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คำนำ 

 

 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือกำหนดทิศทาง                        
ในการพัฒนาโรงเรียนระยะเวลา ๔ ปี ตั ้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ซึ ่งมีสาระสำคัญ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โดยมี
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน และสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนความต้องการของโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในการปฏิรูปการศึกษา 
 ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจำนำไปใช้ให้เกิดผลสำเร็จ
ในการจัดการศึกษาต่อไป 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๘ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของทุกฝ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคน  
จะช่วยกันดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดให้สำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนทุกประการต่อไป 
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2 │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ประวัติโรงเรียน 
 

 พุทธศักราช 2525 ซึ ่งเป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                 
กรมสมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี องค์ประธานคณะกรรมการปฏิส ั งขรณ์                             
วัดพระศรีร ัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซมอาคารพระตำหนัก                     
สวนกุหลาบ และอาคารโรงโขน ซึ ่งอยู ่ห่างกันประมาณ 500 เมตร ให้ใช้การได้ และมีพระราชดำริว่า                 
“ในอดีตพระตำหนัก สวนกุหลาบ เคยเป็นที่ตั้งโรงเรียนมาก่อน ฉะนั้นเมื่อซ่อมแซมแล้ว ก็ควรให้เป็น
โรงเรียนเหมือนเดิม เพื่อพัฒนาคน และชุมชนไปด้วย และจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง”    
  สำนักพระราชวังได้มีหนังสือด่วนมากที่ พว.0011/864 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2525 ให้สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จ ัดตั ้งโรงเร ียนประถมศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ  
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ ้นในบริเวณ
พระบรมมหาราชว ัง และขอให้ดำเน ินการจ ัดต ั ้งในปีการศ ึกษา 2525 สำนักงานคณะกรรมการ  
การประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครนำเสนอคณะกรรมการ  
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมครั ้งที ่  3/2525  เมื ่อวันที ่ 23  มีนาคม 2525                          
คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดตั้งโรงเรียน และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามโรงเรียนว่า 
“โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ” คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้ประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2525   
  ในวันที่ 9 เมษายน 2525 สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งที่ 51/2525
แต่งตั้งนางสาวกาญจนา  เมฆสวรรค์  ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง
อุปถัมภ์) รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2525 โดยใช้อาคาร                 
โรงโขนเป็นอาคารเรียนเปิดสอน 4 ห้องเรียน คือ อนุบาล 1 (2 ห้อง) อนุบาล 2 (1 ห้อง) และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 (1 ห้อง)  มีนักเรียนทั้งสิ ้น 104 คน เป็นโรงเรียนสหศึกษา และขยายชั้นเรียนปีละ 1 ชั้น จนถึง                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2530 
 1  มิถ ุนายน  2525 สำนักพระราชวังขอให้สำนักงานการประถมศึกษากร ุงเทพมหานคร  
เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเรียกว่า “ศูนย์เด็กปฐมวัยโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ” รับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นรับเด็กอายุ ตั้งแต่ 3 ขวบ) 
 ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนเปิดสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย 2 ห้อง ตามพระราชดำริ  ในสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการทดลองเรียกว่า 
“โครงการศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย”ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้เด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียน รับเด็ก
ตั้งแต่อายุ 3 ปี และเตรียมความพร้อมให้เป็นเวลา 3 – 4 ปี   
 ปีการศึกษา  2530 นักเรียนรุ่นแรกจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับ
พระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สมเด็จองค์ประธานคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียน ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน และรุ่นต่อ ๆ มาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอดจนถึงปีการศึกษา  2550 นักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นแรกเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจนถึงปัจจุบัน 

 วันที่ 1 พฤษภาคม  2538 คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลมหามงคลซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมหามงคล 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ 
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เป็นสาขาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  ในหมู่บ้านมหามงคลซึ่งเป็นบุตร
หลานของข้าราชบริพาร และเด็กบริเวณใกล้เคียงให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียนในระดับประถมศึกษา และ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในมหามงคลวโรกาส
ทรงครองราชย์ครบ  50 ปี  โดยในปีการศึกษา 2538 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง และขยายถึงชั้น
อนุบาล 2 อีก 1 ห้องเรียน   
 การขยายชั ้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั ้นเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้รับนักเรียนสหศึกษา ประเภท ไป – กลับ ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 257/2548 ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพระบรมมหาราชวัง 
ที่ประสงค์จะให้ขยายชั้นเรียนจนถึงจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และให้โอกาสนักเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ที่มีบิดามารดา หรือผู้ปกครอง 
ที่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้เข้าเรียนด้วย โดยปีการศึกษา  2548 เปิดรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 66  คน และขยายต่อไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2550 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้พระราชทานพระราช
วินิจฉัยเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่  2/2547  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547   
และครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 

