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             สว่นที่ 
1  

ความเชือ่มโยงนโยบายและยทุธศาสตร์ 
 

ความเชือ่มโยงนโยบายและยทุธศาสตร์ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
๑. ส่งเสริมให้เงินมีทัศนคติท่ีถูกต้อง  
2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคง เข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม
(Character Education) 
 
                                                             
 
วสิยัทัศนป์ระเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง”  หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยที ่มีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองแ ละ

นอ้มนำแนวพระราชดำริ สบืสานพระราชปณธิานและพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู 

( จากการท่ีคณะรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อน 
เข้ารับหน้าท่ีรัฐมนตรีของ นพ. ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป ์รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ๒๐ ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ำมีท่ีอยู่อาศัยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 

ความมัง่คั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ความยั่งยืน หมายถึง  การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 

เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู ่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
       เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้าง
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจาย
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ผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มี วินัย คํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้
ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั ่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี 
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อ
การดําเนินการของ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกําหนด 
           ๒.  ยทุธศาสตรช์าตดิ้านการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 

(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ 
นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  

(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ท้ัง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื ้นฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ
การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
           ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
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มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจําเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง    เป็นนวัตกร   นักคิด    ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
              ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจ  และความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
             ๕.  ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชวีติที่เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  มเีป้าหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรร
มาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ี
เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง 
            ๖. ยทุธศาสตรช์าตดิ้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั มีเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐท่ีทําหน้าท่ีในการกํากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกใน
การปฏิเสธ 
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจําเป็น มี
ความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลดความเหล่ือมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 
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1. วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision) 
     ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายท่ีเป็นพลวัต
ของโลกศตวรรษท่ี 21 
  

 2. จดุมุง่หมายของการจัดการศกึษา (Goals) 
     การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดีมีวินัยเป็น
พลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคมประเทศและของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด
ความสนใจ) และดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทำมีอาชีพมีรายได้รวมท้ังสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เป็นพลวัต ในโลกศตวรรษท่ี 21 
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

 3. เปา้หมายของการพฒันาการศกึษา 5 ประการ ได้แก่  
  3.1 การเข้าถึง (Access)  
  3.2 ความเท่าเทียม (Equity)  
  3.3 คุณภาพ (Quality)  
  3.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
  3.5 การตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของ
ประเทศ และของโลกท่ีเป็นพลวัต 
 
 4. ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันาการศกึษาตามแผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  
  ๔.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
  ๔.๒ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
  ๔.๓ ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา  
  ๔.๔ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  
  ๔.๕ ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล  
  ๔.๖ ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 
  ๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน  
  ๔.๘ ยุทธศาสตร์การผลิต และการพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน และการพัฒนา
ประเทศ (สถาบันอาชีวศึกษา / สถาบันอุดมศึกษา)  
  ๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
 
 

แผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ. ศ. 2560-2579 
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 ๕. ประเดน็การพฒันา  
  5.1 โอกาสและความเสมอภาค  
  5.2 คุณภาพและมาตรฐาน 
  5.3 ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา / ผู้ดูแล  
  5.4 การบริหารและการจัดการ  
  5.5 ทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 
  5.6 อื่นๆ (การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประเทศสู่สังคมสูงอายุมากขึ้นในอนาคต ส่งผลต่อการ
วางแผนพัฒนากำลังคน) 
 
 
 
  

 
  

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อสร้าง 
ผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระสำคัญ ดังนี้ 
 
วสิยัทัศน ์
  “มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
 
พนัธกจิ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เปา้หมายหลกัของแผนพฒันาฯ (Extreme Goals) 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการ 
พัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน 
 

แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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ตวัชีว้ดัตามเป้าหมายหลกั 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากการ

ทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 

  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษาท่ีทำงานให้ 
7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
9. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
10. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 
11. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี 

  13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  14. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร ์

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบายและจดุเนน้ของกระทรวงศกึษาธกิาร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

 
หลกัการ 
1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผู้เรียน ครูและ บุคลากรทางการ

ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบาย
ประชารัฐ 

 
ระดบักอ่นอนบุาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในด้านสุขภาพและ

โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 
ระดบัอนบุาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกจิกรรมการพัฒนา ทักษะท่ีสําคัญ 

ด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 

 
ระดบัประถมศกึษา 
มุ่งคํานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์ 
จริงหรือจากสถานการณ์จําลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครู

ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding 
7. พัฒนาครูให้มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding 
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8. จัดให้มีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดบัมธัยมศกึษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี ้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
2. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี 

งานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 
ระดบัอาชวีศกึษา 
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นท่ีชุมชน ภูมิภาค 

หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนท่ีสําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
 
การขับเคลือ่นสูก่ารปฏบิัต ิ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดทําฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เน้นการเรียนรู้และ การบริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง ข้อกฎหมาย ให้

ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง ตามความ

ต้องการจําเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับ หน่วย 

จัดการศึกษา 



๑๐ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ………. โดยปรับปรุงสาระสําคัญ ให้เอื้อต่อ
การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 

8. ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล / ข้อเท็จจริง 
ท่ีเกิดขึ้น เช่น จํานวนเด็กในพื้นท่ีน้อยลง ซึ่งจําเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาส่ือสาร อธิบายทําความ
เข้าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดทําแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้และทักษะใน
ด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นําเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าท่ี ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
อนึ่ง สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน 

เช ิงย ุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ ื ้นที ่  (Area) ซึ ่งได้ด ําเน ินการอยู ่ก ่อนนั ้น หากร ัฐบาลหรือ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากที่กําหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเช่นกัน 
 
