่อเนื่อง  การท าภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้การเรียน  การ
สอบและสื่อที่เหมาะสม 
 ข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา    สถานศึกษาควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ้น  โดยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง  กลุ่ม
ปานกลาง  และกลุ่มอ่อน  จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน  จัดท าสื่อ
นวัตกรรมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  เช่น ชุดเสริม 
ชุดกิจกรรม ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  และจัดการเรียนให้ผู้เรียนได้
ทบทวนและวิเคราะห์ข้อสอบเก่า เป็นต้น 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาควรจัดท าเครื่องมือการประเมินบุคลากรให้สอดคล้องกับ

บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ สมรรถนะตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบและภาระงานตามขอบบ่ายทั้ง ๕  ฝ่ายงาน เพ่ือน าผลมาปรับปรุง พัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง 

๒) สถานศึกษาควรก าหนดและมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ชัดเจน และแต่งตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาและประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือศึกษาปัญหาของผู้เรียน

ให้ชัดเจน  และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่
ละคน  มีการวิเคราะห์ผลการประเมินแล้วน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

๒) สถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการ
ประเมินการจัดการเรียนรู้  ผลการประเมินแบบวัด  แบบทดสอบ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพ 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๘ 

สถานศึกษาควรจัดท าเครื่องมือ เกณฑ์การประเมินแต่ละตัวบ่งชี้  แต่ละมาตรฐานให้ชัดเจน  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  จุดเด่น  จุดควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะตรงตามผลการประเมิน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับสภาพจริง  เพ่ือน าไปตัดสินใจ  ปรับปรุง พัฒนาและยกระดับการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๙ 

ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 

ของ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ จากการประเมิน
สถานการณ์ด้านการศึกษาของ โรงเรียนนบพิต าวิทยา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ซึ่งมี ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths :S) หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง   ข้อดี  หรือข้อเด่นที่จะท าให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknisses :W) หมายถึง  ปัจจัยหลัก   สภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดอ่อน  ข้อด้อย  หรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการด าเนินงานที่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๓. สภาพแวดล้อมภายนอกภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities :O)  หมายถึง ปัจจัยหลักของ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เป็นโอกาส เอ้ืออ านวย หรือสนับสนุนหน่วยงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ 

๔. สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (Threat :T) หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานที่เป็นอุปสรรค  ภัยคุกคาม  หรือข้อจ ากัดที่จะท าให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานไม่ประสบผลส าเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑๐ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ผลกระทบต่อองค์กรด้านโครงสร้างและนโยบาย S๑ : (Structure & Policy) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานมีการก าหนด
นโยบายที่ชัดเจน 

๒. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ
ครอบคลุมทุกด้าน 

๓. โรงเรียนใช้ระบบ ICT และข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนรู้และ
การกระจายข่าว 

๔. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของ
โรงเรียน ส่งผลท าให้การด าเนินงาน
บรรลุผล 

๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน
ที่ติด ๐,ร,มส. ได้เพียงพอต่อระดับ
คุณภาพที่ต้องการพัฒนา 

๖. โรงเรียนก าหนดนโยบายโดยมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่าย มีการสื่อสาร
ภายในองค์กรที่มีความถูกต้องชัดเจน 
ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 

๗. บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ และมี
ประสบการณ์ในการท างานที่
หลากหลายเป็นผลดี ต่อการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑. การจัดหลักสูตรในท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุก
รายวิชา 

๒. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป ส่งผล
ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนได้
เต็มตามศักยภาพ 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑๑ 

 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านผลผลิตและการบริการ S๒ : (Product and Service) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
อย่างหลากหลาย 

๒. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ท าให้สามารถยกระดับการ
บริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับสูง เรียนจบตาม
หลักสูตร สอบเข้าเรียนต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 

๓. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดท า
สาระเพ่ิม หลักสูตรท้องถิ่นอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของ
นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๔. โรงเรียนจัดการบริการการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยี
และสถานที่บริการส าหรับนักเรียน 
ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ 

๕. มีการจัดการเรียนการสอนและจด
กิจกรรมเสริมทางด้านความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม สุขภาพพลานามัย หลัก
ประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ 
และส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับจัด
การศึกษาและการบริการด้าน
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 

๒. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชาและ
คะแนน O-NET ของนักเรียนยังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ 

๓. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
และจ านวนผู้จบการศึกษาของโรงเรียน
ไม่ครบ ๑๐๐%  

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑๒ 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านบุคลากร M๑ : (Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ครูและบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอนและ
งานพิเศษ ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

๒. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ 

๓. ครูและบุคลากรได้รับการเสริมแรง มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๔. ครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กร รัก
และมีส่วนร่วม ในการท างานส่งผลให้
เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

๕. ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
และสอนตรงตามสาขาวิชาครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๖. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๗. ครูน าเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน 

๘. ครูและบุคลากรมีความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงไม่
ต้องอาศัยค าสั่ง 

๙. ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนัก
รู้คุณค่าขององค์กร เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๑๐. ผู้บริหารและครูทุกคนได้รับการ
ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนใน
การจัดการศึกษา 

๑. ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบาง
สาขาวิชา 

๒. ครูและบุคลากรบางส่วนขาดทักษะใน
การใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

๓. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงาน
สอนมาก 

๔. การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 
 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑๓ 

 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน M๒ : (Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมท าให้ใช้จ่าย
ตรงตามความต้องการ 

๒. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐ หน่วยงานอื่น และชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๓. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 

 
ผลกระทบต่อองค์กรด้านวัสดุอุปกรณ์ M๓ : (Material) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างคุ้มค่า 

๒. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสม
กับจ านวนนักเรียนมีการพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่อย่างสม่ าเสมอมีความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ให้บริการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 

๓. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกในด้านการจัดหาสื่อ นวัตกรรม 
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ที่ใช้ในการเรียน
การสอนซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

๑. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพ มีสภาพเก่า 
ช ารุด ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

๒. ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือ
ไม่หลากหลาย ไม่เพียงพอต่อการศึกษา
และสืบค้น 

๓. ห้องพิเศษต่างๆไม่เพียงพอ หอประชุม
ไม่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่จะใช้
ในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง 
ส่งผลท าให้การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า 
ไม่ทันต่อการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑๔ 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านบริหารจัดการ M๔ : (Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๒. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆอย่างหลากหลาย 

๓. มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วมและมอบหมายงานตาม
ความถนัดส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

๔. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ก้าวไกล มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี 

๕. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 

๖. มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตย
และใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 

๗. มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง(ID Plan) 

๘. มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา
โรงเรียน 

๙. มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีหลักฐานใน
การมอบหมายงาน มีแผนในการปฏิบัติชัดเจน 

๑๐. มีแผนและโครงการเพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๑. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

๑. ขาดการใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑๕ 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ผลกระทบต่อองค์กรด้านสังคมและวัฒนธรรม  S : (Social and Culture) 

โอกาส อุปสรรค 
๑. ชุมชนมีทัศนคติที่ดี  ให้การยอมรับและ

ศรัทธาต่อโรงเรียน 
๒. ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้

ความร่วมมือและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

๓. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งการศึกษา 
มีแบบอย่างที่ดี  มีความรักในประเพณี 
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

๔. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีการคมนาคม
ที่สะดวก 

๕. มีสถานที่ส าคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๖. ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาปานกลาง 
ส่งเสริมด้านการศึกษาบุตร นิยมให้ลูก
เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 