 
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้ร ับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องหมายประจำโรงเรียน 
เป็นภาพพระมหาพิชัยมงกุฎ บนชื่อโรงเรียน และได้รับพระราชทานคำขวัญประจำโรงเรียน ให้เป็นมิ่งขวัญ            
แก่คณะครู และนักเรียนประกอบบทพระราชนิพนธ์  ซึ่งโรงเรียนถือว่าเป็นปรัชญาประจำโรงเรียน ดังนี้ 
 

ปญฺญาว   ธเนน   เสยฺโย 
ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 

 
   เงินทองทรัพย์สิ่งนั้น  วัวควาย 
  โจรลักขโมยขาย    แย่งยื้อ 
  ซื้อสรรพสิ่งทั้งหลาย   ด้วยทรัพย์      นั่นแล 
  แต่มิอาจใช้ซื้อ    สุขแท้นิพพาน 
   ปัญญาเป็นทรัพย์ล้ำ  เลอเลิศ 
  เป็นสิ่งอันประเสริฐ   ยิ่งล้น 
  อาจก่อเกียรติช่วยเชิด   ชูชื่อ 
  รู้จักนำตนพ้น    จากห้วงทุกข์กรรม 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
        ๑. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   

ประธานกรรมการ 
   ๒. เลขาธิการพระราชวัง        กรรมการ 

๓. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       กรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กรรมการ 
๕. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กรรมการ 
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
๗. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
๘. เลขานุการกรมสำนักพระราชวัง       กรรมการ 
๙. นายสุวัฒน์  เงินฉ่ำ        กรรมการ 
๑๐. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา      กรรมการ 
๑๑. นายสมเกียรติ ชอบผล        กรรมการ 
๑๒. นางพัฒนา เกตุกาญจโน        กรรมการ 
๑๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)     กรรมการ 
๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง)     กรรมการ 
๑๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ       กรรมการและเลขานุการ 

 
ปัจจุบ ันโรงเร ียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตั้งอยู่ใน
พระบรมมหาราชวัง ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  
10200 โทรศ ัพท ์  0 2222 6561,  0 2222 4871 โทรสาร 0 2222 6557  Website : 
phratumnuk.ac.th 
 

การจัดการศึกษา 
  โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.   ระดับปฐมวัย มีการจัดการศึกษาท้ัง อนุบาลศึกษา และการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
  1.1  อนุบาลศึกษา เน้นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา สร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2560 เป็นแนวทาง  
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย) พ.ศ. 2561 โดยชั้นอนุบาลรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบ
ขึ้นไป  ใช้เวลาเรียน 3 ปี ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาลปีที่ 3 
  1.2  ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เปิดสอนเด็กหูหนวกตั้งแต่อายุ 3 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 ให้มี
ความพร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองได้ สามารถสื่อความหมายเบื้องต้นตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
ตลอดจนเพิ ่มพูนสติปัญญา ความสามารถตามหลักสูตรที ่โรงเรียนจัดทำขึ ้น ว ิธ ีสอนใช้ทั ้งการสาธิต  
การปฏิบัติจริง และการศึกษานอกสถานที่ โดยเน้นพัฒนาการทางด้านภาษาด้วยวิธีการสอนพูดด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย การอ่านริมฝีปาก และการใช้ภาษามืออย่างง่าย ๆ ผสมผสานกัน โดยรับเด็กที่สูญเสียการได้ยินเกิน



   
   

 
 
 