 
 
 
๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 

โดยลดข้อจํากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ 
ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทําให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและ
ลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกง
หลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ปรับปรุงระบบภาษีและการให้
สินเชื่อที่เอื้อให้ประชาชนสามารถมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทํากินให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้จัดทําแนวทางการกําหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรท่ีเหมาะสม ลด
อุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝ่ัง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้านโดยยังต้องสอดคล้อง 
กับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 
 
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบ้ียยังชีพของประชาชน อาทิผู้สูงอายุและคนพิการ 

นโยบายเรง่ด่วน ๑๒ ประการ 



๑๑ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ท่ีมีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาต้ังครรภ์เด็กแรกเกิด และ
เด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำ
ของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
ระบบการแพทย์ทางไกล และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ 
สาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 
 
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

โดยเร่งกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทาง
การค้าและมาตรการสนับสนุนเพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออก ให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทาง
การค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยังตลาดอื่นโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศท่ี
มีศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเท่ียวชุมชน 
เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มี
ข้อจำกัดด้านการส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 
 
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่ 

การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ําและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กําหนดเป้าหมาย 
รายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพในสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิข้าว ยางพารา 
มันสําปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร 
หรือเครื ่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที ่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว 
ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกําไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไข
ปัญหาข้าวครบวงจร ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคา 
ที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อนําไปสู่การลด ละ 
เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีโดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิ
ปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์อุตสาหกรรมทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม 
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 
 
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  

โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่
กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่
ไปกับการกํากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนา



๑๒ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

 
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  

โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ 
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีส่ือสาร
ไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกบัการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการ
เข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ส่ือสารสมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะท้ังในส่วน 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู ้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคล่ือนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 
 
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  

โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน 
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เช่ือมโยง
ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์
ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีใน
สังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีจำเป็นในการดำเนินชีวิต 
 
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจํา  

โดยเร่งรัดการดําเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทําผิดอยา่ง
เคร่งครัด นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัด
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเร็วท่ีสุด พร้อมท้ังให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 



๑๓ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูม ิภาค 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้และการยอมรับของสังคมสําหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู
และเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” เป็นหลักในการดําเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการ
แก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 
 
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  

โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ 
ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการท่ีสําคัญให้เป็นระบบดิจิทัลท้ังบุคคลและนิติบุคคลเพื่อลดการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจําเป็น ลดข้อจํากัด
ด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เปน็ธรรม 
ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และขับเคล่ือนการให้บริการในทิศทางท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 
 
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

ต้ังแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดย
จัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกำหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนให้ได้มากท่ีสุดและทันท่วงทีรวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ  

โดยเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

 

 
 
มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานที ่2 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่3 แนวการสร้างสันสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมแห่งความรู้สอง 
 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1). มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิดคำนวณ 
2). มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
3). มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4). มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  
5). มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6). มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1). การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2). ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3). การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4).สุขภาพวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



๑๕ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด ชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนสำคญั  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสาระสนเทศและแหล่งเรียนรูท่ี้เอื้อ ต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

กลยทุธท์ี่ 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

กลยทุธท์ี่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 

กลยทุธท์ี่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันไม่เป็นศูนย์ โดยระบบช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 

กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

กลยทุธท์ี่ 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลัก
ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

 

 

กลยทุธ ์สพฐ. 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 

 

 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. เสริมสร้างความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

ยิ้มแย้มแจ่มใส วงวัยทุกงานบริการประทับใจมีวินัยและคุณธรรม 
Smile Speed Service Spirit 

 
 
 
 
 

ทศิทางการพฒันาการศกึษา สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 11 

วิสยัทศัน ์

พนัธกจิ 

ค่านยิมองคก์ร 



๑๗ 
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1. ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่ความเป็นสากล  
5. บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 
 

        1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ทุกโรงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
        2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ร้อยละ 100  
        3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จบการศึกษาภายในเวลาท่ีหลักสูตร
กำหนดร้อยละ 100  
        4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ไม่เกินร้อยละ 0.2 
        5. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 100 

นโยบายและจดุเนน้ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 11 
เขต  

เปา้ประสงค ์

ยทุธศาสตรก์ารดำเนนิงาน 
 



๑๘ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

        6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 85 
        7. นักเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
        8. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ี 4 และได้รับการรับรอง
คุณภาพโดยมีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        9. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ทุกโรง ได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง และครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในจากโรงเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกโรงเรียน  
        10. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 บริหารโดยมุ่งผลสำเร็จ เน้นการ
กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน และการสร้างขวัญและกำลังใจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
ด้านคณุภาพผูเ้รยีน 

1. นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิต มีแผนการเรียนต่อและแผนการดำเนินชีวิตท่ีชัดเจน 
2. นักเรียนต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ 
3. มีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ด้านคณุภาพคร ู
1. ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
2. มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน 
3. รักและเข้าใจผู้เรียน 

ด้านคณุภาพผูบ้รหิาร 
1. เป็นผู้นำด้านวิชาการ 
2. บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ 
3. การขับเคล่ือนนโยบาย 

ด้านคณุภาพการบรหิารจดัการ 
1. การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
2. มีระบบการบริหารโปร่งใส 
3. มีเครือข่ายเข้มแข็ง 
 
 

จดุเนน้โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ สรุาษฎรธ์านี 
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ส่วนที ่๒  
สภาพทัว่ไป 

 
 1.  ขอ้มลูทัว่ไป 
 ช่ือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  ท่ีต้ังเลขท่ี 70 หมู่ท่ี 2 ตำบล ตะเคียนทอง  อำเภอ
กาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทร 077-452610 
โทรสาร  077-452611  website www.tupst.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่ 1  ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  เนื้อที่  35  ไร่  
 
