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คำนำ 
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วิเคราะหสภาพปจจุบัน  ศึกษาสถานภาพของสถานศึกษามากำหนดทิศทางของสถานศึกษา  โดยกำหนด     

กลยุทธท่ีเชื่อมโยงและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 4)  พุทธศักราช 2562 เพ่ือเปน

แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปโดยมีทิศทางการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  

กลยุทธการพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จ  ซึ่งเปนแผนแมบทของสถานศึกษา   ในการดำเนินภารกิจงานของ

สถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

สถานศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีราชา ผูอำนวยการโรงเรียน

ศรีราชา และผูจัดทำทุกทานที่ไดระดมความคิดและมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของโรงเรียนศรีราชาจนสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

 
         

        คณะครูและบุคลากรโรงเรียนศรีราชา 

 

 

 

  



3 
 

สารบัญ  

คำนำ                   หนา 

สารบัญ 

สวนท่ี 1       ขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา  

- ประวัติความเปนมา       1    

- ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน       5  

- ขอมูลบุคลากรและนักเรียน                               8                   

- ขอมูลผูบริหารและโครงสรางการบริหาร                                9         

สวนท่ี 2      ทิศทางการพัฒนาการศึกษา                           

  - นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      11 

- แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ 13  

- แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  16 

- นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต18                21  

- ประกาศและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    23 

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  24 

  โรงเรียนศรีราชา                                  

- ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา                31  

- ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาส – อุปสรรค)                31     

- ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็ง – จุดออน)                      32 

สวนท่ี 3     วิเคราะหบริบทของสถานศึกษา  

- วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคหลัก       34 

- นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีราชา        36                                       

- อัตลักษณ เอกลักษณ             37                                                              

สวนท่ี 4      กลยุทธการพัฒนาและโครงการ/กิจกรรม                                          

  - มาตรฐานการศึกษา/ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมายตัวชี้วัด  39 

  - โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ     45 

สวนท่ี 5      การบริหารแผนสูการปฏิบัติ                                                          52 

ภาคผนวก 

                 - รายชื่อคณะผูจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2563 – 2566 

  - งาน/โครงการ ประจำปการศึกษา 2563 

   

 

 



   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2567    หนา 1 
 

สวนท่ี 1 

 ขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา  
 

ประวัติความเปนมา 

   โรงเรียนศรีราชา  ตั้งอยูเลขท่ี 1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

20110  ติดกับสำนักงานทางหลวงท่ี 12 สำนักพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 2 และประตู 3 (ประตูดานหลังโรงเรียน) ติดกับ

พ้ืนท่ีของท่ีวาการอำเภอศรีราชา มีเนื้อท่ีท้ังหมด 42 ไร 99 ตารางวา 

 โรงเรียนศรีราชาเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ และเปนโรงเรียนสหศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มีฐานะเปนโรงเรียนประจำอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต
18  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือ
วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยมี นายพัลลภ ทองประเสริฐ เปนครูใหญทานแรก แตเดิมอาศัยเรียนของ
โรงเรียนเทศบาลบานศรีราชาเปดทำการสอนชั่วคราว และไดยายมาในพ้ืนท่ีปจจุบันเม่ือวันท่ี 12 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2497  
 

พ.ศ. 2494 เปดทำการสอนในวันท่ี 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2494 โดยมีนายพัลลภ ทองประเสริฐ เปนครูใหญ

ทานแรก อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลบาน

ศรีราชาทำการสอนชั่วคราว และใชอักษรยอวา ชบ.12 

พ.ศ. 2497 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2497 

นายพัลลภ ทองประเสริฐ ลาออก กรมสามัญศึกษาจึง

แตงตั้งให นายชัยวัฒน วรรณรัตน มาดำรงตำแหนง

แทน ในปนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือสรางอาคารเรียนโรงเรียนศรีราชา ในท่ีดินราชพัสดุ

ของกระทรวงมหาดไทย เนื้อท่ี 15 ไร อาคารไม 2 ชั้น 5 หองเรียน ใตถุนโลง 1 หลัง สวม 1 หลัง โรงอาหาร 1 

หลัง และยายมาทำการสอนในท่ีแหงใหม (ปจจุบัน) เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 

พ.ศ. 2498 เปดทำการสอนถึงชั้นมัธยมปลาย ขยายชั้นเรียนเพ่ิมถึง ม.6 

พ.ศ. 2499 ไดรับงบประมาณสรางอาคารหอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง 

พ.ศ. 2502 สมาคมผูปกครองและครูอำเภอศรีราชา รวมกับสภาจังหวัดชลบุรี ไดรวมกันหาเงินสราง

อาคารเรียนหลังท่ี 2 เปนอาคารไม 2 ชั้น 4 หองเรียน 

พ.ศ. 2504 นายประทีป สุขวารี ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี ยายมาดำรงตำแหนง ครูใหญ

โรงเรียนศรีราชาแทน นายชัยวัฒน วรรณรัตน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95_18&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95_18&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A0_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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พ.ศ. 2505-2506 ดำเนินการปรับปรุงบริเวณโรงเรียน โดยขยายพ้ืนท่ีหลังอาคารเรียนและดานขางท้ัง

สองดาน ปรับปรงุถนนในโรงเรียนและขายรัว้โรงเรียน 

พ.ศ. 2507 ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียนหลังท่ี 2 ชั้นลาง 4 หองเรียน 

พ.ศ. 2510 ไดรับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ใหเขาอยูในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม

แบบท่ี 2 (ค.ม.ส.2) เนนดานเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2511 ไดรับงบประมาณสรางบานพักครู 2 หลัง อาคารหองสมุด อาคารเกษตรกรรม 1 หลัง โรง

ฝกงานเกษตร 1 หลัง และเรือนเพาะชำ 1 หลัง 

พ.ศ. 2512 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนคหกรรมศิลป 1 หลัง 

พ.ศ. 2513 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 6 หองเรียนพรอมครุภัณฑโรงฝกงาน

อุตสาหกรรมศิลป 1 หลัง บานพักครู 2 หลัง และไดรับความชวยเหลือจากสมาคมผูปกครองและครูอำเภอ 

ศรีราชารวมกับผูปกครองนักเรยีนสรางอาคารประกอบ เพ่ือใชเปนหองเรียน 2 หอง 

พ.ศ. 2514 ไดรับงบประมาณสรางโรงอาหาร หอประชุม 1 หลัง บานพักครู 1 หลัง สวม 1หลังและ

ไดรับความชวยเหลือจากสมาคมผูปกครองและครูอำเภอศรีราชาสรางอาคารชั่วคราว 2 หองเรียน 1 หลัง 

พ.ศ. 2517 วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2517 นางพอพิศ กีรติอังกูร ยายมาดำรงตำแหนงอาจารยใหญ

แทน นายประทีป สุขวารี ในปนี้โรงเรียนไดรับงบประมาณตอเติมอาคาร 318 ป. บานพักครูเพ่ิม 1 หลัง และ

สวม 1 หลัง 

พ.ศ. 2518 โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจาก พระเทพกิตติปญญาคุณ (กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ) แหงจิต

ภาวันวิทยาลัย ชวยดำเนินการสรางหอประชุม "จิตตภาวณูปถัมภ" 1 หลัง ปจจุบันไดทำการรื้อไปแลว

เนื่องจากนำพ้ืนท่ีมาปรับปรุงสนามกีฬามาตรฐาน 

พ.ศ. 2519 ไดรับการอนุเคราะหจากสมาคมผูปกครองและครูอำเภอศรีราชา สรางอาคารเรียน

ชั่วคราว 5 หองเรียน 1 หลัง และไดรับงบประมาณสรางบานพักครู 1 หลัง สวม 1 หลัง 

พ.ศ. 2520 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 18 หองเรียนแบบ 318 ค. 1 หลังและอาคาร

เรียนชั่วคราว 6 หองเรียน 1 หลงั 

พ.ศ. 2521 วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2521 นางพอพิศ กีรติอังกูร ไดเลื่อนตำแหนงเปนผูอำนวยการในป

นี้โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนชั่วคราว 10 หองเรียน 1 หลัง บานพักครู 1 หลังและสวม 1 หลัง 

พ.ศ. 2522 นายแสวง ภัทรพิศาล อาจารยใหญโรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” ยายมา

รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2522 นายชะนะ กมลานนท ยายมา

รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา 

พ.ศ. 2523 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 18 หองเรียน และบานพักครู 1 หลัง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93_(%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%92)
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พ.ศ. 2528 ไดรับงบประมาณสรางโรงฝกงานแบบ 102/27 1 หลัง โรงเรียนไดรับเงินบริจาคจาก 

คณะครู-อาจารย นักการภารโรง นักเรียน ผูมีจิตศรัทธา และนักเรียนโรงเรียนผูใหญอำเภอศรีราชา ในการ

สรางหอพระพุทธศรีชินราชาและทำพิธีเปดโดย นายเบญจกุล มะกะระธัช ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 

พ.ศ. 2529 วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529 นายปราศัย ชลวาสิน ผูอำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 

จังหวัดนครราชสีมา ยายมารักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา ในปนี้โรงเรียนไดรับ

งบประมาณสรางโรงฝกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง 

พ.ศ. 2530 วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เปดปายอาคาร "รวมใจนอมเกลา" ซ่ึงเปนเรือนพยาบาล

สรางดวยเงินบริจาคจากการทอดผาปาของสมาคมศิษยเกาโรงเรียนศรีราชา 

พ.ศ. 2532 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียน แบบ 318 ล/30 1 หลัง 

พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาไดอนุมัติเงินงบประมาณสรางโรงฝกงานคหกรรมแบบ 102/27 1 หลัง 

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 นายธวัฒน อังคะนาวิน ผูอำนวยการโรงเรียนทาใหม "พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล" 

อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา แทน นายปราศัย ชลวาสิน 

ซ่ึงเกษียณอายุราชการ 

พ.ศ. 2535 ไดรับงบประมาณสรางหอประชุม-โรงอาหาร แบบ 101 ล/27 จำนวน 1 หลังและสราง 

หองน้ำ แบบมาตรฐาน 6 ท่ี / 27 อีก 1 หลัง รื้อหอประชุม 1 อาคารฝกงานคหกรรม และอาคารพักครู คหก

รรมเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสรางหอประชุมดังกลาว สรางรั้วมาตรฐานดานตะวันออกติดกับสำนักงานปาไมเขตศรีราชา 

โดยบริษัท เอสโซสแตนดารด ประเทศไทย จำกัด และดำเนินการเปลี่ยนชื่อสมาคมผูปกครองและครูอำเภอศรี

ราชา เปนสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนศรีราชาง วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 นายประเสริฐ มงคล 

ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา 

พ.ศ. 2537 ไดรับความอนุเคราะหจาก นายอุทัย พิมพใจชน และ นายธงชัย พิมพสกุล 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ไดจัดสรรเงินสรางสนามกรีฑามาตรฐาน 400 เมตร 1 สนาม และ

อาคาร รานคา 1 หลัง ในปนี้โรงเรียนไดรบังบประมาณจากกระทรวง มหาดไทย (งบพัฒนาจังหวัด) สรางถังสง

น้ำ จำนวน 1 ถัง 

พ.ศ. 2542 ไดรับงบประมาณสรางถนนลาดยาง เปนเงิน 400,000 บาท และขุดบอน้ำบาดาล 1 บอ 

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 นายสมคิด ดีรัศมี อาจารยใหญโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชาแทน นายประเสริฐ มงคล ซ่ึงเกษียณอายุ

ราชการ วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 นายสำเนา บุญชู ผูอำนวยการโรงเรียนทุงศุขลาพิทยา "กรุงไทย

อนุเคราะห" อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา 

พ.ศ. 2543-2544 สรางอาคารเรียนแบบ 324ล/2542(หลังคาทรงไทย) งบประมาณ 19,837,000 

บาท ปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงค เพ่ือพัฒนาเปนหองสมุดโรงเรียนดวยงบสนับสนุนจาก อบจ. ชลบุรี 

1,000,000 บาทปรับปรุงหองสมุดเดิมเปนหองประชุมชื่อ"หองพุทธรักษา" ปรับปรุงหองดานลางอาคาร5ดาน
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ตะวันตกเปนหอง"สุพรรณิการ" วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 นายสิทธิชัย อ่ิมออง ผูอำนวยการโรงเรียน

เกาะจันทรพิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา 

พ.ศ. 2545-2546 โรงเรียนไดรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก 

 1. งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี เปนซอฟแวรภาษาตางประเทศจำนวน 

      500,000 บาท 

 2. เทศบาลตำบลศรีราชา 200,000 บาท ปรับปรุงสนามกีฬา 

 3. ทุนการศึกษานักเรียนจากเอกชน 154,500 บาท 

พ.ศ. 2550 วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นางสาวเฉิดเฉลา แกวประเคน ผูอำนวยการโรงเรียนทุงศุขลา

พิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห" ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา ทางโรงเรียนไดรับการ

สนับสนุนจาก 

 1. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด ใหการสนับสนุนคาเบี้ยเลี้ยงและ 

     ยานพาหนะโครงการชางเผือกนักกีฬาฟุตบอล 

 2. รับมอบทุนการศึกษาในโครงการ 80 พรรษามหามงคล จากการนิคมอุตสาหกรรมแหง

     ประเทศไทยและพันธมิตร 

พ.ศ. 2551 โรงเรียนไดรบังบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดสรางอาคารเรียน 2 

ชั้น ใตถุนโลง จำนวน 8 หองเรียน 

พ.ศ. 2552 โรงเรียนปรบัปรุงสนามกีฬาโดยงบอุดหนุนจำนวน 1,000,000 บาท 

พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดรับงบจากสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสรางอาหารหอประชุมแบบ 100/27 

ไดรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟาเครือไทยออยล แหลมฉบังพาวเวอร และสหโคเจน 

รวมท้ังกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟาโกลวไอพีพี เปนจำนวน 9,000,000 บาท ในการกอสรางอาคาร

หอสมุด แบบอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 

พ.ศ. 2556 วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทำพิธีเปดปายอาคาร "หอสมุดโรงเรียนศรีราชา" และ 

"หองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก" โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เปนประธานใน

พิธ ี

 พ.ศ. 2559 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผูอำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ยายมาดำรง

ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา จนถึงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2561 และมี นายทวีศักดิ์ บังคม รอง

ผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา รักษาราชการแทน 

 พ.ศ. 2561 วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วาท่ีรอยเอก ดร.อาจินต จรูญผล ผูอำนวยการโรงเรียน 

พานทอง ยายมาดำรงตำแหนงรักษาการผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%22%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%22
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%22%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%22
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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 พ.ศ. 2561 วันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายณรงค กิตติวงศตระกูล ผูอำนวยการโรงเรียน       

ทุงศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห" ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา และปฏิบัติหนาท่ี

จนถึงปจจุบัน 

ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 

สัญลักษณประจำโรงเรียน 
 

 

  ศ.ร.ช.    หมายถึง  ชื่อยอของโรงเรียนศรีราชา 

  วงกลมท่ีลอมรอบ หมายถึง  ความเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง 

  ชื่อชัยพฤกษ  หมายถึง  เกียรติยศความสงางาม 

  คบเพลิงและรัศมี  หมายถึง  ความโชติชวง สวางไสวแหงความรู 

คำขวัญโรงเรียน 

 “เกงวิชา กีฬาดี มีน้ำใจ” 

อัตลักษณโรงเรียน 

 “มีจิตอาสา” การมีจิตอาสานั้นนักเรียนโรงเรียนศรีราชามีจิตใจท่ีพรอมเสียสละ มีสำนึกท่ีจะทำสิ่งท่ีเปน

ประโยชนใหแกสังคมและบุคคลท่ัวไป 

เอกลักษณของโรงเรียน 

 “กิจกรรมเดน เนนคุณธรรม” โรงเรียนศรีราชาไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียน จึงไดจัดกิจกรรมที

หลากหลายเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนเปนเยาวชนท่ีดีในสังคม 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 “สจฺจํ เว อมตา วาจา ความสัตย คือ วาจาท่ีไมตาย” 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%22%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%22
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%22%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%22
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ภารกิจโรงเรียน 

โรงเรียนศรีราชา  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี เขต 18  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 ระดับ  คือ   

  -   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

                     -   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 สถานศึกษาจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน

สำคัญ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางหลากหลายท่ีเปนไปตามความตองการ พัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพใหสอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทองถ่ิน สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใน

การอานและเขียน การสื่อสาร ความสามารถในการคิดคำนวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดดี  มีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะตามท่ี

สถานศึกษากำหนดอยางชัดเจน  

สภาพชุมชน 

 สภาพชุมชนเปนชุมชนเมือง ตั้งอยูติดเขตเทศบาล  การคมนาคมสะดวก  เขตบริการของโรงเรียน

ครอบคลุมท้ังอำเภอเมือง  อำเภอตาง ๆ และจังหวัดใกลเคียง ผูปกครองนักเรียนประกอบอาชีพตาง ๆ อยาง

หลากหลายประกอบดวย  ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตรอยละ 36.5 รองลงมาคือ กิจกรรมโรงแรมและ

อาหาร รอยละ 17.58 เปนผูทำงานในภาคเกษตรกรรม รอยละ 3.94 และอาชีพอ่ืน ๆ  (ขอมูลจากสำนักงาน

จัดหางานจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2560) 

อาคารสถานท่ี 

 โรงเรียนศรีราชามีอาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจนสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูของนักเรียนดังนี้ 

 อาคารเรียน 6 หลัง  ไดแก 

     อาคาร 1 ประกอบดวย หองประชาสัมพันธ สำนักงาน

คณะกรรมการนักเรียน  สำนักงาน สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนศรี

ราชา – สมาคมศิษยเกาโรงเรียนศรีราชา  หองพักครูกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร  หองเรียนจำนวน 16 หองเรียน  

    อาคาร 2  ประกอบดวย หนวยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หอง ICT) หองประชุม

พุทธรักษา หองปฏิบัติการทางฟสิกส หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางชีววิทยา 

หองปฏิบัติการทางเคมี หองปฏิบัติการทางโลก ดาราศาสตร และอวกาศ หองเรียนจำนวน 6 หองเรียน 
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    อาคาร 3 ประกอบดวย หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา  หองโครงการหมอภาษาไทย  ศูนยการเรียนรูภาษาไทย 

หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หองเรียนจำนวน 14 หองเรียน 

    อาคาร 4 ประกอบดวย สำนักงานผูอำนวยการ – หอง

ผูอำนวยการ แผนกงานทะเบียน

และวัดผลสำนักงานกลุมบริหารงานวิชาการ สำนักงานกลุมบริหารงาน

งบประมาณและพัสดุ สำนักงานกลุมบริหารงานท่ัวไป แผนกงานธุรการ 

สำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานโครงการ MEP (MEP 

Officer) หองเรียนพิเศษ MEP หองพักครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ หองเรียน 7 หองเรียน 

 อาคาร 5 ประกอบดวย หองประชุมลีลาวดี – หองเกียรติยศ  หองประชุมสุพรรณิการ ศูนยการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หองพักครูกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 5 หองเรียนพิเศษ Gifted หองปฏบิัติการคอมพิวเตอร 1

หองพักครูหมวดวิชาคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 – 3 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4         

หองเรียนจำนวน 10 หองเรียน 

  อาคาร 6 ประกอบดวย ศูนยการเรียนรูศิลปศึกษา  หอง

ดุริยางค  หองเรียนจำนวน 6 หองเรียน    โรงฝกงาน  หอสมุด  โรงพล

ศึกษา 1  โรงพลศึกษา 2  หอประชุมโรงเรียนศรีราชา  อาคาร To be 

Number One  หองพยาบาล  สวัสดิการรานคา อาคารธนาคาร

โรงเรียน  

 นอกจากอาคารตาง ๆ ดังกลาว  โรงเรียนมีสนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลยบอล  