5 │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

กว่า 90  เดซิเบล ไม่มีความพิการอย่างอื่นซ้ำซ้อน และเป็นเด็กที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ภาควิชาโสต  
ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาว่าสามารถรับเข้าเรียนได้ 
จัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 ปี เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะไปเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียน
ร่วม หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษต่อไป  เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2544 มีเด็กจบไปจากโครงการ 15 รุ่น  จำนวน  
186  คน ไปเรียนต่อชั้น ป.1 – ป.6 โดยไปศึกษาต่อระดับมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเป็นส่วน
ใหญ่  สำหรับนักเรียนรุ่นที่ 16 และ17 ที่จบชั้นปีที่ 4 (ชั้นสูงสุดของโครงการ)ในปีการศึกษา 2545 – 2546 
อีกจำนวนปีละ 9 คน รวม 18 คน ขอสมัครเข้าเรียนร่วมระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
โรงเรียนจึงขยายโครงการศูนย์ทดลองฯ โดยรับเข้าเรียนร่วมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง ความพร้อมของโรงเรียน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ โดยรับเข้าเรียนในปีการศึกษา  2546  และปีการศึกษา 2547 และรับนักเรียนเรียนร่วมที่จบ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2552  และในปีการศึกษา 2552  
ได้จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาตามแนวการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟ 
 2.   ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 3.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ ัดการเร ียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถาน ศึกษาโรงเร ียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 1.   พ.ศ.   2525 – 2531  คุณกาญจนา   เมฆสวรรค์ 
 2.   พ.ศ.   2531 – 2533  นางนภา   สุวรรณเทศ 
 3.   พ.ศ.   2533 – 2549  นางอุดมศิลป์   ศรีสมบูรณ์ 
 4.   พ.ศ.   2549 – 2561  นางพัฒนา   เกตุกาญจโน 
  5.   พ.ศ.  2562 – ๒๕๖๕   นางจินดา  สรรประสิทธิ์ 
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งานโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

ระดับปฐมวัย 
การศึกษาภาคบังคับ   

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศกึษาปีท่ี 3  สุขภาพอนามัยนักเรียน 

อนุบาล 1 – 3 ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย 

  

สุขศาสตร์ในโรงเรียน อาหารกลางวัน 

ห้องสมุดโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
คัดลายมือ 

การอ่านออกเสียง  ท่องจำ 

เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

จริยศึกษา 

ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

เน้นให้มีสุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  
พัฒนาการทางกายเหมาะสมกับวยั 

ยิมนาสติก 

ดนตรี  นาฏศลิป ์

ทัศนศิลป์ (ลายไทย) 

งานดอกไม้สด 

การส่งเสริมงานเกษตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

เน้นทักษะการฟังสำเนยีงเจ้าของภาษา กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

การบริการทางการแพทย ์
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ข้อมูลนักเรียน 
 ข้อมูลนักเรียน ย้อนหลัง 3 ปี (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

ระดับปฐมวัย จำนวนนักเรียน (คน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ๕๙ ๓๙ ๔๗ 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ๖๖ ๖๗ ๔๙ 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ๕๕ ๖๙ ๗๐ 

ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวก
ปฐมวัย 

๓ ๖ ๘ 

รวมปฐมวัย ๑๘๓ ๑๘๑ ๑๗๔ 
 

ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เด็กปกติ บกพร่อง

ทางการได้
ยิน 

เด็กปกติ บกพร่อง
ทางการได้

ยิน 

เด็กปกติ บกพร่อง
ทางการ
ได้ยิน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๘๕ ๗ ๖๖ ๗ ๖๙ ๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๙๖ ๕ ๘๔ ๗ ๖๓ ๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๘๗ ๘ ๙๔ ๕ ๘๖ ๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๗ ๑ ๘๔ ๙ ๙๓ ๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗๕ ๕ ๗๖ ๑ ๘๔ ๙ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๗๗ ๓ ๗๓ ๕ ๗๖ ๑ 

รวม ๔๙๗ ๒๙ ๔๗๗ ๓๔ ๔๗๑ ๓๐ 
รวมระดับประถมศึกษา ๕๒๖ ๕๑๑ ๕๐๑ 

 
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เด็กปกติ บกพร่อง
ทางการได้

ยิน 

เด็กปกติ บกพร่อง
ทางการได้

ยิน 

เด็กปกติ บกพร่อง
ทางการ
ได้ยิน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๕ ๗ ๔๙ ๓ ๓๔ ๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๖ ๓ ๓๔ ๗ ๔๘ ๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๔ ๒ ๓๖ ๓ ๓๓ ๗ 

รวม ๑๑๕ ๑๒ ๑๑๙ ๑๓ ๑๑๕ ๑๓ 
รวมระดับมัธยมศึกษา ๑๒๗ ๑๓๒ ๑๒๘ 

 
รวมทุกระดับชั้น ๘๓๖ ๘๒๔ ๘๐๓ 
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ข้อมูลบุคลากร 
จำนวนบุคลากร  จำแนกตามเพศ  สังกัด  และตำแหน่งหน้าที่  ปีการศึกษา  256๔ 

 

ที ่ ตำแหน่ง / หน้าที่ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
1 ครู 

1.1   ข้าราชการครู 
 

๑๑ 
 

๔๗ 
 

๕๘ 
- สอนที่ ร.ร.พ.ส.ก. ๕๖ คน 
- มาช่วยราชการ 1 คน 
- ไปช่วยสอนร.ร.จิตรลดา 2 คน 

1.2   พนักงานราชการ - ๒ ๒  
1.3   ครูอัตราจ้าง - ๔ ๔  
1.4   ลูกจ้างกองทุนโรงเรียนฯ 1 ๗ ๘  
1.5   ครูต่างประเทศ 1 - 1  