   

เขตพ้ืนท่ีบริการ มีเขตพ้ืนท่ีบริการอ าเภอกาญจนดิษฐ์รวม  4  ต าบล  29  หมู่บ้าน ได้แก่ 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

กาญจนดษิฐ์ ตะเคยีนทอง บา้นดอนยาง  บา้นดอนชะอม  บา้นกะแดะแจะ  บา้นง่าม
ยวน  บา้นบนไร่  บา้นหนองจกิ บา้นดอนเคจ็  บา้นเฉงอะ 
บา้นหว้ยหนิ 

 
ชา้งขวา 

 

บา้นประชาสุข   บา้นหนองยอ   บา้นไสตอ  บา้นพุฒ   
บา้นมะรอ  บา้นสะพานกฐนิ    บา้นเขาชา  บา้นเขากมุแป  
บา้นหวัหมากล่าง   บา้นหวัหมากบน   บา้นมะม่วงหวาน   
บา้นหว้ยโศก  บา้นทุ่งคา   บา้นหว้ยลกึ   บา้นนาดอน 

ทุ่งกง บา้นเขาแกว้   บา้นทุ่งกง   บา้นดอนรกั 

ท่าทองใหม ่ ท่าทองใหม่   
 
  
 2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 
2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ช่ือ-สกุล   นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา  
ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ เมื่อวันท่ี 1๐ พฤศจิกายน 2557 จนถึงปัจจุบัน 

 

2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

  - 

http://www.tupst.ac.th/
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2.3 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี เดิมช่ือโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 70 
หมู่ท่ี 2  ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนที่ดินราชพัสดุ เลขท่ี สฎ 847 จำนวน 
35 ไร ่
 การก่อต้ัง โรงเรียนก่อตัง้ตามนโยบายขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญสู่อำเภอต่างๆ ท่ัว
ประเทศโดยการนำเสนอของ นายแคล้ว  วิทิพย์รอด ศึกษาธิการอำเภอกาญจนดิษฐ์ขณะนั้น เปิดสอนครั้งแรก ปี 
พ.ศ.2515 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.ศ.1) มีนักเรียน 45 คน โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนวดันิกรประสาท 
มีนายอุดม  รักษ์จินดา เป็นครูผู้สอนคนแรก และปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตำแหน่งครูใหญ่  ส่วนสถานท่ีต้ัง ได้รับ
การอนุญาตจากนายสวัสด์ิ  สุทธินุ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2  ตำบลตะเคียนทอง (ขณะนั้น) ให้ใช้ท่ีดินสวน
สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน จำนวน 30 ไร่ และได้รับบริจาคท่ีดินเพิ่มเติม จาก นายวีระ  สุวรรณจันทร์ (ใต้) นาง
ยศ  เมืองน้อย (เหนือ) นายชิน  แพเรือง (ตะวันออก) นายเขื้อน  สุวรรณจันทร์ และ นายย้วน  แจ้งอักษร 
(ตะวันตก) อีกจำนวน 5 ไร่ เป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียนและเป็นกลุ่มบุคคลแกนนำในการนำชาวบ้านสร้างอาคารเรียน
ช่ัวคราวบนท่ีดินดังกล่าว 
 พ.ศ.2515 กรมสามัญศึกษา อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล (4 ห้องเรียน) บ้านพัก
ครู 2  หลังให้แก่โรงเรียน 
 พ.ศ.2516 ย้ายสถานท่ีเรียนจากโรงเรียนนิกรประสาท มาเรียนให้อาคารเรียนช่ัวคราวในสถานท่ีปัจจุบัน 
และปีเดียวกันนี้ราชการได้แต่งต้ัง นายผจญ  จวนใจ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก 
 พ.ศ.2521 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 (ม.4) 
 หลังจากนั้นโรงเรียนได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
          21 กุมภาพันธ์ 2557 นายภักดี ดำคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 12 โรงและ
คุณหญิงสุชาดา ถิะวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์เครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยการสนับสนุน ข้อมูล
เพิ่มเติมจาก นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ขณะนั้นได้นำเสนอ
ช่ือโรงเรียนเป็น  โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และมีมติยินยอมให้โรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือและยินยอมให้เปล่ียนช่ือจาก
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สู่เขตภูมิภาคภาคใต้ตอนบน 
เพื่อสร้างความเสมอภาคและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในภูมิภาค โรงเรียนจึงถือเอาวันนี้เป็นวัน
สถาปนาโรงเรียน 
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24 เมษายน 2557 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 มีมติอนุมัติให้โรงเรียนเปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ  

สุราษฎร์ธานี อย่างเป็นทางการ 

3.  ขอ้มลูนกัเรยีน  (ณ วันท่ี  10 มิถุนายน  2562) 
  3.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันเรียน  เพศ 
  

ระดบัชัน้เรยีน จำนวนหอ้ง 
เพศ 

รวม เฉลีย่ตอ่หอ้ง 
ชาย หญงิ 

มธัยมศกึษาปีที ่๑ ๗ 127 140 267 38 
มธัยมศกึษาปีที ่๒ ๗ 134 129 263 35 
มธัยมศกึษาปีที ่๓ ๖ 130 102 232 35 
มธัยมศกึษาปีที ่๔ ๔ 61 83 144 37 
มธัยมศกึษาปีที ่๕ ๓ 26 75 101 33 
มธัยมศกึษาปีที ่๖ ๓ 23 60 83 28 

รวม 30 501 589 1090  

 
 4.  ขอ้มลูครแูละบคุลากร 
  4.1 จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในตำแหน่ง 
 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ(คน)  
 