สนามเซปกตะกรอ มีอุปกรณเครื่องเลนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  มีวงดุริยางค พ้ืนท่ีภายในบริเวณโรงเรียน

สะอาดรมรื่น ปลอดภัย มีสถานท่ีพักผอนบรรยากาศเปนธรรมชาติ นอกจากนั้นโรงเรียนไดปรับปรุงบริเวณ

โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรู ท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสำหรับผูเรียนทุกคน 
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ขอมูลบุคลากรและนักเรียน  

1. จำนวนนักเรียน ปการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน (คน) 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 574 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 520 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 507 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 431 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 437 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 431 

รวมท้ังหมด 2,940 
 

2. จำนวนบุคลากร ปการศึกษา 2563 

ลำดับท่ี จำนวนบุคลากร (คน) 
1. ขาราชการ 151 
2. พนักงานราชการ 2 
2. อัตราจาง 5 
3. เจาหนาท่ีสำนักงาน 3 
4. ลูกจางชั่วคราว 12 
5. ลูกจางประจำ 5 

รวมท้ังหมด 286 
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ขอมูลผูบริหารและโครงสรางการบริหาร 
 

ทำเนียบผูบริหารโรงเรียนศรีราชา 
 
 

1. นายพัลลภ  ทองประเสริฐ   พ.ศ.2494-2497 
2. นายชัยวัฒน  วรรณรัตน   พ.ศ.2497-2504 
3. นายประทีป  สุขวารี    พ.ศ.2504-2517 
4. นางพอพิศ  กีรติอังกูร    พ.ศ.2517-2522 
5. นายแสวง  ภัทรพิศาล    พ.ศ.2522-2522 
6. นายชะนะ  กมลานนท    พ.ศ.2522-2530 
7. นายปราศรัย  ชลวาสนิ    พ.ศ.2530-2533 
8. นายธวัฒน  อังคะนาวิน    พ.ศ.2533-2535 
9. นายประเสรฐิ  มงคล    พ.ศ.2535-2542 
10. นายสมคิด  ดีรัศมี    พ.ศ.2542-2542 
11. นายสำเนา บุญชู    พ.ศ.2542-2544 
12. นายสิทธิชัย  อ่ิมออง    พ.ศ.2544-2550 
13. นางสาวเฉิดเฉลา  แกวประเคน   พ.ศ.2550-2559 
14. นายโกศล  ดาราพิสุทธิ์    พ.ศ.2559-2561 
15. วาท่ีรอยเอก ดร.อาจินต จรูญผล   พ.ศ.2561-2561 (รักษาราชการแทน) 
16. นายณรงค  กิตติวงศตระกูล   พ.ศ.2561-ปจจุบัน 
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โครงสรางการบริหารโรงเรียนศรีราชา 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

ผูชวยผูอำนวยการสถานศึกษา 

ฝายวิชาการ 

 

ผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา 

 

ผูชวยผูอำนวยการสถานศึกษา 

ฝายบริหารท่ัวไป 

 

ผูชวยผูอำนวยการสถานศึกษา 

ฝายงบประมาณ 
 

ผูชวยผูอำนวยการสถานศึกษา 

ฝายบุคคล 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา 

-งานพัฒนาหลักสตูร 

-งานพัฒนากระบวน 

 การเรียนรู 

-งานวิจัยเพ่ือพัฒนา 

 คุณภาพทางการศึกษา 

-งานทะเบียนและวัดผล 

-งานทะเบียนนักเรยีน 

-งานนิเทศการศึกษา 

-งานพัฒนาระบบประกัน 

 คุณภาพทางการศึกษา 

-งานพัฒนากิจกรรมนักเรียน 

-งานแนะแนวการศึกษา 

 และอาชีพ 

-งานพัฒนาแหลงเรียนรูและ 

 ภูมิปญญาทองถ่ิน 

-งานการรับนักเรยีน 

-งานหองสมุด 

-ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ท่ีไดรับมอบหมาย 

-งานธุรการ 

-งานอาคารสถานท่ีและ 

 สิ่งแวดลอม 

-งานปฏิบัติราชการของ 

 ขาราชการคร ู

-งานอนามัยโรงเรยีน 

-งานโภชนาการ 

-งานสัมพันธชุมชน 

-งานโสตทัศนศึกษา 

-งานประสานงานคณะ 

 กรรมการการศึกษาข้ัน 

 พ้ืนฐาน 

-งานพาหนะและบริการ 

 สาธารณะ 

-งานประกันอุบัติเหต ุ

-งานประชาสัมพันธ 

-งานกิจการพิเศษ 

-งานประสานงานกับ 

 สมาคมศิษยเกา สมาคม 

 ผูปกครองและคร ู

-ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ท่ีไดรับมอบหมาย 

-งานนโยบายและ  

 แผนพัฒนา 

-งานงบประมาณ 

-งานระดมทรัพยากรทาง 

 การศึกษา 

-งานติดตามและ  

 ประเมินผล การใชเงิน  

 ตามแผน 

-งานบริหารงานการเงิน 

-งานบริหารงานบัญชี 

-งานควบคุมภายใน 

 สถานศึกษา 

-งานบริหารงานพัสดุ   

 และสินทรัพย 

-งานสหกรณและ 

 สวัสดิการโรงเรียน 

-งานจัดทำขอตกลงการ 

 ปฏิบัติราชการ 

-ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ท่ีไดรับมอบหมาย 

-งานวางแผนอัตรากำลัง 

 ในโรงเรียน 

-งานพัฒนาบุคลากร 

-งานจัดทำทะเบียนประวัต ิ

 บุคลากร 

-งานจัดทำมาตรฐานและ 

 ภาระงานของขาราชการ 

 และบุคลากร 

-งานพิจารณาความดี  

 ความชอบ 

-งานดำเนินการทางวินัยและ 

 รักษาระเบียบวินัย 

-งานระบบดูแลชวยเหลือ 

 นักเรียน 

-งานรักษาความปลอดภัย 

-งานประกันอุบัติเหต ุ

-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

-ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ท่ีไดรับมอบหมาย 
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สวนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 

 การขับเคลื่อนประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน หรือไทยแลนด 4.0 ของนายกรัฐมนตรี (พล
เอกประยุทธ จันทรโอชา) ไดกาหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป อนาคตประเทศไทยเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนเปาหมายของคนไทยและประเทศไทยท่ีจะไปใหถึงอนาคต 

 ยุทธศาสตรชาติ หมายถึง การสรางศักยภาพหรือขีดความสามารถของประเทศไทยใหเกิดความพรอม
ของทุกดานในการใชจุดแข็งของประเทศ หรือใชโอกาสท่ีเกิดจากภายนอกประเทศ ใหประเทศสามารถแขงขัน
กับนานาประเทศไดอยางเต็มท่ี และลดหรือขจัดจุดออนของภายในประเทศ หรือหลีกเลี่ยงหรือสรางเกราะ
ปองกันจากภัยคุกคามท่ีมาจากนอกประเทศ โดยสรางระบบความม่ันคงของประเทศ ประกอบดวย ความ
ม่ันคงดานการเมือง ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ ความม่ันคงดานสังคมจิตวิทยา ความม่ันคงดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ังความม่ันคงดานการปองกันประเทศ 

 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 “พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี” 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เปนแผนเชิงยุทธศาสตรสูการจัดทาแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) เพ่ือเปนแนวทางในการเดินหนาจัดการศึกษาสาหรับกลุมเปาหมายทุกชวงวัย ตั้งแตระดับกอน
ปฐมวัย ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา และวัยทางาน โดยจะทางานแบบ
บูรณาการท้ังภายในกระทรวงศึกษาธิการและบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ มนุษย กระทรวงแรงงาน เปนตน 

 2. “แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สรางเด็กรุนใหม ตอบโจทยไทยแลนด 4.0” 

 “นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มีความสำคัญมากสาหรับการปฏิรูปการศึกษาไทยใน
ปจจุบัน 

  - แผนการศึกษาแหงชาติเปนหัวใจสำคัญเสมือน “ไบเบิ้ล” ในการทางานรวมกัน 

  - ปรับแผนการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองและรองรับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

  - เนนจัดการศึกษาครอบคลุมทุกชวงวัยตามรัฐธรรมนูญ 

  - มี 6 ยุทธศาสตรหลักในการทางาน 

  - ผสานความรวมมือ – เนนฝกปฏิบัติงานเพ่ือสรางกลุมนาขับเคลื่อนประเทศ 
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 วิสัยทัศน 

 คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและรวมมือผนึก
กาลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. เพ่ือนาประเทศกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมลาภายใน ประเทศ
ลดลง 

 เปามายความสำเร็จ 

• ดานการศึกษา 

 1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 2. ผูเรียนทุกกลุมไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

 3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 4. ระบบการบริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

• ดานผูเรียน 

 ความสามารถและทักษะของผูเรียนศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) 

 3Rs 

  1. การอานออก Reading 

  2. การเขียนได Writing 

  3. การคิดเลขเปน Arithenmatics 

 8Cs 

 1. ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking 

and Problem solving) 

 2. ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativing and Innovation) 



   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2567    หนา 13 
 

 3. ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกะบวนทัศน (Cross-cultural Understanging) 

 4. ทักษะดานความรวมมือ การทางานเปนทีม และภาวะผูนา (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) 

 5. ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communication, Information and 
Media Literacy) 

 6. ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing, and ICT 
Literacy) 

 7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) 

 8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนด (ราง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำป) ดังนี้ 

  วิสัยทัศน  

 ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

 พันธกิจ  

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเทาระดับสากล 

   2. สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  4. ผลิต พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพกำลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศตาม
เปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

   5. วิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

   เปาประสงคหลัก 

 1. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษ
ท่ี 21 

 3. ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปน
ครูมีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ     
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 4. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง เสมอภาคและ
เหมาะสมกับชวงวัย 

 5. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติ 

 6. องคความรู สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใชประโยชนเชิง
สาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ 

 7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกท่ีถูกตองเก่ียวกับความม่ันคง และรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม  

 8. ผูเรียนมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม นอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ 