๗. ผู้ปกครองเห็นความส าคัญด้านการศึกษา 
ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในครูผู้สอน และ
นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมี
ชื่อเสียง 

๑. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการที่
ยั่วยุ เช่น ร้านเกม ร้านคาราโอเกะและมี
ปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติด ท าให้นักเรียนมี
ความเสี่ยงในการด ารงชีวิต 

๒. โครงสร้างประชากร ด้านการคุมก าเนิด 
ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 

๓. มีปัญหาการหย่าร้างเพ่ิมข้ึน 
๔. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มี

ปัญหาครอบครัว หย่าร้าง ขาดการดูแล
บุตร ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑๖ 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านเทคโนโลยี  T : (Techonology) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

๒. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต)ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความ
รอบรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๓. สินค้าเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์มีราคาถูก
ลงส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดหามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ 

๔. หนว่ยงานภายนอกเห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีจึงให้การส่งเสริม
สนับสนุน ส่งผลท าให้มีสื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 

 

๑. ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลาย ทั้ง
สภาบันการศึกษาและองค์กร
เอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 

๒. ชุมชนขาดการควบคุมการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีเช่น 
ร้านอินเตอร์เน็ต เกม ท าให้
นักเรียนบางส่วนไปใช้ในทาง
ที่ผิด 

 
ผลกระทบต่อองค์กรด้านเศรษฐกิจ  E : (Economic) 

โอกาส อุปสรรค 
๑. รายได้ผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับ

ปานกลางนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
เศรษฐกิจชุมชนเอ้ือประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

๒. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
องค์กรเอกชน ร่วมกับทางโรงเรียน
ได้รับการบริจาคทุนทรัพย์และวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๑. ปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอยส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาด
ความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบุตร
หลาน และขาดความพร้อมในการ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

๒. ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ า ขาดการ
ส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชน ผู้ปกครอง
มีภาระหนี้สิน ส่งผลกระทบต่อการให้
การสนับสนุนด้านการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑๗ 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านกฎหมายและการเมือง  P : (Legal and Political) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษา ให้ทุกคนมี
โอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

๒. นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนตามความต้องการของท้องถิ่น 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็น
ความส าคญัและสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี๑๕
ปี อย่างมีคุณภาพ 

๕. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และ
ผู้น าชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา ส่งผล
ให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 

๑. การลดอัตราก าลังเป็นอุปสรรคในการ
จัดการศึกษา 

๒. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 
ท าให้การด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยน
ตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่อง 

๓. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัว
ของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน 

๔. การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
ต้นสังกัดเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๕. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา ขาดความรู้เรื่อง
กฎหมาย และ พระราชบัญญัติ
การศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 

๖. การจัดสรรทรัพยากรในการจัด
การศึกษาไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑๘ 

ผลการประเมินสถานภาพ 
ของโรงเรียนนบพิต าวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทังภายนอกและภายในของโรงเรียนนบพิต าวิทยา ที่ได้
น าเสนอแล้วข้างต้นและน ามาวิเคราะห์โดใช้ตารางวิเคราะห์เพ่ือประมาณค่าปัจจัยภายนอกและภายใน  โดย
ให้คณะท างานแต่ละคนได้ให้คะแนนทีละข้อ ในแต่ละด้านอย่างอิสระแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยค่าคะแนนของ
ปัจจัยแต่ละด้าน และได้สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนนบพิต าวิทยา ตารางที่ ๑ และตารางที่ 
๒ 
 
ตารางท่ี ๑ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนนบพิต าวิทยา STEP 
 

ประเภทตัวช้ีวัด 
น้ าหนักคะแนน 
คะแนนเตม็ ๑ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการวิเคราะห ์
จุดแข็ง จุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑-๕ ๑-๕ 

๑. ด้านสังคม วัฒนธรรม (Social =S) ๐.๓๔ ๔.๑๖ ๓.๔๑ ๑.๔๒ ๑.๑๖ ๐.๒๖ 
๒. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) ๐.๒๒ ๓.๔๙ ๓.๓๑ ๐.๗๗ ๐.๗๓ ๐.๐๔ 
๓. ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) ๐.๓๑ ๓.๗๘ ๓.๖๙ ๑.๑๗ ๑.๑๔ ๐.๐๓ 
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย

(Politic=P) 
๐.๑๓ ๔.๑๖ ๓.๒๕ ๐.๕๔ ๐.๔๒ ๐.๑๒ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) ๓.๙๐ ๓.๔๕ 
๐.๔๔ 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (STEP) ๐.๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑๙ 

ตารางท่ี ๒  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนบพิต าวิทยา ๒S๔M 
 

ประเภทตัวช้ีวัด 
น้ าหนักคะแนน 
คะแนนเตม็ ๑ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการวิเคราะห ์
จุดแข็ง จุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑-๕ ๑-๕ 

๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(Sructure =S๑) 

๐.๒๐ ๔.๔๖ ๓.๓๔ ๐.๘๙ ๐.๖๙ ๐.๒๑ 

๒. ด้านผลผลิตและการบริการ
(Service and Products = S๒) 

๐.๑๔ ๔.๒๑ ๓.๕๒ ๐.๕๙ ๐.๔๙ ๐.๑๐ 

๓. ด้านบุคลากร (Man = M๑) ๐.๑๖ ๔.๗๓ ๓.๑๘ ๐.๗๖ ๐.๕๑ ๐.๒๕ 
๔. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน

(Money=M๒) 
๐.๑๒ ๔.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๕๔ 

๕. ด้านวัสดุ และอุปกรณ(์Meterials 
M๓) 

๐.๑๐ ๔.๒๗ ๓.๓๒ ๐.๔๓ ๐.๓๓ ๐.๑๐ 

๖. ดา้นการบริหารจดัการ
(Management=M๔) 

๐.๒๘ ๔.๕๘ ๓.๓๗ ๑.๒๘ ๐.๙๔ ๐.๓๔ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (๒S๔M) ๔.๔๙ ๒.๙๖ 
๑.๕๒ 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M)  

 
จากตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒  แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของ
โรงเรียนนบพิต าวิทยาพบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยเป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  
ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งมากกว่าปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนนบพิต าวิทยา
มีปัจจัยที่มีความเข้มแข็งและปัจจัยภายนอกสร้างโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๒๐ 

สรุปจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และคุกคาม เป็นตารางสัมพันธ์ ๒x๒ 
SWOT Analysis 

STARS  ดาวรุ่ง 

ขยาย 
พัฒนา 
ส่งเสริม 

          

QUESTION MARK  เครื่องหมาย
ค าถาม 

ส่งเสริม 
ปรับปรุง 
เร่งรัด 

ชะลอ 
ปรับปรุง 

CASH COWS วัวแม่ลูกอ่อน 

ยุบ เลิก 
ควบกิจการ 
หลอมรวม 

DOGS สุนัขจนตรอก          

 
STARS  ดาวรุ่ง  หมายถึง  โรงเรียนนบพิต าวิทยามีสมรรถนะภายในที่เข็มแข้ง และสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เอ้ือต่อการด าเนินการ  ก าหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร้างความเจริญเติบโต 

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนนบพิต าวิทยา สพม๑๒ 
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๒๑ 

ส่วนที่ ๓  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนนบพิต าวิทยา มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต โรงเรียนนบพิต าวิทยา จึงก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ดังนี้  
๑. ทิศทาง (ผู้บริหาร) 
         ๑.  น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและทันต่อการใช้
งานเร่งด่วน 
         ๒.  ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 
         ๓. ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง   ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา  
         ๔.  ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
         ๕.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ
การศึกษาของโรงเรียน 
 