รวม 

ระดบัการศกึษา (คน) ประสบการณ์
ในตำแหนง่ 
(เฉลีย่) (คน) 

ชาย หญงิ ต่ำกวา่ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 -  1 - 22 
ครู (บรรจุ) 13 33 46 - 32 10 - 15 
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - - 11 
ครูอัตราจ้าง 2 3 5 - 5 - - 5 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1 - 1 - - 9 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2 - 2 - 2 - - 3 
อื่นๆ (ลูกจ้าง) 3 1 4 4 - - - 10 
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การวเิคราะหผ์ูม้ีสว่นได้สว่นเสยี (Stakeholders) 

กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
บรกิารทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ตอ้งการจากโรงเรยีน 

ความตอ้งการ/ความคาดหวงั
ของโรงเรยีนจากผูม้สีว่นได้

สว่นเสยี 
แนวทางการดำเนนิงาน 

นกัเรยีน 
 
 

1.นักเรียนต้องการจบ
การศึกษาในระยะเวลาตาม
หลักสูตร 
2.นักเรียนต้องการส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3.นักเรียนต้องการ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
4.เรียนฟรีไม่มีค่าบำรุงทาง
การศึกษา 

1.อยากให้นักเรียนมีผลการ
เรียนท่ีดีขึ้น เป็นนักเรียนท่ีมี
คุณภาพ ทัดเทียมท่ีมีการ
แข่งขันสูง 
2.นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
3.นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ 
4.นักเรียนมีทักษะอาชีพท่ี
สนใจ 
5.นักศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

1.จัดทำแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ 
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และหลากหลายให้
ครอบคลุมทุกๆด้าน 

 
ครูและบคุลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ครูต้องการส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน 
2.ต้องการตำแหน่งท่ี
เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 
3.ต้องการลดภาระงาน
นอกเหนือจากการสอน 
4.ต้องการขวัญและกำลังใจ 
5.ต้องการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1.การทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีอุดมการณ์
ของความเป็นครู รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู 
2.ครูท่ีมีความรับผิดชอบ 
ทุ่มเทและเสียสละให้กับ
สถานศึกษา 
 
 

1.วางแผนการปฏิบัติงาน
ผ่านกระบวนการ ID 
PLAN 

 
ผูบ้รหิาร 

 
 
 

1.โรงเรียนมีการพัฒนา
ทัดเทียมกับโรงเรียนท่ีมีการ
แข่งขันสูง 
2.ความร่วมมือทุกภาคส่วน
ภายในองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

1.มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการโรงเรียน
อย่างมีระบบ 
2.บริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
3.มีวิสัยทัศน์ท่ีก้าวไกล 

1.วางแผนการพัฒนา
คุณภาพงานโดยใช้วงจร 
PDCA 
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กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 
บรกิารทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ตอ้งการจากโรงเรยีน 
 

ความตอ้งการ/ความคาดหวงั
ของโรงเรยีนจากผูม้สีว่นได้

สว่นเสยี 

 
แนวทางการดำเนนิงาน 

กรรมการสถานศกึษา 1.ต้องการให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาทัดเทียมกับโรงเรียนท่ีมี
การแข่งขันสูง 
2.ต้องการให้โรงเรียนมีช่ือเสียง 
เป็นท่ียอมรับของสังคม 

1.โรงเรียนต้องการคณะกรรม 
การสถานศึกษาท่ีมีความรู้และ
เข้าใจบริบทของสถานศึกษา 
2.ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม 

1.ช้ีแจงเข้าร่วมประชุมใน
การวางแผนดำเนินงานให้
โรงเรียนมีคุณภาพและ
เป็นท่ียอมรับ 

สมาคมศษิย์เกา่ 1.ต้องการให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาทัดเทียมกับโรงเรียนท่ี
มีการแข่งขันสูง 

1.ต้องการความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรม 
2.สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมทุกๆด้าน 

1.ช้ีแจง ร่วมประชุม
วางแผนในการดำเนินงาน
ของโรงเรียน 

แม่คา้ 
 
 

1.ปรับปรุงสถานท่ีเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับนักเรียน 

1.บริการด ี
2.อาหารท่ีมีคุณภาพและถูก
คุณลักษณะ 
3.มีอาหารท่ีหลากหลาย 
4.ราคายุติธรรม 

1.มีการประชุมช้ีแจง 
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การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในของโรงเรยีน โดยวเิคราะห์ แบบ 7 S    
ด้าน ประเดน็ทีเ่ปน็โอกาส ประเดน็ทีเ่ปน็อปุสรรค 

1. S1 : ดา้นโครงสรา้ง 1. มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
2. มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและมีคำสัง่มอบหมายงานที่
เป็นปัจจุบัน 

1. บุคลากรปฏิบัติงานหลายหน้าท่ี 

2. S2 : ดา้นกลยทุธข์องหนว่ยงาน 1. มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ชัดเจน
สอดคล้องกับอำนาจหน้าท่ีของ
สถานศึกษา 
2. มีการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดย
จัดทำเป็นแผนปฎิบัติการประจำปี 

1. การปฏิบัติงานยังไม่บรรลุตาม
กลยุทธ์ที่วางไว้ 

3. S3 : ดา้นระบบในการ
ดำเนนิงานของหนว่ยงาน       

1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการเงิน 
บัญชี ระบบการวัดผลประเมินผล 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ
แต่ละกลุ่มงานชัดเจน 
3. มีระบบติดตามประเมินผล 

1. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 

4. S4 : ดา้นแบบแผนหรอื 
พฤตกิรรมในการบรหิารจดัการ 

1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ภาวะความเป็นผู้นำ โดยใช้หลักธรรม
มาภิบาลในการบริหาร 
2. ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจไปสู่
ฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
3. ผู้บริหารมีแบบแผนในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน 

1. การกระจายงานไม่เหมาะกับ
บุคคล 
2. การนำไปสู่การปฏิบัติไม่
ต่อเนื่อง 

5. S5 : ดา้นบุคลากร/สมาชกิ ใน
หนว่ยงาน 

1. มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอตามกรอบ
อัตรากำลัง 
2. มีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
3. มีการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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ด้าน ประเดน็ทีจ่ดุแขง็  ประเดน็ทีจ่ดุอ่อน  

6. S6 : ดา้นทกัษะ ความรู ้ 
ความสามารถของหนว่ยงาน 

1. ครูจบปริญญาตรีข้ึนไปทุกคน 

2. ครูมีความรู้ความสามารถและสอน
ตรงตามสาขาวิชาเอก 

3. ครูมีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 

1. บุคลากรบางส่วนใช้เทคนิค
วิธีการสอนไม่หลากหลาย 

7. S7 : ดา้นค่านยิมรว่มกนัของ
สมาชกิในหนว่ยงาน 

1. ครูมีวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีม 
รบัผิดชอบหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

2. ครูสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันใน
หน่วยงานได้อย่างมีความสุข 
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การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกโดยวิเคราะหแ์บบ C – PEST 
ด้าน ประเด็นทีเ่ป็นโอกาส ประเด็นทีเ่ป็นอปุสรรค 

1.  ดา้นพฤตกิรรมของลกูคา้ : C 1. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและ
ศรัทธาในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
2. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการส่วน
ใหญ่นิยมมาเข้าเรียน 
3. ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนอาศัยอยู่ห่างไกล 
 

2. ดา้นการเมืองและกฎหมาย: P 1. รัฐบาลกำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ส่งผลให้ทรัพยากรเพียงพอต่อการเรียน
การสอน  
2. กฎระเบียบข้อราชการสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรทางการศึกษา 

 

3.  ดา้นเศรษฐกจิ : E 1. เศรษฐกิจในชุมชนอยู่ในระดับที่
ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
2. ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรในการจัด
การศึกษา 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมซึง่มีผลผลิตราคาต่ำ 

4.ด้านสงัคมและวฒันธรรม : S 
 
 
 
 
 

 

1 .สังคมในเขตบริการเป็นสังคมชนบทมี
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
2. สังคมมีวัฒนธรรมเชิงเด่ียว 
3. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปรัชญาท้องถ่ิน
และปราชญ์ชาวบ้านสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ชุมชนบางส่วนเป็นพ้ืนที่อบายมุข 
 

5. ดา้นเทคโนโลย ี: T 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อ
การที่หน่วยงาน สามารถใช้เครื่องมือในการ
บริหารจัดการและจัดเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน ผู้ปกครอง 
2. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
ค้นคว้าเรียนรู้เพ่ิมเติม 
3. สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและชุมชน 
ได้เป็นอย่างดี 

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผล
ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อพฤติกรรม
นักเรียน 

 
 
 



๒๗ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

สรปุผลการวิเคราะหส์ถานภาพของสภาพแวดลอ้มภายนอก 
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ สุราษฎร์ธานี 

 
รายการปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

 
นำ้หนกั 

คะแนนเฉลีย่ นำ้หนกั X คะแนน
เฉลีย่ 

 
สรปุผล 

โอกาส อปุสรรค โอกาส อปุสรรค 
C : พฤติกรรมลูกค้า  
(Customer Behaviors / Competitors Factors) 

0.33 5 2 1.65 0.66 0.99 

P :  การเมืองและกฎหมาย  
( Political  and  Legal  Factors)   

0.11 4 1 0.44 0.11 0.33 

E : เศรษฐกิจ  
( Economic  Factors  )    

0.24 4 3 0.96 0.72 0.24 

S :  สังคม – วัฒนธรรม  
(Social – cultural Factors) 

0.17 4 2 0.68 0.34 0.34 

T :  เทคโนโลยี  
(Technological  Factors) 

0.15 4 2 0.60 0.30 0.30 

สรปุปจัจยัภายนอก 4.33 2.13   
เฉลีย่ปจัจยัภายนอก 3.23 

 

สรปุผลการวิเคราะหส์ถานภาพของสภาพแวดลอ้มภายใน 
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ สุราษฎร์ธานี 

 
รายการปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายใน 

 
นำ้หนกั 

คะแนนเฉลีย่ นำ้หนกั X คะแนน
เฉลีย่ 

 
สรปุผล 

จุดแขง็ จุดออ่น จุดแขง็ จุดออ่น 
S1: ด้านโครงสร้าง  0.21 4 3 0.84 0.63 0.21 

S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  0.18 5 2 0.90 0.36 0.54 
S3: ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน 0.12 4 1 0.48 0.12 0.36 
S4: ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 0.17 5 1 0.85 0.17 0.68 
S5: ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 0.16 5 1 0.80 0.16 0.64 
S6: ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 0.12 5 1 0.60 0.12 0.48 
S7: ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 0.06 4 1 0.24 0.06 0.18 

สรปุปจัจยัภายใน 4.71 1.62   
เฉลีย่ปจัจยัภายใน 3.17 



๒๘ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ สุราษฎรธ์าน ี 
บนแกนความสมัพนัธ์ของ  SWOT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟ พบว่า จุดแรงเงาพร้อมลูกศร ปรากฏอยู่ทางด้านโอกาสและจุดแข็ง ซึ่งเป็น 
STARS Area แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีสภาพภายนอกท่ีเป็นโอกาส
และสภาพภายในท่ีเป็นจุดแข็ง คือ ภายนอกให้การสนับสนุนและปัจจัยภายในหน่วยงานดี มีประสิทธิภาพ มีการ
ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ส่งผลให้หน่วยงานประสบผลสำเร็จ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ส่วนที ่๓  
ทศิทางการพฒันาการศกึษา 