            9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตรชาติ 

 ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 กลยุทธภายใตยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ
การสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและ
ในพ้ืนท่ีพิเศษ  

 3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรม ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ 
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 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ 

 2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
ความกาวหนาของเทคโนโลยี และรองรับการถายทอดเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ     

 3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศ เพ่ือสรางความเขมแข็งของ
กระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน 

 4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติและแกไขปญหาสังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต   

 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม
เสริมทักษะในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมในแตละชวงวัย และสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษ              
ท่ี 21 

 2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนในทุกระดับและประเภทการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 3. ปรับระบบการผลติและพัฒนาครู อาจารย อยางเปนระบบ และสอดคลองกับความตองการ ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

 4. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณลักษะท่ีพึงประสงค มีความเปนพลเมือง 
และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม   

 1. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการผูเรียน
ทุกชวงวัยและผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

 2. ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนนุการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

 3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 

 4. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการรายงาน
ผลของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีเปนเอกภาพเปนปจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกัน 

 5. เรงสรางระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 6. พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมผูเรียนมี
จิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอม  

 1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษสิ่งแวดลอมของคนทุกชวงวัยในการ
ดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

 2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 3. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

 1. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสรางเครือขาย/ความเปน
ภาคีหุนสวนกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศรวมท้ังสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท้ังในระดับสวนกลาง และในพ้ืนท่ีระดับภาค/จังหวัด 
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 3. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองคกรใหทันสมัย เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลง คลองตัว           
มีประสิทธิภาพ 

 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

 แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

วิสัยทัศน 

 “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ        
ท่ี 21 

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม 

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
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6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

คานิยมองคกร 

 “เปนองคกรท่ีมีชีวิต พรอมจิตเอ้ืออาทร มีอาภรณ คือ ความขยัน ใจยึดม่ันคุณธรรม” 

        OBEC Core Values 
               O  =  Organic 
        B  =  Benevolence 
                      E  =  Eagerness 
                      C  =  Compliance 

นโยบายและจุดเนน 

 หลักการ 

 1. ใหความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปนการศึกษา
ตลอดชีวิต 

 2. บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี
ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดำเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

 ❖ ระดับกอนอนุบาล 

      เนนประสานงานกับสวนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ❖ ระดับอนุบาล 

    เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ท่ีสำคัญดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจัก
และประเมินตนเอง 

 ❖ ระดับประถมศึกษา 

     มุงคำนึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้ 

  1) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
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  2) เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 

  3) เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร 

  4) เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูดวย
การจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน 

  5) สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูและใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

  6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุมีผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

  7) พัฒนาครูใหมีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

  8) จัดใหมีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ❖ ระดับมัธยมศึกษา 

  มุงตอยอดระดับอุดมศึกษาดวยจุดเนน ดังนี้ 

  1) จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

  2) จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงาน
ทำ เชน ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก 

 การขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ 

 1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ
นโยบายรฐับาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

 2. จัดทำฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 

 3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและการบริหาร
จัดการ 

 4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอกฎหมาย 
ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 

 5. ใหหนวยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังตามความ
จำเปน ใหแกหนวยงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค 

 6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานรวมกับหนวยจัด
การศึกษา 
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 7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ..... โดยปรับปรุงสาระสำคัญใหเอ้ือตอ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

 8. ในระดับพ้ืนท่ีหากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึน เชน จำนวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซ่ึงจำเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสารอธิบายทำ
ความเขาใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

 9. วางแผนการใชอัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและจัดทำแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองค
ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 

 10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นำเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาท่ีตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

เปาประสงค 

 1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน 

ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

 3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะมีสมรรถนะ

ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 

พรอมกาวสูสากล นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

 5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล

ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 กลยุทธ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

  2. สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1. ลดภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะดานการ

จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะดานการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความสามารถทุกดานอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  4. เสริมสรางระบบแรงจูงใจใหครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ 

  5. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปน

ครูมืออาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  6. สงเสริม สนับสนุนใหองคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผน สรรหา ยาย 

โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการจำเปนของโรงเรียนและชุมชน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

  2. สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
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  3. สงเสริมการนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนานโยบายและเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

  4. สงเสริมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคลใหมีความรับผิดชอบ

ตอผลการดำเนินงาน 

  5. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษและระดับตำบล 

 

 นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

วิสัยทัศน 

 มุงสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย 

พันธกิจ 

  1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุมใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง และมี

คุณภาพ 

  2. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานใน

ระดับชาติและระดับสากล 

  3. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

  4. พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 ท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

 คานิยมองคกร 

 “ ซ่ือสัตย พรอมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม” ตัวยอ “ISPM”  (Integrity Service mind Polite 

Morality)   

เปาประสงค 

  1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน  มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 

  2. ประชากรวัยเรียนทุกคน  ทุกกลุม ไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ 

และเปนธรรม 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทักษะท่ีเหมาะสม และมี

วัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 
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  4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เปน

แบบอยางท่ีดีแกหนวยงานและองคกรอ่ืน ๆ ได 

  5. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสูบุคลากรและสถานศึกษา เนนการทำงานแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานของ

หลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ  

  ขอท่ี 1  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

  ขอท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  ขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  ขอท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  ขอท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  ขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนศรีราชา 

เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการกำหนดเปาหมายความสำเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน  
 

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 ไดกำหนดระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอัน

สงผลใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานกำกับดูแล และ

หนวยงานภายนอกท่ีสะทอนสภาพการดำเนินงานท่ีแทจริงและเกิดประสิทธิภาพ และประกาศใหใชมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เม่ือ

วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเปนหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล 

และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง

แนวปฏิบัติการดำเนินการประกันคุณภาพระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศรีราชาจึงประกาศใหใชมาตรฐาน

การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมิน

คุณภาพภายในและเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสำหรับการสงเสริมและกำกับดูและในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาการตรวจสอบและการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ใหบรรลุ ความสำเร็จตาม

เปาหมายท่ีกำหนด ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2562 

 

 

                                               

          (นายณรงค   กิตติวงศตระกูล) 

           ผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนศรีราชา 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 

มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญแตละมาตรฐานมี

รายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

           ความคิดเห็น และแกปญหา 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

           มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.1 สถานศึกษามีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษาและสามารถปฏิบัติไดจริง 

1.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีไดกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จไว 

1.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย 

1.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 
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1.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

1.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

1.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

1.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

1.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู  

 

การกำหนดคาเปาหมายแนบทายประกาศ โรงเรียนศรีราชา 

เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  13  มกราคม 2562  

มาตรฐานการศึกษา 
คาเปาหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

                  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

                  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ยอดเยี่ยม 

(ระดับ 5) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

(ระดับ 5) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 

(ระดับ 5) 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 

ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

 จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5) 

1.1 ประเด็นการพิจารณาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5) 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
1.1 นักเรียนรอยละ 76 มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทย อยูในระดับดีเยี่ยม 

ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

1.2 นักเรียนรอยละ 76 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการสื่อสาร 
ในระดับดีมาก 

1.3 นักเรียนรอยละ 100 มีผลการประเมินความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน ในระดับผาน
ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

1.4 นักเรียนรอยละ 71 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการ
ประเมินของสถานศึกษา 

1.5 นักเรียนรอยละ 71 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมิน
ของสถานศึกษา 

1.6 นักเรียนรอยละ 71 ท่ีเรียนภาษาจีนและญี่ปุน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนและ 
ญี่ปุน อยูในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็นและ
แกปญหา 
2.1 นักเรียนรอยละ 81 ผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห อยูในระดับดีเยี่ยม 
2.2 นักเรียนรอยละ 81 ผานการรประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน     
     PISA ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
2.3 นักเรียนรอยละ 81 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน 
     การคิดในระดับดีเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
3.1 นักเรียนรอยละ 100 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม ในระดับดีข้ึนไป ตาม 
     เกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
3.2 นักเรียนรอยละ 100 มีผลงานจากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ และสามารถอธิบายหลักการ  
     แนวคิด ข้ันตอนการทำงาน และปญหาอุปสรรคของการทำงานได 
3.3 นักเรียนรอยละ 100 สามารถสรางนวัตกรรม 
3.4 นักเรียนรอยละ 100 สามารถสรางนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช และมีการเผยแพร 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (ตอ) 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4.1 นักเรียนรอยละ 100 มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต สรุปความรูไดดวย  
     ตนเองและอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจาการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับดีข้ึนไป ตาม 
     เกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
4.2 นักเรียนรอยละ 91 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการใช 
     เทคโนโลยี ในระดับดีเยี่ยม 
4.3 นักเรียนรอยละ 81 มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในระดับดี 
     ข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา  
 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.1 นักเรียนรอยละ 71 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 
5.2 นักเรียนรอยละ 71 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ 3 ข้ึนไป 
5.3 นักเรียนรอยละ 71 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ 3 ข้ึนไป 
5.4 นักเรียนรอยละ 71 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ระดับ 3 ข้ึนไป 

5.5 นักเรียนรอยละ 71 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 
5.6 นักเรียนรอยละ 71 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 
5.7 นักเรียนรอยละ 71 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ระดับ 3 ข้ึนไป 

5.8 นักเรียนรอยละ 71 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ระดับ 3 ข้ึนไป 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
          6.1 นักเรียนรอยละ 81 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ในระดับดีข้ึนไป  
               ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
          6.2 นักเรียนรอยละ 100 มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
               ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
          6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 รอยละ 100 มีความพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับสูง 
               ข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
          6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 รอยละ 100 มีความพรอมในการทำงานและประกอบ 
               อาชีพในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
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1.2 ประเด็นการพิจารณาดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

     1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

         1.1 นักเรียนรอยละ 81 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับดีเยี่ยม 

         1.2 นักเรียนรอยละ 100 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนำและมีจิตอาสา ในระดับดีข้ึนไป  

              ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

         1.3 นักเรียนรอยละ 100 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี และเปนแบบอยางไดในระดับดีข้ึนไป  

              ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

      2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

          2.1 นักเรียนรอยละ 100 รวมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และทองถ่ินอยางนอย 4 ครั้งตอป 

          2.2 นักเรียนรอยละ 100 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ในระดับ 

               ดีมาก ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

          2.3 นักเรียนรอยละ 100 ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

               ในระดับดีมาก ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

          2.4 นักเรียนรอยละ 100 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเปนไทย ในระดับ 

               ดีมาก ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

          2.5 นักเรียนรอยละ 100 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและความภูมิใจประเพณีวัฒนธรรม 

               และทองถ่ิน ในระดับดีมาก ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
3.1 นักเรียนรอยละ 100 อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรมและยอมรับความ  
     คิดเห็นท่ีแตกตาง ในระดับดีมาก ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
3.2 นักเรียนรอยละ 100 มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ  
     และเปนพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดีมาก ตามเกณฑการประเมินของ  
     สถานศึกษา 

4) สุขภาวะทางรางกาย และสังคม 
4.1 นักเรียนรอยละ 81 มีน้ำหนัก สวนสูง และพัฒนาการทางรางการเจริญเติบโตตามเกณฑ 
     มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับผาน 
4.2 นักเรียนรอยละ 91 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสำนักงาน 
     กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกขอ ในระดับผาน 
4.3 นักเรียนรอยละ 100 มีสุขภาพแข็งแรง แตงกายสะอาดเรียบรอย เครื่องใชสวนตัวสะอาด และ 
     ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ในระดับผาน ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
4.4 นักเรียนรอยละ 100 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรูความเขาใจและหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอบเมา 
     ปญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด ในระดับดีมาก ตามเกณฑการประเมิน 
     ของสถานศึกษา 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน (ตอ) 

4.5 นักเรียนรอยละ 100 มีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม ในระดับดี 
     มาก ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
4.6 นักเรียนรอยละ 100 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมี 
     จิตสาธารณะ ในระดับดีมาก ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
4.7 นักเรียนรอยละ 81 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการใช     
  ทักษะชีวิต ในระดับดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม (5) 

         2.1 สถานศึกษามีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบท  

ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติไดจริง อยูในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

              2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน และสามารถตรวจสอบได 

         2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานของ 

สถานศึกษาท่ีไดกำหนดเปาหมายความสำเร็จไว อยูในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

              2.2.1 สถานศึกษา มีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม  

ครอบคลุมงานวิชาการท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

              2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

         2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย อยูในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

              2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนา 

ผูเรียนไดมีศักยภาพเปนพลโลก ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

              2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไดรับความเปนชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน และสามารถตรวจสอบได 

              2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ    

          2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยูในระดับยอดเยี่ยม  

ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

               2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหเขารับการพัฒนาตนเอง 

               2.4.2 ครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ ผูประสาน และครูในระดับชั้นมีการประชุมเพ่ือ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการทำงานรวมกันอยางนอยปการศึกษาละ 10 ครั้ง 
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ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม (5)  (ตอ) 

         2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

และมีความปลอดภัย อยูในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

               2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

               2.5.2 จำนวนแหลงเรียนรูเอ้ือตอการจัดการเรียนรูไดมาตรฐาน2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยูในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑการ

ประเมินของสถานศึกษา 

              2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพ่ือใชในการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม (5) 

       3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

            3.1.1 ครูรอยละ 100 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และให

ผูเรียนปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกตใน

ชีวิตประจำวันได 

            3.1.2 ครูรอยละ 100 มีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning 

            3.1.3 ครูรอยละ 100 มีการเผยแพรนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

        3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

            3.2.1 ครูรอยละ 100 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

            3.2.2 ครูรอยละ 100 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู มี

การใช Application เพ่ือการเรียนรู 

            3.2.3  ครูรอยละ 100 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียนภูมิปญญาทองถ่ินบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เอ้ือตอการเรียนรูใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง 

        3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

           3.3.1 ครูรอยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธเชิงบวก สงผลใหนักเรียน

รักการเรยีนรู 

       3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

             3.4.1 ครูรอยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และใหขอมูลยอนกลับ

นำผลมาพัฒนาผูเรียน 

             3.4.2 ครูรอยละ 100 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายของการ

เรียนรู 
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ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม (5) 

        3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

             3.5.1 ครูรอยละ 100 และผูมีสวนเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

 การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 

ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา  

จากการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียนวิเคราะหไดวา  ปจจัยภายนอกเอ้ือตอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน  เชนชุมชนมีแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ีนท่ีเอ้ืออำนวยตอการเรียนการ

สอน มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีความพรอมดานเทคโนโลยีและสาธารณูปโภค  ชุมชนและผูปกครองมีสวนรวม

ในการเพ่ิมศักยภาพของผูเรียน ปจจัยภายนอกท่ีเปนจุดออน  คือนักเรียนบางสวนบานไกลทำใหเกิดปญหาใน

การเดินทางมาโรงเรียน  และประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว ซ่ึงสงผลกระทบทำใหนักเรียนขาด

การดูแลเอาใจใส ปจจัยภายในมีจุดแข็ง คือโรงเรียนศรีราชาเปนโรงเรียนยอดนิยมมีระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสามารถและใหความรวมมือในการทำกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี 

บุคลากรมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและสอนตรงตามวุฒิการศึกษา และอ่ืน ๆ ซ่ึง

สรุปผลการวิเคราะหโรงเรียนในภาพรวมโดยเทคนิค SWOT ไดดังนี้  

จุดแข็ง  (STRENGTHS) 

1. นักเรียนมีความสามารถและใหความรวมมือในการทำกิจกรรมตาง ๆ 
2. บุคลากรมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และสอนตรงตามวุฒิ 
3. บุคลากรทีคุณภาพ มีความสามารถสวนตนสูงและทำงานเปนทีมได 
4. โรงเรียนศรีราชาเปนโรงเรียนยอดนิยมและเปนศูนยกลางการศึกษาและสันทนาการ 
5. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตร 
7. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีมีความพรอม 
8. นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบตอตนเอง  นอบนอม  มีน้ำใจ  เอ้ือเฟอ  เปนผูมีสุขภาพดี

และมีทักษะทางดานกีฬา 
9. ครูเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิดและปฏิบัติหนาท่ีเต็มศักยภาพ 
10. บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี และพรอมท่ีจะพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง 
11. การเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรเปนท่ียอมรับของชุมชน 
12. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
13. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  โปรงใสและตรวจสอบได 
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จุดออน  (WEAKNESSES) 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติในบางวิชาต่ำ 
2. นักเรียนบางสวนขาดความรับผิดชอบในหนาท่ี ขาดระเบียบวินัย ไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
3. ครูบางคนไมใหความรวมมือในการบริหารจัดการ 
4. จำนวนหองเรียน สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณการเรียนไมเพียงพอ 
5. การประสานงานในเรื่องตาง ๆ ไมเปนระบบ ขาดความเปนเอกภาพ 
6. ครูยังไมไดพัฒนาตนเองสูการเปนครูมืออาชีพอยางตอเนื่อง 
7. งบประมาณการพัฒนาดานเทคโนโลยีและสถานท่ีไมเพียงพอ 
8. ครูขาดการวิจัยในการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
9. ขาดระบบการติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการอยางตอเนื่อง 
10. ขาดการกำหนดเกณฑคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนในแตละระดับชั้น 

โอกาส  (OPPORTUNITIES) 

1. ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน 
2. ชุมชนมีแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ีนท่ีเอ้ืออำนวยตอการเรียนการสอน 
3. ชุมขนรอบโรงเรยีนมีการคมนาคมท่ีสะดวก มีความพรอมดานเทคโนโลยีและสาธารณูปโภค 
4. ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถใน

ดานตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ 
5. ผูปกครองมีสวนรวมในการเพ่ิมศักยภาพของผูเรียน 
6. ผูปกครอง  สมาคมศิษยเกา  ชุมชน  ใหการสงเสริม  สนบัสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานดาน

ตาง ๆ ของโรงเรียน 
7. โรงเรียนตั้งอยูในพ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรมจึงเปนโอกาสใหไดรับการศึกษาดาน

ภาษาตางประเทศมากข้ึน 
8. ใชภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอน 

อุปสรรค / แนวโนม  (THREATS) 

1. นักเรียนบางสวนบานไกลจากโรงเรียนทำใหเกิดปญหาในการเดินทางมาโรงเรียน 
2. ผูปกครองสวนใหญประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว ซ่ึงสงผลกระทบทำใหนักเรียน

ขาดการดูแลเอาใจใส 
3. ผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือ ทำใหเปนอุปสรรคตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. สภาพสังคมเมือง ท่ีมีปญหายาเสพติด อบายมุข รานเกมส โรคเอดส อาจสงผลใหพฤติกรรมของ

นักเรียนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางลบ 
5. ในเขตชุมชนมีโรงเรียนเอกชนขนาดใหญท่ีมีชื่อเสียงหลายแหง 
6. เศรษฐกิจในสภาพปจจุบันมีผลตอนักเรียน 
7. ผูปกครองมีคานิยมในการเลือกสถานศึกษาของภาครัฐ 
8. การแขงขันในการจัดการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
9. สังคมหรือชุมชนไมตระหนักและไมไดรับการรวมมือแกไขถึงพิษภัยท่ีเกิดจากสังคม 
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กราฟแสดงผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกราฟแสดงผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียน พบวามี

สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาท่ีคอนขางเขมแข็งในขณะท่ีมีสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอ

การดำเนินการของโรงเรียนศรีราชา 
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สวนท่ี 3 

วิเคราะหบริบทของสถานศึกษา 

 

จากการศึกษาสถานภาพของโรงเรียน  นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการสพฐ. นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา          

เขต 18 รวมไปถึงมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา จากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน ทำใหทราบถึงโอกาส – อุปสรรค จุดแข็ง – จุดออนท่ีจะ

สงผลตอการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางรอบดาน โรงเรียนจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ดังนี้  