รวม ๑๓ ๖๐ ๗๓  
2 ลูกจ้างประจำ - 2 2  
3 ลูกจ้างชั่วคราว 

3.1   ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
 
- 

 
2 

 
2 

 

3.2   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 4 4  
3.3   คนครัว (เงินรายได้สถานศึกษา) - ๔ ๔  

รวม - ๑๐ ๑๐  
4 ลูกจ้างกองทุนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

4.1   เจ้าหน้าที ่
 
- 

 
2 

 
2 

 

4.2   พ่ีเลี้ยง - ๑ ๑  
4.3   พนักงานขับรถ 1 - 1  
4.4   พนักงานสถานที่/ คนครัว - ๓ ๓  

รวม 1 ๖ ๗  
5 พระอาจารย์ 4 - 4 ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6 วิทยากรอาสาสมัคร และวิทยากรพิเศษ 

6.1  กองทัพเรือ 
 

3 
 

1 
 

4 
 

6.2  ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ 6 6 12  
รวม 9 7 16  

รวมทั้งสิ้น ๒๗ ๘๕ ๑๑๒  
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน 12  หลัง  ดังนี้ 

 1. เรือนเจ้าจอมเง็กและเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ ๋ว   ตั ้งอยู ่ในเขตพระราชฐานชั ้นใน 
เป็นอาคารไม้   2 ช ั ้น พื ้นทำด้วยไม้ มีสถาปัตยกรรมฉลุไม้ที ่งดงาม ใช้เป็นห้องเรียนและห้องนอน  
ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 

 2. เรือนเจ้าจอมมารดาสาย   ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก  อาคารเดิมเป็นเรือนไม้  2 ชั้น                 
ทั ้งชั ้นล่าง  และชั ้นบนมี 4 ห้องใหญ่และ 2 ห้องเล็ก ต่อมามีการสร้างอาคารครึ ่งตึกครึ ่งไม้ 2 ชั้น  
เชื ่อมติดต่อกับเรือนไม้เดิม  ชั ้นบนแบ่งเป็นห้องเรียนเล็ก ๆ 5 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนเด็กศูนย์ทดลองฯ   
ปีที่ 1 – 3  และเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับประถมศึกษา 2 ห้อง ชั้นล่างเป็นห้องเล็ก 1 ห้อง 
เป็นห้องฝึก และแก้ไขการพูดส่วนหน้าเปิดโล่งใช้เป็นที่รับประทานอาหารและทำกิจกรรมของนักเรียนศูนย์
ทดลอง ฯ อีก 2 ห้อง เป็นห้องฝึกพูด และห้องสื่อการเรียนการสอน 

 3. เรือนเจ้าจอมประยงค์  และพระองค์เจ้าศรีสุดสวาสดิ   ตั้งอยู ่ในเขตพระราชฐานชั ้นใน 
เป็นอาคารตึกพื้นไม้ตรงกลางมี 2 ชั้น เชื่อมติดกันเป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เป็นห้องเรียนห้องศูนย์สื่อปฐมวัย  
และห้องนอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3   

 4. อาคารแถวเต๊ง   ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน   เป็นอาคารที่มีผนังด้านนอกก่ออิฐถือปูน  
สูงถึงหลังคากั้นระหว่างเขตพระราชฐานชั้นในกับชั้นนอก มี 75 ห้อง โดยโรงเรียนใช้ห้องเลขที่ 12 – 53  
เป็นห้องเรียนชั้น ป.1-5   ห้องพิเศษต่างๆและห้องน้ำ   

 5. อาคารพระตำหนักสวนกุหลาบ  ตั ้งอยู ่ในเขตพระราชฐานชั ้นนอก อยู ่ เก ือบติดกำแพง
พระบรมมหาราชวัง  ด้านทิศตะวันออก เป็นตึก 2 ตอน  มีหอพระเชื่อมตรงกลาง พื้นยกสูงขึ้นประมาณ         
1 เมตรครึ่ง ชั้นล่างของอาคารไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะอับทึบและเตี้ย หลังคาตึกเป็นเก๋งแบบจีน อาคารนี้เดิม
เคยเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อปีพ .ศ.2425 และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  
1 ห้อง 