 
วิสยัทศัน ์
          ภายในปี 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีโอกาสอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครู 
มืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการบริหาร ภายใต้บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
นยิามวสิยัทัศน ์
          1. ผู้เรียนมีคุณภาพ หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการ 
คิดวิเคราะห์ , การส่ือสาร , การแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรม (เก่ง) 
          2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยมท่ีดี มีระเบียบวินัยน้ำใจ
นักกีฬา (ดี) 
          3. ผู้รับบริการมีโอกาสทางการศึกษา หมายถึง ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสในการเข้าเรียน
อย่างท่ัวถึงทุกคน  
          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ หมายถึง ครู ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีจรรยาบรรณ 
          5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
หลักการมีส่วนร่วม 
          6. นำเทคโนโลยีมาใช้ หมายถึง ใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ 
          7. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ หมายถึง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานท่ีเพียงพอ สะอาด 
สะดวก เหมาะสม รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ ท่ีพักผ่อน สนามกีฬา และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
          8. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง บุคลากรในโรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นวิถีในการดำรงชีวิต 
 
 
 



๓๐ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

พนัธกจิ  
         1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
         2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
         3. ให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
         4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
         5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
         6. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
         7. จัดบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
         8. ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

เปา้ประสงค ์
         1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
         2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
         3. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
         4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 
         5. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
         6. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
         7. มีบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
         8. บุคลากรทุกคนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

กลยทุธ ์

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณ 
     5.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     6.  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
     7.  สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
     8.  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 



๓๑ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

กลยทุธท์ี่ 1  พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานสากล 
เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
ตามระดับชั้น 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามระดับชั้น 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคำนวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น 
5. ร้อยละของผู้เรียนคิดวิจารณญาณแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
6. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
7. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่
ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
8. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการ
ทดสอบระดับชาติมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร ์
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร ์
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ภาษาต่างประเทศ 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะเหมาะสมกับวัย 
10. ร้อยละของนักเรียนชั้นม.3ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน               

  

 

 



๓๒ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 

 
 (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
11. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ได้เข้าร่วมให้แสดงหรือ
ได้รับรางวัลเก่ียวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย รูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก 
12. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-3 ท่ีมีผลงานการศึกษา
ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT,ToT,M2Mที่
ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัล จาก
งานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
13. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการ
สุ่มเข้าโครงการ PISAมีคะแนนการสอบด้านการอ่านด้าน
คณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการPISA ใน
ปีเดียวกัน 
14. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรยีน
ทุกคนมีส่วนร่วม 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
 กำหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของตนเอง 

2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน 
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก 
 นำเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็น ทำเป็น รักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
     4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
     5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
     6. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง 
     7. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถ่ิน 

 



๓๓ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
          7.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญาท้องถ่ินในกาจัดการเรียนการสอน 
         7.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
     8. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
         8.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
         8.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบ 
         8.3 ใช้เครื่องมือและมีวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
         8.4 นักเรียนและผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 
         8.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเอง 

 
กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ปน็คนดมีีคุณธรรม จรยิธรรม 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมจิตสังคมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
2. ร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ร้อยละผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินใน 
ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น

และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ 
ตนเองให้แข็งแรง 
6. ร้อยละของผุ้เรียนรักษาอรมณ์และสุขภาพจิตให้ 
ดีอยู่เสมอ 
7. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการป้องกันตนเองจากการ 
ล่อลวง ข่มเหง รักแก 
8. ร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม ่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัวชุมชน และสังคม 

 



๓๔ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

กลยทุธท์ี่ 3 กระจายโอกาสใหป้ระชากรวยัเรยีนในเขตบรกิารไดร้บัการศกึษาอย่างทัว่ถงึและเทา่เทยีม 
เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

1. ร้อยละของประชากรในเขตบริการได้รับการศึกษาตาม
วัยอย่างมีคุณภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความเท่าเทียมกันในการใช้
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันาให้มศีกัยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวชิาชพี 
และจรรยาบรรณ 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ไม่ต่ำกว่า 100 
ชม/ปี) 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และ
ทักษะในการบริหารและจัดการห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านภาษา สังคมวัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียน 
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณ
และเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือเป็นครูมืออาชีพ 
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาใชส้ื่อ
เทคโนโลยีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
7. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเพ่ือการวางแผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสม 
8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายและเหมาะสม 
9. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คำแนะนำค
คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ท้ังด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
10. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 

 



๓๕ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 11. ร้อยละของโรงเรียนมีผลการวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

 

กลยทุธท์ี่ ๕ การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล โดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น 
เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ตรงกบั
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถ่ินอย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การบริหารจัดการที่เหมาะสม ท้ังด้านพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการ
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมเพ่ือการกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง 
3. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือ
ในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
4. มีการกำกับติดตามและประเมินผล การบริหารและการ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้
ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
 

 
กลยทุธท์ี่ ๖ สง่เสรมิการนำเทคโนโลยมีาใช้ในการเรยีนการสอนและการบรหิารจดัการ 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและจัดการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถแสวงหาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการเรียนรู ้
3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศ ออกแบบ
สร้างสรรค์เสนองาน และสื่อสารเผยแพร่ได้ในระดับดี 
4. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้สื่อดิจิตอลในการสื่อสารได้ 