วิสัยทัศน 

“จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ นอมนำศาสตรพระราชา พัฒนาทักษะชีวิต รูคิดเทาทันเทคโนโลยี ตามวิถี

มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย” 

 โรงเรียนมีพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมท้ัง 

มีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพเพ่ือใหไดผูเรียนท่ีมีคุณภาพ โดยจุดมุงหมายและทิศทางในการ

ดำเนินการของโรงเรียนตามมาตรฐานสากลนั้นมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) 

มีการยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) โดยคำนึงถึง

ความหลากหลายของผูเรียนซ่ึงมีภูมิปญญา ความสามารถ และความถนัดแตกตางกัน มีการจัดการเรียนรูท่ี

เหมาะสมในการเพ่ิมพูนศักยภาพของผูเรียน และยกระดับการบริหารจัดการดวยคุณภาพ (Quality System 

Management) พัฒนาศักยภาพขององคกรใหไดมาตรฐานสากล สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง ให

ผูเรียนรูจักเทคโนโลยีตามความเปนจริงท้ังคุณและโทษ สามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน 

การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 นอกเหนือจากนั้น คุณภาพของผูเรียนถือเปนหัวใจของการพัฒนาการศึกษา ท่ีเนนการสรางคนใหมี

ความสามารถ มีคุณธรรม มีความสุข เปนพลเมืองท่ีดีอยูบนพ้ืนฐานความเปนไทย การศึกษาจะตองไมแตกแยก

จากสังคมหรือชีวิตจริง และสรางใหผูเรียนมีความพรอมท่ีจะรับกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จัดการศึกษาเพ่ือ

ความเปนพลเมือง นอมนำศาสตรพระราชาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มุงเนนการสรางผูท่ีเปนกำลังสำคัญของเมืองท่ีจะสืบทอดวัฒนธรรมความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ

ครอบคลุมพลเมืองทุกวัยของชาติใหเกิดการสืบสานอุดมการณและความเปนพลเมืองท่ีมีพลังความคิด พลัง

ความรัก และพลังความสามัคคีไปอยางตอเนื่อง อยูรวมกันบนพ้ืนฐานของการเคารพกติกาของสังคม เคารพ

ผูอ่ืน และเคารพหลักการของการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปน 

“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีอิสรภาพ (Liberty) และพ่ึงตนเองได (independent) ใชสิทธิเสรีภาพ

โดยควบคูกับความรับผิดชอบเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เคารพความแตกตาง เคารพหลักความเสมอภาค 
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เคารพกติกา ไมแกปญหาดวยความรุนแรง ตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม รวมรับผิดชอบตอสังคม 

มีจิตสาธารณะ และกระตือรือรนท่ีจะรับผิดชอบหรือรวมขับเคลื่อนสังคม และแกปญหาสังคมในระดับตาง ๆ 

ตั้งแตในครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับประชาคมโลก 

พันธกิจ 

1. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานความเปนไทย 
3. สงเสริมและพัฒนาใหครูจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือตอการสรางองคความรูของผูเรียน 
4. สงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ตามจรรยาบรรณครูบนวิถีความเปนไทย 
5. สงเสริมการใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและการ         

บริหารจัดการ 
6. พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 
7. สงเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ (TQA) 
8. สงเสริมความสัมพันธและสรางภาคีเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศในการพัฒนา

การศึกษาสูมาตรฐานสากล 
 9.   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน 
 10. สงเสริมการบริหารการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางเขมแข็ง 
 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรูความสามารถตาม
มาตรฐานสากล  

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม บน
พ้ืนฐานความเปนไทย และยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

3. โรงเรียนพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและ
นักเรียนใชในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

4. ครูจัดการเรียนรูและวัดผลประเมินผลการเรียนรู แบบหลากหลายสอดคลองกับศักยภาพผูเรียน 
5. ครูมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี เปนแบบอยางท่ีดีในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. สนับสนนุใหผูเรียนและบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน ชุมชน และองคกรท่ี

เก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 
7. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอำนาจ รองรับการประเมินมาตรฐานการบริหาร

จัดการเชิงคุณภาพ (TQA)  สงเสริมการบริหารการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยาง
เขมแข็ง 

9. สถานศึกษามีแหลงเรียนรู ศูนยสื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
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10. ชุมชน ผูปกครองและภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

11. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ท่ีสูงข้ึน 
12. สงเสริมการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางเขมแข็งจากความ

รวมมือของทุกฝาย 

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีราชา 

ดานการบริหารจัดการ 

1. สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายและมีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย โปรงใส 

 สามารถตรวจสอบได 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของโรงเรียนใหเหมาะสม เพียงพอ มีฐานขอมูลท่ีเปนระบบ 

ชัดเจน และสามารถนำไปสูการคนควาท่ีหลากหลายของครูและผูเรียน 
3. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหรมรื่น สะอาดและสวยงาม เอ้ือตอการเรียนรู 
4. สงเสริมการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางเขมแข็งจากความรวมมือ

ของทุกฝาย 

ดานวิชาการ  
1. สนับสนนุใหผูเรียนไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี ท้ังทางดานรางกาย อารมณ สติปญญา สังคมและ 

 จิตใจ 
2. สนับสนุนใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพและเอกลักษณของตนเอง อันจะนำไปสูการอยูรวมกันในสังคม 

 ไดอยางมีความสุข 
3. สงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 2 กับครูเจาของภาษาอยางท่ัวถึง

และมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
5. สนับสนุนใหผูเรียนใชเทคโนโลยีในทุกรูปแบบท่ีผูเรียนสามารถนำเทคโนโลยีไปใชในการคนควา 

แสวงหาและสรางองคความรูดวยตนเอง 
6. เนนบรรยากาศของความมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมและมีสันติ ภายใน 

 โรงเรียน 
7. สงเสริมการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษาอยางเขมแข็งจากความรวมมือของทุกฝาย 
 

ดานการพัฒนาบุคลากร 

1. สงเสริมใหครูไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 
2. พัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพบนวิถีความเปนไทย 
3. สนับสนุนใหครูไดจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
4. สนับสนุนใหครูไดเรียนรูเกี ่ยวกับการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและไดฝกฝนทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 
5. สนับสนุนใหครูมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ ดวยการออกกำลังกาย 
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6. สรางขวัญและกำลังใจใหกับครูในการปฏิบัติงานอยางยุติธรรมและท่ัวถึง  
7. สงเสริมทำงานรวมกันเปนทีมและสรางบรรยากาศความรักความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ 

 

อัตลักษณโรงเรียน 

 “มีจิตอาสา” การมีจิตอาสานั้นนักเรียนโรงเรียนศรีราชามีจิตใจท่ีพรอมเสียสละ มีสำนึกท่ีจะทำสิ่งท่ีเปน

ประโยชนใหแกสังคมและบุคคลท่ัวไป 

 

เอกลักษณของโรงเรียน 

 “กิจกรรมเดน เนนคุณธรรม” โรงเรียนศรีราชาไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียน จึงไดจัดกิจกรรมท่ี

หลากหลายเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนเปนเยาวชนท่ีดีในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2567    หนา 38 
 

สวนท่ี 4 

กลยุทธการพัฒนาและโครงการ/กิจกรรม 
 

 จากการกำหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค ตลอดจนอัตลักษณของสถานศึกษา เพ่ือเปนทิศทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โรงเรียนศรีราชาจึงไดกำหนดกลยุทธการพัฒนาและโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

ลงไปสูการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจท่ีกำหนดไวรวมกัน  ดังนี้ 

ประเด็นกลยุทธท่ี 1    พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนสูความเปนพลโลก 

      กลยุทธท่ี 1     สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนในโลกยุค 4.0 

     กลยุทธท่ี  2      สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการสูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียง 

ประเด็นกลยุทธท่ี 3    พัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพสอดคลองตามแนวทางโรงเรียน  

    มาตรฐานสากล 

      กลยุทธท่ี 3      พัฒนาครูและบุคลากรสูมืออาชีพเพียงพอตอความตองการในการจัดการเรียนรูท่ี

    เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ประเด็นกลยุทธท่ี 4    พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ (TQA) 

     กลยุทธท่ี  4      สงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 

    (TQA) อยางเขมแข็ง 

ประเด็นกลยุทธท่ี 5    พัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยส่ือเทคโนโลยี และสงเสริมการใชเทคโนโลยี 

     กลยุทธท่ี  5      พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

    การเรียนรู 

ประเด็นกลยุทธท่ี 6     สรางภาคีเครือขายความรวมมือ การแลกเปล่ียนความรูและจัดการศึกษา 

     กลยุทธท่ี  6      สรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายตัวช้ีวัด 

 

ประเด็นกลยุทธท่ี  1    พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนสูความเปนพลโลก 

กลยุทธท่ี   1    สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ขอมูลปฐาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
กลยุทธ 

 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 

2567 

มาตรฐานท่ี 1  
คุณภาพของผูเรียน 
 
 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการแสวงหา
ความรูและการทำงาน เกิดคุณลักษณะและ
ความสามารถสูเวทีการแขงขันตามท่ีหลักสูตร
กำหนดไว 
 
2. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ท่ี
สูงข้ึน 
 
3. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 

95 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 

95 

 

 

95 

 

95 

กลยุทธท่ี  1 
พัฒนาขีด

ความสามารถของ
ผูเรียนสูความเปน     

พลโลก 
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ประเด็นกลยุทธท่ี  2    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนในโลกยุค 4.0 

กลยุทธท่ี   2    สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการสูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปาประสงคเชิงกล
ยุทธ/ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ขอมูลปฐาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ 
 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 

2567 

มาตรฐานท่ี 1  
คุณภาพของผูเรียน 
 

1. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 
ภาษาตามมาตรฐานสากล 
 
2. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถใชอินเทอรเน็ต 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสรางองคความรูใหม
ในการเรียน 
 
3. รอยละของผูเรียนท่ีไดเขารวมการแขงขันตาง ๆ 
ท้ังในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 
4. รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

80 
 
 

85 
 
 
 

80 
 
 