๒. ทิศทาง (ครู) 
           ๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้น
การสอนแบบโครงงาน   การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน 
           ๒.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์และการประเมินค่า  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ 
           ๓.  ให้ครูได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
           ๔.  ปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลาย โดยใช้การประเมินผลจากสภาพจริง เชิง
ประจักษ์  และการใช้แบบทดสอบ 
          ๕.  น านักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีชุมชนมาเสริม
ในการจัดการเรียนการสอน 
          ๖.  สร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทันสมัยแบบใหม่ ๆ มาใช้       

 
๓. ทิศทาง (นักเรียน) 
           ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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           ๒.  พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนมากขึ้น
เพ่ือส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
           ๓.  บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  
สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ๔.  จัดกิจกรรมที่สอดแทรกในเรื่องด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ กีฬา  โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม  และพัฒนาการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง          
           ๕.  จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้าง
ทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม 
           ๖. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 

 
๔. วิสัยทัศน์  (VISION) 

 โรงเรียนนบพิต าวิทยาเป็นองค์กรที่จัดการศึกษา ตามนโยบาย เน้นคุณธรรมน าความรู้        ด้วย
“ศาสตร์พระราชา”สู่การปฏิบัติเพ่ือความเป็นเลิศ  พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ   มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
 

๕. พันธกิจ  (MISSION) 
๑.  เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้วย“ศาสตร์พระราชา” 

๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  

๓.  จัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา       ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๕. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียน เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
๖. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 

๖. เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบนัหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย“ศาสตร์พระราชา” 
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีความเป็นเลิศทางวชิาการ 
๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
๔. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา โดยผู้เรียนในเขตพื้นทีบ่ริการและ

ใกล้เคียง ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมกนัและตรงตามศักยภาพของตนเอง 
๕. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบในระดับต่างๆที่สูงขึน้ 
๖. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมน่ย าทางวชิาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เปน็ผู้สรา้งสรรคน์วัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
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๗.  กลยุทธ์โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 กลยุทธ์ที ่๑  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล  
เพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 
จุดเน้นการด าเนินงาน 
 ๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  ๑.๑  นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย 
  ๑.๒  นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
 ๒.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  ๓.๑  สถานศึกษามีความเข้มแข็ง   มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
  ๓.๒  โรงเรียนนบพิต าวิทยา  มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
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โรงเรียนนบพิต าวิทยา  ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทั้ง ๘ กลยุทธ์  
และจุดเน้น ทั้ง  ๓ ด้าน  ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑ .๑   นั ก เ รี ยน เป็ นคนดี   มี
ระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย 
 
 
 
 
๑.๒  นักเรียนเป็นคนเก่ง  มี
ความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
 

๑.๑.๑ ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตาม
ช่วงวัย 
๑.๑.๒ นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๑.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓ 
๑.๒ .๒  นั ก เ รี ยนมี ความสามารถด้ านทั กษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
๑.๒.๓ นักเรียนทุกคนที่มีจิตส านึกและค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริต 
และถูกต้องชอบธรรม 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตาม
มาตรฐานสากล  เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.๒  นักเรียนเป็นคนเก่ง  มี
ความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
 

๑.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓ 
๑.๒ .๒  นั ก เ รี ยนมี ความสามารถด้ านทั กษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๒๕ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาชีพอย่างทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.๒  นักเรียนเป็นคนเก่ง  มี
ความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
 

๑.๒.๔  ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการทุกคน
ได้เข้าเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 
๑.๒.๕  อัตราจบหลักสูตรของประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
๑.๒.๖  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริม 
ให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ภาษา  กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
๑.๒.๗  นักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วมทุกคน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลกกหลาย 
๑.๒.๘  เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์
แห่งตน 

 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  

๒. จุดเน้นด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๒.๑  ครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า มี วิ นั ย   คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
๒.๒  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๒.๑.๑   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
๒.๒.๑  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ตามกลุ่มสาระ
และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๒๖ 

 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
  

๓. จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๓.๑  สถานศึกษามีความเข้มแข็ง   
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
๓.๒  โรงเรียนนบพิต าวิทยา  มี
การบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
 
 
 

๓.๑.๑  โรงเรียนนบพิต าวิทยามีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๓.๑.๒  โรงเรียนนบพิต าวิทยา มีภาคีเครือข่ายและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน  ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓.๒.๑ โรงเรียนนบพิต าวิทยามีการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๒.๒ โรงเรียนนบพิต าวิทยา  มีผลการบริหารจัดการเป็นไป
ตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 

 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 
๓.จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๓ .๑   สถานศึ กษามี ค ว า ม
เข้มแข็ ง    มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
๓.๒  โรงเรียนนบพิต าวิทยา  มี
การบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
 
 

๓.๒.๓ โรงเรียนนบพิต าวิทยามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ท าร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
๓.๒.๔  โรงเรียนนบพิต าวิทยามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
๓.๒.๕  โรงเรียนนบพิต าวิทยาได้รับการติดตามประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๓.๒.๖  ทุกคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน ตามบทบาท
หน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
๓.๒.๗  โรงเรียนนบพิต าวิทยาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนในอาเซียน 

 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๒๗ 

๘.  กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕   จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
  

จุดเน้นการด าเนินงาน 
 ๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  ๑.๑  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธาณะ อยู่พอเพียงและมีความสุข 
  ๑.๒  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 ๒.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
  ๒.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 
 ๓.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  ๓.๑  สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
  ๓.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิ
บาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๒๘ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับกลยุทธ์ทั้ง ๔  กลยุทธ์  และจุดเน้น ทั้ง  ๓ ด้าน  ดังนี้ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

๒. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.๑  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า 
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธาณะ อยู่
พอเพียงและมีความสุข 
 
๑.๒  นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะก า ร ท า ง าน 
ส าม า รถปรั บ ตั ว เ ข้ า กั บพหุ
วั ฒ น ธ ร ร ม บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 

๑.๑.๑ ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  ครบทุกตัว สอดคล้อง
ตามช่วงวัย 
๑.๑.๒ นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
๑.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
๑.๒.๒ นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.๑  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า 
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธาณะ อยู่
พอเพียงและมีความสุข 
 
 
๑.๒  นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะก า ร ท า ง าน 
ส าม า รถปรั บ ตั ว เ ข้ า กั บพหุ
วั ฒ น ธ ร ร ม บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 

๑.๒.๓  ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการทุกคน
ได้เข้าเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 
๑.๒.๔  อัตราจบหลักสูตรของประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
๑.๒.๕  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริม 
ให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ภาษา  กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
๑.๒.๖  นักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วมทุกคน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลกกหลาย 
๑.๒.๗  เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์
แห่งตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๒๙ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๒.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๒.๑  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
๒.๒  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและมาตรฐาน
ต าแหน่ง 
 

๒.๑.๑   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
๒.๑.๒  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ตามกลุ่มสาระ
และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
 

๓.  จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓ .๑   ส ถ านศึ กษ ามี ค ว า ม
เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 
 
๓ . ๒   ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
บริหารจัดการตามหลักธรรม
มาภิบาล ได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 

๓.๑.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๓.๑.๒  สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคี เครือข่ายและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน  ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓.๒.๑ ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  มีผล
การบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๓๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕   จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

๓.  จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑  สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง   มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 
 
 
๓.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
มีการบริหารจัดการได้
มาตรฐาน 
 

๓.๑.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๓.๑.๒  สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคี เครือข่ายและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน  ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓.๒.๑ ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  มีผล
การบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม 

กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

๓.  จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓.๑  สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง   มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 
 
 
 
 
 
๓.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
มีการบริหารจัดการได้
มาตรฐาน 
 

๓.๑.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๓.๑.๒  สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคี เครือข่ายและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน  ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๓.๒.๑ ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๒.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  มีผล
การบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๓๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
๑.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธาน และพระราช

กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์ และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑.๓  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพื่อน  

๑.๔ การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๒. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ๒.๑ การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  

๒.๒ ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand ๔.๐ ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  

๒.๓ พัฒนาวิชาภาษาท่ีสาม โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการเป็น กลุ่ม
เล็ก  

๒.๔ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

 ๒.๕ พัฒนาโรงเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึก ทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

๒.๖ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมใหม่ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๓.๑ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล จัดท ามาตรฐาน

ผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กสังกัด  
๓.๒ การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในเด็ก 

เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความ 

๓.๓ การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่น
สามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  

๓.๔ แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ การอ่าน และการปรับปรุง
ห้องสมุด  

๓.๕ เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับ
ผลการทดสอบ PISA และ STEM Education  

๓.๖ การวัดและประเมินผล การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผล
คะแนนสูงขึ้น ๒) การประเมินผล O–NET ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๓๒ 

และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ ๓) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการ ในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ  

๓.๗ การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาครู  
๓.๘ ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียน การสอนเพ่ือให้ครูอยู่ใน

ห้องเรียน - การพัฒนาครู การอบรมครู ๑) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทย
ฐานะ และการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ 
รวมทั้ง การพัฒนาครูด้วยระบบ TPEP Online ๒) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา 

๔. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
๔.๑ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ คุณภาพสถานศึกษา ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการ ด าเนินการตามแนวทาง No Child 
Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตาม เด็กออกกลางคันโดยชุมชน 
ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  

๔.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ เครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

๔.๓ จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม ในการใช้
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

 
๕. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ  
น ากลับมาใช้ประโยชน์  

๕.๒ การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตาม 
พระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

๕.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุใน  
หลักสูตรทุกระดับ 

๖. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
๖.๑ เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา  
๖.๒ ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  
๖.๓ การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
๖.๔ การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๖.๕ บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
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๘. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) ส านักนโยบายและ
แผน สพฐ 
 
ส่วนที่ ๑ หลักการ แนวคิดปฏิรูปการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
 ด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างชาติ โดยเป็นปัจจัยส าคัญที่ทุกประเทศน ามาใช้เ ป็น
นโยบายหลักส าหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสุข ให้
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ ด้วยการบริหารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
ก าหนดให้มีการปฏิรูป เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในหลายๆด้าน ซึ่งการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิรูป เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ให้เป็น
พลเมืองดี มีความเป็นไทย มีความรู้ความสามารถ จึงต้องจัดการศึกษาให้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ให้มีศักยภาพแข่งขันท้ังในกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก  
 
ส่วนที่ ๒ สภาวะการศึกษาไทย  

๑.คุณภาพการศึกษา  ผลการประเมิน สมศ. สกศ. พบว่ามีสถานศึกษาจ านวนมากไม่ได้
มาตรฐาน                     ดา้นผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ด้านครูพบปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ พบว่ายังไม่มีการกระจายการบริหาร
จัดการสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ อปท. ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง   

  ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.๖ และ ม.๓ ตัง้แต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๑–๒๕๕๕ เกือบ
ทั้งหมดต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ และผลการทดสอบ NT พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ต่ ากว่ามาตรฐานใน
รายวิชาที่ส าคัญ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้านภาษา โดยสรุป ในช่วงการปฏิรูป
การศึกษาท่ีผ่านมา ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายด้านจากผลการประเมินและผลการทดสอบ
ระดับชาติและระดับสากล 

๒.โอกาสและการเข้าถึง คนไทยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีข้อจ ากัด ได้แก่ 
การรวมศูนย์ในการบริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ 
การจ าแนกครูตามความถนัด  

๓. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ควรให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพ 
และระบบบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

๔. ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ ปัญหาของระบบการบริหารจัดการ ได้แก่ ๑. การบริหาร
แบบราชการรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ๒. การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสูง ๓. ความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ๔. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินไม่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ๕. 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ไม่คุ้มกับการลงทุน ๖. ความเป็นอิสระของ
โรงเรียนในการด าเนินการเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนและขาดความรับผิดชอบร่วมกันจาก
หลาย ๆ ฝ่าย 
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ส่วนที่ ๓ ทิศทางการการศึกษาส าหรับคนไทยในอนาคต 
๑. ข้อเสนอของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI หัวใจส าคัญของการปฏิรูป  

๑.๑ สร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบ
โดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากข้ึน  

๑.๒ การปรับหลักสูตรให้ สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ ๒๑ 

๑.๓ ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนที่ที่มี
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น สร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนที่มีปัญหา งานวิจัย
นี้ยังเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา ๕ ด้าน ได้แก่  

๑. หลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี ปฏิรูปหลักสูตรให้มีลักษณะกระชับ ช่าง
คิด และบูรณาการ 

๒. การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน  การทดสอบเพ่ือวัดความรู้
ความเข้าใจและทักษะ การประเมินผลเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียน 

๓. การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพครู   
๔. การประเมินคุณภาพสถานศึกษา   
๕. การปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา 

 ๒. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนที่ย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒.๑ ปฏิรูปการเรียนรู ้
  ๒.๒ ปฏิรูปคร ู
  ๒.๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
  ๒.๔ เพ่ิม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
  ๒.๕ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
  ๒.๖ ปรับระบบการใช้ ICT  
 สรุป ทิศทางการศึกษาส าหรับคนไทยในอนาคต ต้องสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อ
ผลของการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับควรให้มี
ปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาวิชาชีพ และด้านระบบ
บริหารจัดการ 
 
ส่วนที่ ๔  การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 

๑. จุดแข็ง 
๑.๑ มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาที่ดี 
๑.๒ มีหน่วยงานหลักส่งเสริมสนับสนุน 
๑.๓ มี พ.ร.บ.การศึกษา 

๒. จุดอ่อน 
๒.๑ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๒.๑.๑ โครงสร้างองค์กรมีขนาดใหญ่ การกระจายอ านาจยังไม่น าไปสู่การปฏิบัติ 
 ๒.๑.๒ งบรายหัวไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๒.๑.๓ ความแตกต่างในคุณภาพของโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
๒.๒ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
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 ๒.๒.๑ ขาดแคลนครู 
 ๒.๒.๒ กระบวนการผลิตครูยังไม่สามารถคัดคนดีคนเก่ง 
 ๒.๒.๓ การปฏิรูปยังไม่ปรากฏผลเด่นชัด 
๒.๓ ด้านโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของคนไทย 
 ๒.๓.๑ ประชาชนให้ความส าคัญต่อการศึกษาตามกระแสโลก 
 ๒.๓.๒ ความเจริญทางเทคโนโลย ี
 ๒.๓.๓ ค่านิยมผู้ปกครอง 
๒.๔ อุปสรรค 
 ๒.๔.๑ ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ 
 ๒.๔.๒ ความขัดแย้งของคนในชาติ  

สรุป การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจุดแข็งและโอกาสที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
พัฒนาต่อไปได้อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาอยู่หลายประการ 

 
ส่วนที่ ๕  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
วิสัยทัศน์ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล 

บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
พันธกิจ (สพฐ.)     ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
เป้าหมาย  นักเรียนดี เก่ง มีความสุข 
 
ยุทธศาสตร์ ๑. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
 ๒. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
 ๓. ปฏิรูปการบริหารจัดการ 
 
แนวคิด/หลักการ ๑. การกระจายอ านาจการบริหารจัดการ 
 ๒. การท างานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
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 ๓. กรประกันคุณภาพภายใน 
 ๔. การสอนอย่างมีเป้าหมาย 
 ๕. การประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ 
 ๖. การติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
นโยบายเร่งด่วนของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

 
นโยบายเร่งด่วนของ

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมด าเนินงาน 

๑. เด็กจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ 
และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 

๑.๑ พัฒนาครู และนักเรียน 
๑.๒ การวัดประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.
๑ 
๑.๓ การนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 
๑.๔ การสนับสนุนส่งเสริมด้วยระบบทางไกล DLTV/DLIT 
๑.๕ การสนับสนุนงบประมาณ 
 

๒. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเสริม
ทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.๑-๖ ต้องเลือก
เรียนวิชาเสริม เป็นสาขาวิชาชีพ เพื่อการ
วางแผนอาชีพในอนาคตได้ 

๒.๑ การแนะแนว 
๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มความต้องการของ
ตลาดแรงงานในแต่ละภูมิภาค 
๒.๓ การจัดท า Shopping List หลักสูตรอาชีพให้
สถานศึกษาเลือกใช้ 
๒.๔ การสร้างความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
๒.๕ การประชุมสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาที่
ต้องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ควบคู่กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (๒ วุฒิ) 
๒.๖ การสนับสนุนส่งเสริมด้วยระบบ DLTV/DLIT 
๒.๗ การประชาสัมพันธ์ 
 

๓. การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.๑ เรียนภาษาท่ีเน้นการสื่อสาร 
๓.๒ ทดสอบความสามารถครูและนักเรียนเทียบกรอบ 
baseline 
๓.๓ ให้นักเรียนเคยชินกับเจ้าของภาษา 
 

๔. ผลิตคุณครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุ
ทายาทท่ีมีความสามารถตอบรับการสอน
ของเด็กได้อย่างแท้จริง 
 

๔.๑ การผลิตครู  



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๓๗ 

นโยบายเร่งด่วนของ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมด าเนินงาน 

๕. การปฏิบัติตามค่านิยม ๑๒ ประการ ๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนัก 
๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการไว้ในหลักสูตร/กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล 
 

๖. การขยายผลการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง 

๖.๑ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
๖.๒ การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
 

๗. การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ๗.๑ การสนับสนุนต้นทาง (สนับสนุนงบประมาณ 
อัตราก าลังครู การพัฒนาครู การคัดเลือกแบบเรียน การ
ผลิตสื่อ) 
๗.๒ การสนับสนุนปลายทาง  (จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารเขต ศน. ผอ.ร.ร. และครู จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความยั่งยืน) 
 

 
สพฐ. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ปฏิรูปการเรียนการสอน , ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการ ตามกรอบระยะเวลา ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) และ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๓) ดังนี ้
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ปฏิรูปการเรียนการสอน 
กรอบแนวทาง ๑ ปฏิรูปหลักสูตรต ารา / หนังสือเรียน 
ประเด็น ๑.ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน 
 ๒.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์ และการมีงานท า 
 ๓.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก 
 ๔.พัฒนาต าราเรียน/หนังสือ 
 
กรอบแนวทาง ๒ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
ประเด็น ๑.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการรู้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
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กรอบแนวทาง ๓ ปฏิรูปสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอการศึกษา 
ประเด็น ๑.ส่งเสริมการผลิต จัดหา ใช้สื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
 
 
กรอบแนวทาง ๔ การปฏิรูปการวัดและประเมินผล 
ประเด็น ๑.ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๒.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเรียนรู้แนวใหม่โดยเน้นมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด 
 ๓.ส่งเสริมการน าผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 ๕.จัดท าคลังข้อสอบกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เขตการศึกษา 
 
กรอบแนวทาง ๕ ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ประเด็น ๑.พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม เป็นแบบแอพลิเคชั่น ศึกษานิเทศก์ 
 ๒.พลิกโฉมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DL Thailand 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
กรอบแนวทางที่ ๑ ปฏิรูปการผลิตและการสรรหา 
ประเด็น ๑.ปรับระบบผลิตครูทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานศึกษา 
 ๒.ปรับระบบการสะหาให้ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู 
 
กรอบแนวทางที่ ๒ ปฏิรูประบบการพัฒนาครู 
ประเด็น ๑.ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครู 
 ๒.ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครู 
 ๓.ก าหนดให้ครูมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 
 ๔.ก าหนดกระบวนการพัฒนาครูโดยเน้นการใช้ action learning ในสถานที่

ปฏิบัติงาน เรียนรู้ และฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง 
 ๕.ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการพัฒนาครู 
 ๖.ก าหนดให้มีการบันทึกผลการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จ าเป็น 
 
กรอบแนวทางที่ ๓ ปฏิรูปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ประเด็น ๑.พัฒนาระบบค่าตอบแทนที่จูงใจให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู 
 ๒.จัดระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้สมกีบวิชาชีพชั้นสูง 
 ๓.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู 
 
กรอบแนวทางที่ ๔ ปฏิรูปความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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ประเด็น ๑.ปรับระบบการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะ
การสอนของครูและผลงานที่เกิดข้ึนจริง 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
กรอบแนวทางที่ ๑ ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา 
ประเด็น ๑.สร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ๒.สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้ปกครอง 
 ๓.สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ 
 ๔.สร้างภาวะผู้น าให้กับผู้บริหารการศึกษา 
  

กรอบแนวทางที่ ๒ ปฏิรูประบบการวางแผน 
ประเด็น ๑.จัดท าระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางระบบ

เดียว 
 ๒.ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

กรอบแนวทางที่ ๓ ปฏิรูประบบงบประมาณ 
ประเด็น ๑.กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณไปสู่เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
 

กรอบแนวทางที่ ๔ ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
ประเด็น ๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับ สพฐ. 
 ๒.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีเอกภาพ 
 ๓.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
 

กรอบแนวทางที่ ๕ ปฏิรูปการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ประเด็น ๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 ของ สพฐ.และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

กรอบแนวทางที่ ๖ ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา 
ประเด็น ๑.เพ่ิมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
๙.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานเป ็นการศ ึกษาเร ิ่มแรกของคนในชาติด ังนั้น เพ่ือให ้การศ ึกษา ขัน้
พ้ืนฐานของประเทศไทย ม ีค ุณภาพมาตรฐานระด ับสากล บนพ้ืนฐานของความเป ็นไทย ให ้
น ักเร ียนได ้ร ับการพ ัฒนาศ ักยภาพส ูงส ุดในตน ม ีความร ู้และทักษะที่แข ็งแกร ่งและเหมาะสม เป ็น 
พ้ืนฐานสำค ัญ ใน การเร ียน ร ู้ระ ดับ ส ูงขึน้ไป แ ละ การดำ รงช ีว ิต ในอนาคต สำนักงาน 
คณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดยความเห ็นชอบของคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พ้ืนฐาน จึง
กำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. เร ่งร ัด ปฏ ิร ูป การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ให ้มีการป ร ับ ป ร ุงเป ล ี่ย น แ ป ล งระ บ บ และ
กระบวนการการจ ัดการศ ึกษาขัน้พ้ืนฐานทางระบบให ้ม ีประสิทธ ิภาพ ทนสม ัย ทนเหต ุการณ์ ท ันโลก  