 
 
 



๓๖ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

กลยทุธท์ี่ ๗ สรา้งบรรยากาศและจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 
เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

1. สถานศึกษามีร้อยละการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
3. ร้อยละของการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4. ร้อยละของการจัดโครงการกิจกรรมที่สง่เสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 

 

กลยทุธท์ี่ ๘ สง่เสรมิใหบุ้คลากรนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการดำเนนิชวีติ 
เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

บุคลากรทุกคนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

1. ร้อยละของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
2. ร้อยละของผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมี
ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
3. ร้อยละของผู้เรียน ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าไม่
สิ้นเปลืองและสามารถนำความรู้ทางศิลปะ สร้างรายได้ให้
ตนเองและครอบครัว 
4. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก เห็นคุณค่ารักและภาคภูมใิจ
ในงานศิลปะของท้องถ่ิน และของชาติ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 
 

  
  

 



๓๗ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ส่วนที ่๔  
ตัวชีว้ดั ค่าเปา้หมายกลยทุธ ์

 
กลยทุธท์ี่ 1 พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้ตามระดับช้ัน 
 

80 100 100 100 100 - พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
- ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยนำ
สาระสากลมาจัดลงในหลักสูตรท้ัง 8 กลุ่ม
สาระ หรือจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
- ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาส่ือ
และนวัตกรรมในสถานศึกษา 
- ประชุมสัมมนาครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ 
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
- ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ให้ตอบสนองความแตกต่างท่ีหลากหลาย
ของผู้เรียนทุกกลุ่ม 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่งนักเรียนท่ีมี
ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
- นิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาไทยเหมาะสมตามระดับช้ัน 
 

80 100 100 100 100 

  3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามระดับช้ัน 
 

70 100 100 100 100 

  4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คำนวณเหมาะสมตามระดับช้ัน 

58 100 100 100 100 

  5. ร้อยละของผู้เรียนคิดวิจารณญาณแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

70 100 100 100 100 

  6. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

50 100 100 100 100 



๓๘ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

  ๗. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐาน
เดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะ
ต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษา 

70 100 100 100 100  

8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 50 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

- ภาษาไทย 58.87 60 60 60 60 

- คณิตศาสตร์ 27.68 33 38 44 50 

- วิทยาศาสตร์ 37.45 41 44 47 50 

- ภาษาต่างประเทศ 26.01 32 38 44 50 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

- ภาษาไทย 44.35 45 47 48 50 

- คณิตศาสตร์ 22.58 29 36 43 50 

- วิทยาศาสตร์ 27.71 32 38 44 50 

- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 33.61 37 41 45 50 

- ภาษาต่างประเทศ 24.88 31 37 43 50 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติ
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิ
ภาวะเหมาะสมกับวัย 

80 100 100 100 100 

 



๓๙ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

  10. ร้อยละของนักเรียนช้ันม.3ท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน              
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ สูง
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

 
37.45 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 

11. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ได้เข้าร่วมให้
แสดงหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย รูปแบบ
ต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

20 25 30 35 40 

12. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ท่ีมีผลงาน
การศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) 
ด้าน ICT,TIT ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/
แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากงานท่ีจัดโดย
หน่วยงานภายนอก 

10 15 20 25 30 

13. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ี
ได้รับการสุ่มเข้าโครงการ PISAมีคะแนนการสอบ
ด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์
เฉล่ียไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียน
ระดับประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการPISA ในปีเดียวกัน 

30 35 40 45 50 

 

 



๔๐ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

  14. ร้อยละของผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
      

  

    1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง
กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของตนเอง 

80 100 100 100 100 

    2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

80 100 100 100 100 

    3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก
นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น 
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

80 100 100 100 100 

    4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

80 100 100 100 100 

    5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและอำนวยความ
สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

80 100 100 100 100 

    6. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

70 100 100 100 100 



๔๑ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ข้อมลู 
ปฐีาน  

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

      7. การจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      7.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน 

4 4 4 4 4 

      7.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

8 8 8 8 8 

    8. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

4 4 4 4 4 

      8.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 4 4 4 4 4 
      8.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นระบบ 

4 4 4 4 4 

      8.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการ
เรียนการสอน 

4 4 4 4 4 

      8.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผล 

4 4 4 4 4 

      8.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน
นำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

4 4 4 4 4 



๔๒ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

  15. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     - ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 
 

 
 
 

87 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 

16. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

97 100 100 100 100 

17. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการประเมินจากสภาพ
จริง 

95 100 100 100 100 

 

กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ปน็คนดมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

2 ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมจิตสังคมและจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

98 100 100 100 100 - ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
สำนึกในความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
ห่างไกลส่ิงเสพติด และอบายมุข  

 

 



๔๓ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

  2. ร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 

100 100 100 100 100  

3. ร้อยละผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวัน 

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

100 100 100 100 100 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้แข็งแรง 

100 100 100 100 100 

6. ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิต
ให้ดีอยู่เสมอ 

100 100 100 100 100 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการป้องกนัตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหง รักแก 

100 100 100 100 100 

8. ร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัวชุมชน 
และสังคม 

100 100 100 100 100 

 

 



๔๔ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

กลยทุธท์ี่ 3 กระจายโอกาสใหป้ระชากรวยัเรยีนในเขตบรกิารไดร้บัการศกึษาอย่างทัว่ถงึและเทา่เทยีม 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

3 ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขต
บริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 

1.ร้อยละของประชากรในเขตบริการได้รับ
การศึกษาตามวัยอย่างมีคุณภาพ 

97 100 100 100 100 - ส่งเสริมให้ประชากรในเขตบริการได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
- ให้นักเรียนมีความเท่าเทียมในการใช้
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา   2.ร้อยละของนักเรียนมีความเท่าเทียมกันในการใช้

ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
97 100 100 100 100 

 

กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันาให้มศีกัยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวชิาชพี และจรรยาบรรณ 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตาม
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
เพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด (ไม่ต่ำ
กว่า 100 ชม/ปี) 

100 100 100 100 100 - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนโดยอิงหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระให้
พัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และเข้าร่วมแข่งขันวิชาการในระดับเขตและ
ระดับภาค 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และ
ทักษะในการบริหารและจัดการห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษา สังคมวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียน 

60 100 100 100 100 

 



๔๕ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณ
และเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นครูมืออาชีพ 

100 100 100 100 100 - ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพในแต่ละ
สาขาวิชา 
- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่ือ เกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิ
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

100 100 100 100 100 

6. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

100 100 100 100 100 

7. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

8. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวัด
และประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

9. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
คำแนะนำครำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
ท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 

100 100 100 100 100 

10. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 

 



๔๖ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

  11. ร้อยละของโรงเรียนมีผลการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง 

100 100 100 100 100  

 

กลยทุธท์ี่ 5 การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล โดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ข้อมลู 
ปฐีาน  

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

5 มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

100 100 100 100 100 - บริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ 
- จัดระบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ห้องเรียนคุณภาพ 
- ส่งเสริมให้กลุ่มสาระจัดระบบการจัดการ
ความรู้และสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ 
- ให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ 
- ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การบริหารจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2.สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการท่ี
เหมาะสม ท้ังด้านพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมเพื่อการกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง 

100 100 100 100 100 

 

 



๔๗ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

  3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

100 100 100 100 100  

4. มีการกำกับติดตามและประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

100 100 100 100 100  

 

กลยทุธท์ี่ 6 สง่เสรมิการนำเทคโนโลยมีาใช้ในการเรยีนการสอนและการบรหิารจดัการ 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

6 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร
และจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80 100 100 100 100 - ส่งเสริมให้ครูมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ 2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถแสวงหาและใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการเรียนรู้ 
80 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศ 
ออกแบบสร้างสรรค์เสนองาน และส่ือสารเผยแพร่
ได้ในระดับดี 

80 100 100 100 100 

 

 



๔๘ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

  4. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้ส่ือดิจิตอลในการ
ส่ือสารได้ 

80 100 100 100 100  

 

กลยทุธท์ี่ 7 สรา้งบรรยากาศและจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

7 มีบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

1. สถานศึกษามรี้อยละการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

80 85 90 95 100 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง

สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

80 85 90 95 100 

3. ร้อยละของการจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

85 100 100 100 100 

4. ร้อยละของการจัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 

90 100 100 100 100 

 
 
 



๔๙ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

กลยทุธท์ี่ 8 สง่เสรมิใหบุ้คลากรนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการดำเนนิชวีติ 

ที ่ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ข้อมลู 
ปฐีาน 

(รอ้ยละ) 

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด 
มาตรการดำเนนิงาน ป ี 

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี 

2565 

8 บุคลากรทุกคนนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

1. ร้อยละของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

100 100 100 100 100 - พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร 
ท้องถิ่นโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนัก เห็น
คุณค่ารักและภาคภูมิใจในงานศิลปะของ
ท้องถิ่น และของชาติ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. ร้อยละของผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จักช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

80 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียน ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
ไม่ส้ินเปลืองและสามารถนำความรู้ทางศิลปะ สร้าง
รายได้ให้ตนเองและครอบครัว 

80 100 100 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก เห็นคุณค่ารักและ
ภาคภูมิใจในงานศิลปะของท้องถิ่น และของชาติ มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

80 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

ส่วนที ่๕  
การบริหารแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ 

 
ปัจจยัแหง่ความสำเร็จในการนำแผนพฒันาคณุภาพสถานศกึษา ระยะ ๔ ปี  

( พ.ศ.256๓ – 256๖ ) สูก่ารปฏบิตั ิ

          ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้มุมมองมิติสัมพันธ์
(พ.ศ. 2562 – 2565) สู่การปฏิบัติ นั ้นมีหลายปัจจัย แต่ที ่นับว่าสำคัญอย่างยิ่งและจะขาดเสียมิได้คือ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้มุมมองมิติสัมพันธ์ (พ.ศ. 25๖2 - 2565) ได้ใช้เป็นทิศทางในการนำกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี้ 

              ๑. ติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี ้วัดในแต่ละกลยุทธ์เพื่อ
ตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกำหนด อันนำไปสู่การทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป้าหมาย
และกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป จึงกำหนดในรูปคณะกรรมการอันประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น
ประธาน ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

              ๒. การประเมินผลระยะครึ ่งแผน เป็นการประเมินผลช่วง 2 ปีแรกของแผน ท้ังนี้ เพื ่อทบทวน
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรครวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฎิบัติ
ราชการให้มีความเหมาะสมหากมีความจำเป็นจึงแต่งต้ังคณะกรรมการ อันประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นประธาน ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน
และตัวแทนองค์กรชุมชนอื่นๆ เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

              3. การประเมินเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เมื่อส้ินสุดแผนในปี 2565 
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา 4 ปี โดยใช้คณะกรรมการ เช่นเดียวกับการ
ประเมินในระยะครึ่งแผน เพื่อประเมินเมื่อส้ินสุดแผนและขยายผลสู่การวางแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
การศึกษาโดยใช้มุมมองมิติสัมพันธ์ (พ.ศ. 2562 - 2565) ในช่วงต่อไปได้อีกด้วย 

 

 