100 
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85 
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100 
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90 
 
 
 

85 
 
 

100 

85 
 
 

95 
 
 
 

85 
 
 

100 

90 
 
 

95 
 
 
 

90 
 
 

100 

90 
 
 

95 
 
 
 

95 
 
 

100 

กลยุทธท่ี  2 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนในโลก 
ยุค 4.0 
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เปาประสงคเชิงกล
ยุทธ/ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ขอมูลปฐาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ 
 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 

2567 

มาตรฐานท่ี 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 

1. รอยละของครูท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีเปน
แบบอยางท่ีดีในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูเรียนและชุมชน 

80 
 

80 85 90 
 

95 95 กลยุทธท่ี  2 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนในโลก 
ยุค 4.0 
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ประเด็นกลยุทธท่ี  3    พัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพสอดคลองตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี   3    พัฒนาครูและบุคลากรสูมืออาชีพ เพียงพอตอความตองการในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ขอมูลปฐาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ 
 

  ป  
2563 

  ป  
2564 

  ป  
2565 

  ป 
2566 

ป 

2567 

 
มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 
 

1. รอยละของครูท่ีสามารถจัดการเรียนรู และ
วัดผลประเมินผลการเรียนรูแบบหลายหลาย
สอดคลองกับศักยภาพผูเรียนได 
 
2. รอยละของครูและบุคลากรท่ีเขารวมการ
อบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมท่ีจัดใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในระดับองคกร 
ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
 
3. รอยละของครูและบุคลากรท่ีไดรับการ
นิเทศการสอนในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
 
4. รอยละของครูและบุคลากรท่ีเขารวม
กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักมาตรฐานสากล 
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กลยุทธท่ี  3 
พัฒนาครูและบุคลากร
ใหมีศักยภาพสอดคลอง

ตามแนวโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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ประเด็นกลยุทธท่ี  4    พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ (TQA) 

      กลยุทธท่ี  4     สงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ (TQA) อยางเขมแข็ง 

 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ขอมูลปฐาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
กลยุทธ 

 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 

2567 

มาตรฐานท่ี 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 

1. รอยละของผูบริหารท่ีสามารถใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาได 
 
2. รอยละของฝายงานตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการและการ
สรางนวัตกรรมเผยแพร ท้ังในระดับองคกร 
ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
 
3. รอยละของการบริการระบบสาธารณูปโภค
ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ 
 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

85 

85 
 
 

85 
 
 
 
 

90 

90 
 
 

90 
 
 
 
 

95 
 

95 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 
 

95 

 

95 

 

 

95 

กลยุทธท่ี  4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพ 

(TQA) 
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ประเด็นกลยุทธท่ี  5   พัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยส่ือเทคโนโลยี และสงเสริมการใชเทคโนโลยี 

      กลยุทธท่ี  5    พัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ขอมูลปฐาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
กลยุทธ 

 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 

2567 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

1. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถสืบคนและ
เรียนรูไดดวยตนเอง โดยใชแหลงเรียนรู
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
 
2. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรูสรางสรรค คิดคน ออกแบบ 
สรางสรรคผลงานทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
โดยมีการนำเสนอและเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 
 
3. รอยละของครูท่ีใชสื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

85 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

85 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

90 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

95 
 

95 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

100 
 
 

95 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

100 
 

กลยุทธท่ี  5 
พัฒนาแหลงเรียนรู ศูนย

สื่อเทคโนโลยี และ
สงเสริมการใชเทคโนโลย ี
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ประเด็นกลยุทธท่ี  6   สรางภาคีเครือขายความรวมมือ การแลกเปล่ียนความรูและจัดการศึกษา 

      กลยุทธท่ี  6    สรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ขอมูลปฐาน 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด  
กลยุทธ 

 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 

2567 

มาตรฐานท่ี 3  
กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 
 

1. รอยละของสถานศึกษามีแหลงเรียนรูศูนย 
สื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู 
 
2. รอยละของผูเรียนและครูท่ีมีการแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนชุมชน และ
องคกรท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 
 
3. รอยละของสถานศึกษามีระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนอยางเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

85 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

90 

95 
 
 
 

95 
 
 
 

95 

95 
 
 
 

95 
 
 
 

95 

 

 

กลยุทธท่ี  6 
สรางภาคีเครือขายความ
รวมมือ การแลกเปลี่ยน
ความรูและจัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ 
 

กลุมงาน/ 
กลุมสาระฯ ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
รวม  
5 ป 

1.  โครงการอบรม ประชุม สัมมนาทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 500,000.- นางสาวขนิษฐา   เฉียวกุล สำนักงานผอ. 

2.  โครงการงานบริหารจัดการสำนักงาน
ผูอำนวยการ  โรงเรียนศรีราชา 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 1,000,000.- นางสาวขนิษฐา   เฉียวกุล สำนักงานผอ. 

3.  โครงการงานพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู 

367,907.- 367,907.- 380,000.- 400,000.- 400,000.- 1,915,814.- นางชุติมา ปณะราช ฝายวิชาการ 

4.  โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

494,365.- 495,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 2,489,365.- นางเพียงฤทัย  โรจนสโรจน ฝายวิชาการ 

5.  โครงการบริหารจัดการงานฝายวิชาการ 936,740.- 936,740.- 950,000.- 950,000.- 950,000.- 4,723,480.- นางชุติมา ปณะราช ฝายวิชาการ 
6.  โครงการงานวันวิชาการและวันสถาปนา
โรงเรียนศรีราชา 

188,300.- 188,500.- 190,000.- 190,500.- 190,500.- 947,800.- นางชุติมา ปณะราช 
นางภัสรา  คมขำ 

ฝายวิชาการ 

7.  โครงการงานเครือขายความรวมมือ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 25,000.- นางสมพร คชบาง ฝายวิชาการ 

8.  โครงการงานพัฒนางานแนะแนว 89,200.- 80,000.- 90,000.- 90,000.- 90,000.- 439,200.- นางภัสรา  คมขำ ฝายวิชาการ 
9.  โครงการงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 50,000.- นายพูลทรัพย  สุตะโท ฝายวิชาการ 
10.  โครงการงานบริการหองสมุด 465,303.- 450,000.- 470,000.- 470,000.- 470,000.- 2,325,303.- นางมลฤดี  ฉัตรพรไพบูลย ฝายวิชาการ 
11.  โครงการงานพัฒนาโครงการ TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนศรีราชา 

320,000.- 320,000.- 320,000.- 340,000.- 340,000.- 1,640,000.- นางเพลินพิศ  รัศมีงาม ฝายวิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ 
 

กลุมงาน/ 
กลุมสาระฯ ป 

2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 
2567 

รวม  
5 ป 

12.  โครงการวันสำคัญ 8 กลุมสาระการ
เรียนรู 

161,962.- 165,000.- 170,000.- 170,000.- 170,000.- 836,962.- นางชุติมา ปณะราช ฝายวิชาการ 

13.  โครงการงานพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

347,780.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- 1,747,780.- นางเพียงฤทัย  โรจนสโรจน ฝายวิชาการ 

14.  โครงการงานกิจกรรมคายกลุมสาระ
การเรียนรู 

107,981.- 108,000.- 108,000.- 108,000.- 108,000.- 539,981.- นางเพียงฤทัย  โรจนสโรจน ฝายวิชาการ 

15.  โครงการพัฒนาหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

1,601,855.- 1,600,000.- 1,605,000.- 1,605,000.- 1,605,000.- 8,016,855.- นางเกศิณี  เดชสังข ฝายวิชาการ 

16.  โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ ท่ีสอง 

1,800,000.- 1,800,000.- 1,800,000.- 1,800,000.- 1,800,000.- 9,000,000.- นายสุเมธ  คำลอย ฝายวิชาการ 

17.  โครงการงานพัฒนาหองเรียนพิเศษ 
MEP 

979,825.- 980,000.- 980,000.- 980,000.- 980,000.- 4,899,825.- นายสุเมธ  คำลอย ฝายวิชาการ 

18.  โครงการงานบริหารจัดการฝาย
งบประมาณ โรงเรียนศรีราชา 

302,755.- 303,000.- 305,000.- 305,000.- 305,000.- 1,520,755.- นางศรีสุคนธ  ใบบัว ฝายงบประมาณ 

19.  โครงการอบรมงานพัสดุและจัดทำ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีราชา ประจำป
การศึกษา 2564 

33,000.- 35,000.- 38,000.- 40,000.- 40,000.- 186,000.- นางสาวนันทหทัย เข็มทอง ฝายงบประมาณ 

20.  โครงการคาสาธารณูปโภค 3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 15,930,000.- นางศรีสุคนธ  ใบบัว ฝายงบประมาณ 

21.  โครงการงานสรรหาอัตรากำลัง 6,168,900.- 6,168,900.- 6,168,900.- 6,168,900.- 6,168,900.- 30,844,500.- นางสุนิศา  คณะภักดิ์ ฝายบุคคล 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ 
 

กลุมงาน/ 
กลุมสาระฯ ป 

2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 
2567 

รวม  
5 ป 

22.  โครงการงานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- 1,000,000.- นางปราณี  นุชเจริญผล ฝายบุคคล 

23.  โครงการงานบริหารจัดการฝายบุคคล 
โรงเรียนศรีราชา 

154,447.- 155,000.- 155,000.- 155,000.- 155,000.- 774,447.- นางสาวปาจรีย   ในวิกุล ฝายบุคคล 

24.  โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและ
ปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียนใหเอ้ือตอการ
เรียนการสอน 

1,270,097.- 1,280,000.- 1,280,000.- 1,300,000.- 1,300,000.- 6,430,097.- นายสุรศักดิ์  ยุทธนานุกูล ฝายฯท่ัวไป 

25.  โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณและ
ครุภณัฑงานโสตทัศนูปกรณ 

75,000.- 75,000.- 75,000.- 75,000.- 75,000.- 375,000.- นายอดิศร  เกตุนาค ฝายฯท่ัวไป 

26.  โครงการงานสงเสริมปรับปรุงและ
พัฒนางานอนามัยโรงเรียน 

75,000.- 75,000.- 75,000.- 75,000.- 75,000.- 375,000.- นางโชติกา   พลเยี่ยม ฝายฯท่ัวไป 