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๔๐ 

ให้สำเร ็จอยา่งเป็นร ูปธรรม 
๒. เร่งพ ัฒนาความแข ็งแกร ่งทางการศ ึกษา  ให ้ผู ้เรียนทุกระด ับทกประเภท รวมถ ึง 

เด ็กพ ิการ และด ้อยโอกาส  ม ีความรู้ และทักษะแห ่งโลกย ุคใหม ่ควบคู ่ก ันไป โดยเฉพาะทักษะ      
การอ ่าน เข ียน และการค ิด  เพ่ือให ้ม ีความพร ้อมเข ้าสู ่การศ ึกษาระด ับส ูง  และโลกของ         
การทำงาน 

๓. เร ่งปร ับระบบสน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษา ที่สอดคล ้องไปในทศทางเด ียวก ัน 
ม ีการประสานส ัมพ ันธ ์ก ับเนื้อหา ท ักษะ และกระบวนการเร ียนการสอน ประกอบไปด ้วย 
มาตรฐานและการประเม ิน หล ักส ูตรและการสอน การพ ัฒนาทางว ิชาช ีพ สภาพแวดล ้อม การ
เรยีนรู้ 

๔. ยกระด ับความแข ็งแกร ่งมาตรฐานว ิชาช ีพคร ูและผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา  ให ้ครู 
เป ็นผู ้ที่ม ีความสามารถและท ักษะที่เหมาะสมก ับการพ ัฒนาการเร ียนร ู้ของผู ้เร ียนผ ู้บร ิหาร 
สถานศ ึกษาม ีความสามารถในการบร ิหารจ ัดการ และเป ็นผู ้นำทางว ิชาการ  คร ูและผู ้บร ิหาร 
สถานศ ึกษาประพฤต ิตนเป ็นแบบอย ่างท ี่ด ีแก ่ผู ้เร ียน สร ้างความมัน่ใจและไว ้วางใจ ส ่งเสร ิม ให้
ร ับผิดชอบต่อผลท ี่เกิดกับนักเรยีน ท ี่สอดคล้องกับว ิชาชีพ 

๕. เร ่งสร ้างระบบให ้สาน ักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษา เป ็นองค ์กรค ุณภาพที่แข ็งแกร ่ง และ
ม ีประส ิทธ ิภาพ เพ่ือการให ้บร ิการที่ดี ม ีความสามารถร ับผ ิดชอบการจ ัดการศ ึกษาขัน้พ้ืนฐาน ท ี่มี
คุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย ่างดี 

๖. เร ่งร ัดปร ับปร ุงโรงเร ียนให ้เป ็นองค ์กรที่ม ีความเข ้มแข ็ง ม ีแรงบ ันดาลใจและ ม ี
ว ิส ัยทัศน ์ในการจ ัดการศ ึกษาขัน้พ้ืนฐานที่ช ัดเจน เป ็นสถานศ ึกษาค ุณภาพ และม ีประส ิทธ ิภาพ ท ี่
สามารถจดัการเร ียนการสอนได ้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

๗. สร ้างระบบการควบค ุมการจ ัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศ ึกษา ท ี่ม ีข ้อม ูล 
สารสนเทศ และข่าวสาร เกีย่วก ับกระบวนการเรียนการสอนอย ่างพร ้อมบรบิูรณ์ และม ีนโยบาย การ
ติดตามประเมนิผลอย ่างเป ็นรูปธรรม 

๘. สร ้างว ัฒนธรรมใหม ่ในการทางาน ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ เพ่ือการให ้บร ิการที่ดี ทาง 
ส ่วน กลางและ ส ่วนภูม ิภาค เร ่งร ัด การกระจายอำนาจและความร ับผ ิด ชอบ ส ่งเสร ิม การ
พ ัฒนาเช ิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส ่วนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วม ปร ับปร ุงระบบของโรงเรียน ให ้เป ็นแบบร ่วม ค ิดร ่วมทำ 
การม ีส ่วนร ่วม และการประสานงาน สามารถใช ้เคร ือข ่ายการพ ัฒนาการศ ึกษา ระหว ่างโรงเร ียน
ก ับโรงเร ียน องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น องค ์กรว ิชาช ีพ กลุ ่มบ ุคคล องค ์กร เอกชน องค์กรชุมชน 
และองค์กรส ังคมอ่ืน 

๙. เร ่งปร ับระบบการบร ิหารงานบ ุคคลมุ ่งเน ้นความถ ูกต ้อง เหมาะสม เป ็นธรรม 
ปราศจากคอร ์ร ัปช ั่น ให ้เป ็นป ัจจ ัยหน ุนในการเสร ิมสร ้างค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพ ขว ัญและ 
ก าล ังใจ สร ้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรบัผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่ 

๑๐.  มุ่งสร้างพลเม ืองดี ที่ตื่นต ัว และอยู ่ร ่วมก ับผู ้อ่ืนในสังคมพห ุวัฒนธรรมได ้และ 
ทำให้การศึกษานาการแก ้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมท ั้งปัญหาการคอร์ร ัปชั่น 

๑๑.  ท ุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระด ับค ุณ ภาพสถานศ ึกษาที่ พัฒนาล ้าหล ัง และ 
โรงเร ียนขนาดเล็กท ี่ไม่ได้คุณภาพ เพ ื่อไม่ให้ผู้เรยีนต้องเสียโอกาสได ้รับการศึกษาท ี่มีคุณภาพ 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๔๑ 

สว่นที่ ๔ 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

ความเชื่อมโยงกลยุทธ์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอ
บ ๒๕๖

๒ 
๒๕๖
๓ 

๒๕๖
๔ 

๒๕๖
๕ 

ด้านผู้เรียน 
๑. นักเรียนมี

คุณธรรม 
จริยธรรม
และ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 

๒. นักเรียนมี
ความสามาร
ถในการ
ด ารงชีวิตและ
อยู่ในสังคม
พหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมี
ความสุข 

 

๑) ระดับ
ความส าเร็
จของการ
ด าเนิน
กิจกรรมให้
นักเรียนมี
ค่านิยม
หลักของ
คนไทย 
๑๒ 
ประการ 
ครบทุกตัว
สอดคล้อง
ตามช่วงวัย 

๒) ร้อยละ
นักเรียนมี
คุณลักษณ
ะอันพึง
ประสงค์
ตาม
หลักสูตร
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑. โครงการ
พัฒนาวิชา
การบูรณา
การหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
การเรียนรู้ 

๒. โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษ
าสู่สังคม
แห่งการ
เรียนรู้ 

- กลุ่ม
บริหาร
วิชาการ 

- กลุ่ม
บริหาร
กิจการ
นักเรียน 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๔๒ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ด้านผู้เรียน : 
๑. นักเรีย

นมีความรู้
ความสารถ
และทักษะ
ตาม
หลักสูตร
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒. นักเรียน
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๓. นักเรีย
นมี
ความสามาร
ถในการ
ด ารงชีวิต
และอยู่ใน
สงัคมพหุ
วัฒนธรรม
ได้อย่างมี
ความสุข 