27.  โครงการพัฒนาฝายบริหารท่ัวไป 111,000.- 111,000.- 112,000.- 120,000.- 120,000.- 574,000.- วาท่ีร.ต.หญิงพัชรินทร     
รูปคม 

ฝายฯท่ัวไป 

28.  โครงการงานประชาสัมพันธ 180,975.- 181,000.- 185,000.- 190,000.- 190,000.- 926,975.- นางสาวอังศุมาลิน             
บรูณเจริญ 

ฝายฯท่ัวไป 

29.  โครงการงานยานพานะ โรงเรยีน         
ศรีราชา 

350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- 1,750,000.- นายบวร  สรุิยะแกวเนรมิตร ฝายฯท่ัวไป 

30.  โครงการงานพัฒนาและปรับปรุงงาน
โภชนาการ 

120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 600,000.- นางรดาณัฐ  ใสสะอาด ฝายฯท่ัวไป 

31.  โครงการกำจัดปลวกบริเวณอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

230,000.- 230,000.- 230,000.- 230,000.- 230,000.- 1,150,000.- นายอดิศร  เกตุนาค ฝายฯท่ัวไป 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ 
 

กลุมงาน/ 
กลุมสาระฯ ป 

2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 
2567 

รวม  
5 ป 

32.  โครงการงานกิจการนักเรียน 189,280.- 190,000.- 190,000.- 200,000.- 200,000.- 969,280.- นายกุณฑล  สันทัดการ ฝายกิจการ
นักเรียน 

33.  โครงการงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

61,420.- 65,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 336,420.- วาท่ี ร.ต.หญิงวิมลวรรณ  
พันธอยู 

ฝายกิจการ
นักเรียน 

34. งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

82,160.- 83,000.- 83,000.- 85,000.- 85,000.- 418,160.- นายสมภพ งามโสภา ฝายกิจการ
นักเรียน 

35. โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูการ
เรียนรูท่ียั่งยืน 

1,400.- 1,400.- 1,500.- 1,500.- 1,500.- 7,300.- นางชุติมา ปณะราช คณิตศาสตร 

36.  โครงการงานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

4,100.- 4,500.- 4,500.- 5,000.- 5,000.- 23,100.- นางสาวอภิญญา  แหวนวงศ คณิตศาสตร 

37.  โครงการงานพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

5,200.- 5,500.- 5,500.- 6,000.- 6,000.- 28,200.- นายอภิชาต  คงเพชร คณิตศาสตร 

38.  โครงการงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

108,000.- 108,000.- 108,000.- 110,000.- 110,000.- 544,000.- นางสาวภารินี วงษจินดามณี วิทยาศาสตร 

39.  โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยี 

1,508,000.- 1,508,000.- 1,510,000.- 1,550,000 1,550,000 7,626,000.- นางสาวสาธินี  กันทะมี เทคโนโลยี 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ 
 

กลุมงาน/ 
กลุมสาระฯ ป 

2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 
2567 

รวม  
5 ป 

40.  โครงการพัฒนาและสงเสริมระบบ
เครือขาย (ICT) ภายในโรงเรียน 

268,356.- 268,356.- 270,000.- 270,000.- 270,000.- 1,346,712.- นางก่ิงฟา  บุญครอง เทคโนโลย ี

41.  โครงการพัฒนาเว็บไซตโรงเรียน 13,000.- 13,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 71,000.- นายกิตติชัย  แจงอุบล เทคโนโลยี 
42.  โครงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

30,000.- 30,000.- 35,000.- 35,000.- 35,000.- 165,000.- นางสาวจารุพัฒน               
ธนกีรติชัยวงษ 

เทคโนโลย ี

43.  โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
ภาษาตางประเทศ 

7,900.- 8,000.- 8,500.- 8,500.- 8,500.- 41,400.- นางสาวปาจรีย  ในวิกุล ภาษาตาง 
ประเทศ 

44.  โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริม
ความสามารถของนักเรียน 

4,150.- 4,500.- 4,500.- 5,000.- 5,000.- 23,150.- นางชัชมาส  กระจางถ่ิน ภาษาตาง 
ประเทศ 

45.  โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอน
ดานภาษาตางประเทศท่ีสอง 

3,016,260.- 3,017,000.- 3,020,000.- 3,020,000.- 3,020,000.- 15,093,260.- นางสาวสุทธดา  พรหมชมพู ภาษาตาง 
ประเทศ 

46.  โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริม
ความสามารถนักเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

13,590.- 13,600.- 14,000.- 14,000.- 14,000.- 69,190.- นางณัสมชา   ศาลกลาง ภาษาไทย 

47.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม
สาระการรูเรียนรูภาษาไทย 

24,410.- 24,500.- 24,500.- 25,000.- 25,000.- 123,410.- นางตะวัน  พลภักดี ภาษาไทย 

48.  โครงการการประกวดมารยาทไทย 
โรงเรียนศรีราชา ปการศึกษา 2563 

5,820.- 5,900.- 6,000.- 6,000.- 6,000.- 29,720.- นายทรงพล  วงศพระราม สังคมฯ 

49.  โครงการซอมแซมครุภัณฑ กลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2,500.- 2,500.- 3,000.- 3,000.- 3,000.- 14,000.- นางสาวกัลยา  เหลือธิ สังคมฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ 
 

กลุมงาน/ 
กลุมสาระฯ ป 

2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 
2567 

รวม  
5 ป 

50.  โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษชาติ 
พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย 

3,600.- 3,600.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 19,200.- นางปานรนี  บุญพิทักษ สังคมฯ 

51.  โครงการงานแขงขันกีฬาภายในฟา - 
แดงเกมส 63  

52,500.- 52,500.- 53,000.- 55,000.- 55,000.- 268,000.- นายสุรศักดิ์  ยุทธนานุกูล สุขศึกษาฯ 

52.  โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬาพัฒนา
ทักษะสูความ     เปนเลิศ 

29,500.- 29,500.- 30,000.- 30,500.- 30,500.- 150,000.- วาท่ีรอยตรีณัฐพล  พรมพุฒ สุขศึกษาฯ 

53.  โครงการการแขงขันกีฬาฟุตซอล SRC 
Fulsal Cup 

4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,500.- 4,500.- 21,000.- นายวิทวุฒิ  เถาวทวี สุขศึกษาฯ 

54.  โครงการพัฒนาและสงเสริมทักษะ
ความสามารถดานศิลปะสูสงัคม 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 200,000.- 200,000.- 850,000.- นางสาวนันทรัตน  
ความชอบ 

ศิลปะ 

55.  โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- 350,000.- 1,750,000.- นางรดาณัฐ  ใสสะอาด การงานอาชีพ 

56.  โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

53,634.- 54,000.- 54,000.- 54,000.- 54,000.- 269,634.- นายวิทวุฒิ  เถาวทวี กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

57.  โครงการงานพัฒนาทักษะและสงเสริม
ความสามารถนักเรียนดานวิชาการ 

180,000.- 180,000.- 180,000.- 180,000.- 180,000.- 900,000.- นายชนาธิป  วนัน ู กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

58.  โครงการงานคายคุณธรรม 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 75,000.- นางอรสา  ศรีภา กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

59.  โครงการพัฒนาและสงเสริม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (ICT) 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 50,000.- นายกิตติชัย  แจงอุบล กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ 
 

กลุมงาน/ 
กลุมสาระฯ ป 

2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 
2567 

รวม 
5 ป 

60.  งานทัศนศึกษาโรงเรียนศรีราชา 
 

1,213,200.- 1,222,000.- 1,222,000.- 1,250,000.- 1,250,000.- 6,157,200.- นายอาทร  ธูปทอง กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

61. งานคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด และผูบำเพ็ญประโยชน 

934,240.- 950,000.- 980,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 4,864,240.- นายณัฐเมศวร วรรณขาว กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
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สวนท่ี 5 

การบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ
 

 แผนพัฒนาโรงเรียนปการศึกษา 2562-2564 ฉบับนี้เปนแผนท่ีนำทางการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนศรีราชา ท่ีเปนแนวทางการพัฒนาของทุกฝาย ทุกหนวยงาน ทุกกลุมสาระการเรียนรู  ทุกชวงชั้ น 

เพ่ือใหแผนพัฒนามีความสมบูรณ และบรรลุผลในทางปฏิบัติ จึงควรมีการประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปท่ีชัดเจน และครอบคลุม และท่ีสำคัญและจำเปนก็คือการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 การนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติประสบความสำเร็จไดจะตองมีการดำเนินงานในประเด็นตอไปนี้ 

 1.  การประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกคนได “รูและเขา” แผนพัฒนา 

 2. การสรางความตระหนักใหบุคลากรทุกฝาย ทุกหนวยงาน ทุกกลุมสาระการเรียนรู และทุกชวงชั้น 

เพ่ือการนำแผนพัฒนาไปจัดทำแผนปฏิบัติประจำป 

 3. การจัดแผนปฏิบัติการประจำป ตองอาศัยการวางแผน แบบมีสวนรวม ท้ังนี้แผนปฏิบัติการ

ประจำปตองมีรายละเอียดเก่ียวกบวิธีดำเนินงาน ทรัพยากรท่ีตองใช กำหนดผูรับผิดชอบ และกำหนด

ระยะเวลาท่ีชัดเจน 

 4. เพ่ือใหแผนพัฒนาสมบูรณยิ่งข้ึนควรจัดทำ Gantt ‘s Chart แสดงโครงการตามแผน 5 ป และ

จัดทำดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ ท่ีเฉพาะเจาะจงในแตละ “เปาหมาย” 

 5. ควรมีคณะกรรมการติดตาม ประเมิน ท่ีประกอบดวยบุคลากรทุกฝาย ใหทำหนาท่ีกำกับติดตาม

และประเมินผล ภายหลังท่ีแผนประกาศใชแลว 2 ป และ 4 ป เพ่ือนำมาทบทวนพิจารณาปรับปรุงแผน เพ่ือให

ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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