๑) ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนิน
กิจกรรมให้
นักเรียนมีค่านิยม
หลักของคนไทย 
๑๒ ประการ ครบ
ทุกตัว สอดคล้อง
ตามช่วงวัย 
๒) ร้อยละนักเรียน
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
๓) ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากการ
ประเมินระดับชาติ
เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๓ 
๔) ร้อยละนักเรียน
มีความสามารถ
ด้านทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน
อย่างน้อย ๑ ภาษา 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๙๘ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อ
เสรมิสุขภาพและ
สุนทรียภาพ 
๒.โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนแบบบูรณาการ
ที่เน้นคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓.โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนด้าน
การเรยีนรู้ การพัฒนา
ตนเอง และการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู ้
๔.โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนที่
เน้นทักษะ
กระบวนการคดิ โดย
การจัดการเรยีนรู้แบบ
โครงงาน 
๕.โครงการเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งทาง
วิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิและสร้าง
สมรรถนะทักษะตาม
หลักสตูร 
๖.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะและสร้าง
เจตคติทีด่ี ต่อการ
ท างานและอาชีพ 

- กลุ่ม
บริหาร
วิชาการ 

- กลุ่ม
บริหาร
กิจการ
นักเรียน 

  
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๔๓ 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ด้านผู้เรียน : 
๑. ผู้เรียนทุก
กลุ่มได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลือ
และส่งเสริม
ให้ได้รับ
การศึกษา
เต็มตาม
ศักยภาพ 
๒. ผู้เรียนตาม
เกณฑ์
การศึกษาภาค
บังคับได้เข้า
เรียนและ
เรียนจบตาม
หลักสูตร
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

๑.ร้อยละของประชากร
วัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตบริการ
ได้เข้าเรียนในรูปแบบที่
เหมาะสม 
๒.นักเรียนมีอัตราการ
ออกกลางคันและ
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
๓.ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับ
การส่งเสริม ให้มีความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
ภาษา กีฬา ดนตรี และ
ศิลปะ 
๔.ร้อยละของนักเรียน
กลุ่มพิเศษเรียนร่วม 
ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ
ก้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
๕.ร้อยละของเด็กด้อย
โอกาสได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร และอัต
ลักษณ์แห่งตน 

๕ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 

 

๕ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 

๕ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 

๙๕ 
 

๕ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 

๑. โครงการ
พัฒนางาน
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

- กลุ่ม
บริหาร
กิจการ
นักเรียน 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๔๔ 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ด้านครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา : 
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษารู้
และเข้าใจการ
ด าเนินงาน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนักเรียนและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๙๕ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ โครงการพัฒนา
งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน 

ด้านการบริหาร
จัดการ:  
สถานศึกษามี
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนที่
เข้มแข็ง 

๑.สถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศของ
นักเรียนกลุ่มพิเศษ
เรียนร่วม กลุ่มด้อย
โอกาส กลุ่มปกติและ
กลุ่มท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 
๒.สถานศึกษาได้รับ
การก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๓.สถานศึกษามีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง 

๙๕ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

๙๖ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 

๙๘ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 

๑.โครงการงาน
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
กระบวนการ
เรียนรู้ 
๒.โครงการ
พัฒนางาน
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

-กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
-กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๔๕ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ด้านครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา:  
๑.เพ่ิม
สมรรถนะและ
ขีด
ความสามารถ
ของครุผู้สน
และบุคลากรให้
สามารถ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
จัดการเรียน
การสอน การ
บริหารจัดการ 
และการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และมี
วิจารณญาณ 
รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

๑.ร้อยละของ
ครูผู้สอนตาม
ก าหนด
เป้าหมายที่
ก าหนดได้รับ
การอบรม
พัฒนาความรู้ 
ทักษะด้านการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการ
จัดการเรียน
การสอน 
๒.ร้อยละของ
บุคลากรตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดได้รับ
การอบรม
พัฒนาความรู้ 
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี 
๓.ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจใน
ระดับมากข้ึน 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียนด้าน
การเรียนรู้ 
การพัฒนา
ตนเองและ
การสื่อ
เทคโนโลยี
เพ่ือการ
เรียนรู้ 

- กลุ่ม
บริหาร
วิชาการ 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๔๖ 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิด
ชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ด้านการบริหาร
จัดการ:  
๑.สถานศึกษามี
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือ
การบริหารและ
การจัดการเรียน
การสอนสู่ความ
เป็นเลิศ 

๑.สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายในท่ี
เข้มแข็งและได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพโดยเขตพื้นท่ี
การศึกษา และไดร้ับการ
รับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
๒.สถานศึกษามีภาคี
เครือข่ายและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กร 
ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและมีการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๓.โรงเรียนนบพิต าวิทยา
มีการจัดบริหารจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๔.โรงเรียนมีผลการ
บริหารจดัการเป็นไป
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
๕.ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียนด้าน
การเรียนรู้ 
การพัฒนา
ตนเองและ
การสื่อ
เทคโนโลยี
เพ่ือการ
เรียนรู้ 

- กลุ่ม
บริห
าร
วิชา
การ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๔๗ 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ
การศึกษาให้
เพียงพอ
รองรับการใช้
งานและการ
ให้บริการ
ตามภารกิจ
หลัก  และ
ตามนโยบาย
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     - 

๒.โรงเรียน
นบพิต าวิทยามี
การจัดสถานที่
ท างาน ปรับ
ภูมิทัศน์
สวยงาม
ก่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว
คล่องตัวพร้อม
อุปกรณ์ที่มี
ความทันสมัย 
เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานให้
บรรลุตาม
เป้าหมาย 

๑.ร้อยละ
ของบุคลากร
โรงเรียน
นบพิต า
วิทยามีความ
พึงพอใจต่อ
สถานที่
ท างานเพ่ือ
อ านวยความ
สะดวก ที่
เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โครงการ
พัฒนา
อาคาร
สถานที่ 

- กลุ่ม
บริหาร
ทั่วไป 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๔๘ 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ด้านการบริหาร
จัดการ: 
๑.โรงเรียน
นบพิต าวิทยามี
การจัดสถานที่
ท างาน ปรับภูมิ
ทัศน์สวยงาม
ก่อให้เกดิความ
สะดวก รวดเร็ว
คล่องตัวพร้อม
อุปกรณ์ที่มี
ความทันสมัย
เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานให้
บรรลุตาม
เป้าหมาย 

๑.ร้อยละ
ของบุคลากร
โรงเรียน
นบพิต า
วิทยามีความ
พึงพอใจต่อ
สถานที่
ท างานเพ่ือ
อ านวยความ
สะดวก ที่
เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่ 

- กลุ่ม
บริหาร
ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๔๙ 

กลยุทธ์ที ่ ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงข้ึน 
 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖

๒ 
๒๕๖

๓ 
๒๕๖
๔ 

๒๕๖
๕ 

ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา:  
๑.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
๒.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
๓.สร้างขวัญ ก าลังใจ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๑.ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
๒.ร้อยละของครูทีไ่ด้รับการ
พัฒนาให้มีองค์ความรู้ตาม
กลุ่มสาระ และทักษะในการ
สื่อสาร มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
๓.ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๕ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๕ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๕ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๕ 

โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ครูเพื่อสร้าง
ประสิทธผิล
การจัดที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

- กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

ด้านการบริหารจัดการ: 
๑.สถานศึกษามีแผน
อัตราก าลังที่สอดคล้อง
กับความต้องการ
จ าเป็น 
๒.พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 

๑.ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั 
และน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจ 
๒.ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนอัตราก าลงั 
ระยะ๓ ป ี
๓.ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
รายงานความคืบหน้า การ
จัดส่งวิทยฐานะ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

๑.โครงการ
พัฒนางาน
ระบบ
บริหารงาน
ทั่วไป 
๒.โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

- กลุ่ม
บริหาร
ทั่วไป 

- กลุ่ม
บริหารงา
นบุคคล 

  

 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๕๐ 

โครงการ/งบประมาณตามกลยุทธ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ ปีท่ีด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ(บาท) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 
 

๔. 
 

๕. 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
สู่สุขภาวะที่ดี 
และมีสุนทรียภาพ 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการที่เน้นคุณธรรม 
จริยธรรม 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ท างานสู่มาตรฐานการด ารงชีพ 
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครองชุมชน ร่วมกันสอดส่อง
ดูแลนักเรียน 
โครงการพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๗,๕๐๐ 
 
๒๙,๕๐๐ 
 
๓๖,๐๐๐ 
 
๓,๐๐๐ 
 
๕๑,๐๐๐ 

๒๗,๕๐๐ 
 
๒๙,๕๐๐ 
 
๓๖,๐๐๐ 
 
๓,๐๐๐ 
 
๕๑,๐๐๐ 

๒๗,๕๐๐ 
 
๒๙,๕๐๐ 
 
๓๖,๐๐๐ 
 
๓,๐๐๐ 
 
๕๑,๐๐๐ 

๒๗,๕๐๐ 
 
๒๙,๕๐๐ 
 
๓๖,๐๐๐ 
 
๓,๐๐๐ 
 
๕๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๕๑ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
 

ที ่ โครงการ ปีท่ีด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ(บาท) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. 
 
๒. 
 
๓. 
 
๔. 
 
 
๕. 
 
๖. 
 
๗. 
 
๘. 
 

โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรภีาพ 
โครงการจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนแบบ
บูรณาการ 
ที่เน้นคุณธรรม จรยิธรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เน้น
ทักษะกระบวนการคดิโดยการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งทาง
วิชาการ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิและสร้างเสริม
สมรรถนะ  
ทักษะตามหลักสตูร 
โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะและสร้างเจตคติต่อการ
ท างานและอาชีพ 
โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
และกระบวนการเรียนรู ้
พัฒนาส านักงาน ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูส่ังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

๑๕๒,๓๔๐ 
 
๕๘,๒๕๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑๗๓,๕๕๐ 
 
 
๑๑,๐๐๐ 
 
 
๑,๐๐๐ 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑๐๖,๐๐๐ 

๑๕๒,๓๔๐ 
 
๕๘,๒๕๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑๗๓,๕๕๐ 
 
 
๑๑,๐๐๐ 
 
 
๑,๐๐๐ 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑๐๖,๐๐๐ 
 

 

๑๕๒,๓๔๐ 

 
๕๘,๒๕๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑๗๓,๕๕๐ 
 
 
๑๑,๐๐๐ 
 
 
๑,๐๐๐ 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑๐๖,๐๐๐ 
 
 

 

 

 

 

๑๕๒,๓๔๐ 

 
๕๘,๒๕๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑๗๓,๕๕๐ 
 
 
๑๑,๐๐๐ 
 
 
๑,๐๐๐ 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑๐๖,๐๐๐ 
 
 

     
  
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๕๒ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
 

ที ่ โครงการ ปีท่ีด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ(บาท) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. 
 
๒. 
 
 
๓. 
 
๔. 

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการที่เน้นคุณธรรม 
จริยธรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านการเรียนรู้  
การพัฒนาตนเองและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือ 
การเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาวิชาการบูรณาการ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕๘,๒๕๐ 
 
๑๔๔,๕๐๐ 
 
 
๒๗,๐๐๐ 
 
๒๙,๕๐๐ 

๕๘,๒๕๐ 
 
๑๔๔,๕๐๐ 
 
 
๒๗,๐๐๐ 
 
๒๙,๕๐๐ 
 
 

๕๘,๒๕๐ 
 
๑๔๔,๕๐๐ 
 
 
๒๗,๐๐๐ 
 
๒๙,๕๐๐ 

๕๘,๒๕๐ 
 
๑๔๔,๕๐๐ 
 
 
๒๗,๐๐๐ 
 
๒๙,๕๐๐ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ ปีท่ีด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ(บาท) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. 
๒. 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
โครงการพัฒนางานอาคาร สถานที่ 

๓๖,๐๔๐ 
๒๑๖,๓๒๐ 

๓๖,๐๔๐ 
๒๑๖,๓๒๐ 

๓๖,๐๔๐ 
๒๑๖,๓๒๐ 

๓๖,๐๔๐ 
๒๑๖,๓๒๐ 
 

  
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๕๓ 

 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
 

ที ่ โครงการ ปีท่ีด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ(บาท) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. โครงการพัฒนางานระบบการ
บริหารงาน 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

  
กลยุทธ์ที ่ ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงข้ึน 
 

ที ่ โครงการ ปีท่ีด าเนินการ/ประมาณการงบประมาณ(บาท) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. 
 
๒. 
๓. 
๔. 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูเพ่ือ
สร้างประสิทธิภาพผลการจัดการที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑๙๒,๖๕๔ 
 
๑๖,๖๐๕ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

๒๙,๕๐๐ 
 
๑๖,๖๐๕ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

๒๙,๕๐๐ 
 
๑๖,๖๐๕ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

๒๙,๕๐๐ 
 
๑๖,๖๐๕ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๕๔ 

ส่วนที่ ๕ 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เป็นแผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนบพิต าวิทยา  ภายในระยะเวลา ๔ ปี  คือระหว่าง พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  ในการด าเนินงานตามกรอบทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) นอกจากจะด าเนินงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือบังเกิด
ผลอันพึงประสงค์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  ควรจะต้องสร้างเครือข่ายกับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ ท้องถิ่น ชุมชน เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้  นอกจากนี้โรงเรียนนบพิต าวิทยา  ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงเรียน 
รับทราบและสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน  ตรงกัน และสร้างกลไกในการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพ  ควบคู่กับกลไก การ
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบ ทิศทางท่ีวางไว้ 
 ในการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติ 
โรงเรียนนบพิต าวิทยา มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
๑. สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ที่จะต้องจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  กับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. สร้างแนวทางการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยด าเนินการ 

- ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการกรณีที่เป็น
โครงการต่อเนื่อง  เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง 

- การประเมินผลระยะครึ่งปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการในช่วงกลางปี 
เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 

- การประเมินผลเมื่อสิ้นปีสุดปีงบประเมิน  เป็นการประมวลผลโครงการตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือสรุปลการปฏิบัติงานและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา  ๑ ปีที่ผ่านมา 

๓. สร้างระบบการสื่อสารที่หลากกหลายให้รับรู้ทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 
จุดเน้นการด าเนินงาน  ตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการ ให้บุคลากรได้รับรู้ และเข้าใจตรงกัน 

๔. จัดระบบโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลั ก 
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๕๕ 

๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๖. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสู่สาธารณะ  โดยการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเปิดเผย
และแสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขั้นพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) การพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนนบพิต าวิทยา บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 

๑. นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย 

๒. นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีความสามารถ  และมีทักษะชีวิต 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

๕. สถานศึกษามีความเข้มแข็ง  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

๖. โรงเรียนนบพิต าวิทยามีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติ  ปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลถึงการแปลงกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ  ซึ่งได้แก่ 

๑. ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญในการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็ง  และการตรวจ  ติดตามอย่างเข้มข้น  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธ์การ
ด าเนินงานทุกปี 

๒. บุคลากรทุกคนทั้งองค์กร  ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ 
๓. มีการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์  ให้บุคลากรทั้งองค์กรด้วยช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์  ความเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ 
ระหว่างกลยุทธ์กับโครงการและงบประมาณ 

๕. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  และกระบวนการท างานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพบริบท 

๖. มีการมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อน  เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ 
และสร้างระบบการจูงใจที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ 

 
 
 
 