 6. อาคารป้อมมณีปราการ  ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก อยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวัง             
ด้านทิศตะวันออก ตรงกันข้ามกับกรมการรักษาดินแดงและวังสราญรมย์ เป็นอาคาร 3 ชั ้นโรงเรียน 
ใช้ชั้น 2 เป็นห้องเรียนจริยศึกษา  ชั้นล่างและชั้นบนไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะทางขึ้นเป็นบันไดเวียนค่อนข้างสูง 
ส่วนชั้นล่างอับทึบเพดานต่ำ 

 7. อาคารโรงโขน  ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก  เป็นอาคารไม้ที่เดิมเคยเป็นโรงโขนหลวง  
ในสมัยรัชกาลที ่ 6  ซ่อมแซมให้คงลักษณะเดิมไว้ใช้เป็นที ่จ ัดกิจกรรมรวม เป็นที ่ร ับประทานอาหาร  
ห้องธุรการ ห้องผู ้บร ิหาร  และใช้เป็นสถานที ่สำหรับให้น ักเร ียนมารอผู ้ปกครองเพื ่อร ับกลับบ้าน  
เมื่อเลิกเรียนแล้ว  รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับผู้มาติดต่อราชการด้วย                                      
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 8. อาคารฝึกพลศึกษา  ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก  เป็นอาคารชั้นเดียวที่บริษัทซิโน – ไทย 
สร้างน้อมเกล้า ฯ ถวายเมื ่อ พ .ศ. 2528 อยู ่ติดกำแพงพระบรมมหาราชวัง  ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้   
ข้างถนนท้ายวัง ใช้เป็นที่ฝึกสมรรถภาพทางร่างกาย ฝึกยิมนาสติกและพลศึกษา                 

 9. อาคารอเนกประสงค์  1  ตั ้งอยู ่ในเขตพระราชฐานชั ้นนอก เป็นตึก 2 ชั ้นที ่สร้างขึ ้นใหม่ 
อยู่ติดกับอาคารพระตำหนักฯ  ชั้นบนเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้องชั้นล่างมีห้องน้ำ 
และห้องโล่งใช้เป็นที่รับประทานอาหารและทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                      

 10. อาคารอเนกประสงค์ 2  ตั ้งอยู ่ในเขตพระราชฐานชั ้นนอกเป็นตึกสร้างใหม่ข้างโรงโขน  
มี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นล่างเป็นสหกรณ์โรงเรียน 1 ห้อง ส่วนที่เหลือต่อยาวไปทางด้านหลัง
โรงโขนใช้เป็นห้องครัว ครัวปฏิบัติการ และห้องพัสดุ 

 11. อาคารอเนกประสงค์  3  ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก  เป็นตึกสร้างใหม่ 2 ชั้น ชั้นละ 
3 ห้องเรียน  เป็นห้องเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 ปี พ.ศ. 2552 ได้ต่อเติมห้องพักครู 2 ห้อง ชั้นบน  
และชั้นล่าง เชื่อมต่อกับอาคารเดิม โดยงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 1,535,500 บาท    

 12. อาคารอเนกประสงค์ 4 (อาคารใหม่)  ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก  อยู่ด้านหลังกึ่งกลาง
ระหว่างเรือนเจ้าจอมมารดาสาย กับโรงโขน เป็นตึก 3 ชั้น  ชั้นที่ 3  มี 3 ห้องใช้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ห้องภาษาอังกฤษ และห้องสมุดชั ้นที่ 2 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้อง SMART School   
ชั้นล่าง 2 ห้อง เป็นห้องประชุม   

๑๓. อ่ืนๆ 

ห้องพยาบาล 1 ห้อง    ส้วม 4 หลัง สนามเด็กเล่น 2 สนาม   และสนามฟุตบอล 1 สนาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เรือนเจา้จอมมารดาสาย 
เรือนเจา้จอมเง็กและ

เจา้จอมม.ร.ว.จ๋ิว 

อาคารอเนกประสงค1์ และพระต าหนกัฯ 

อาคารโรงโขน 

อาคารแถวเต๊ง 

เรือนเจา้จอมประยงคแ์ละ         

พระองคเ์จา้ศรีสุดสวาสดิ 
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แผนผังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  ปีการศึกษา  256๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

ปร
ะต

ูกลั
ยา

วด
 ี

ประตูศรีสดุาวงศ ์

1. อาคารโรงโขน 
2. อาคารอเนกประสงค์ 2 
3. ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย 
4. อาคารอเนกประสงค์  3 (ชั้นม.1 – 3) 
5. อาคารยิมนาสติกและพลศึกษา 
6. ป้อมมณีปราการ 
7. อาคารอเนกประสงค์  1 (ชั้น ป.6) 
8. อาคารพระตำหนักสวนกุหลาบ (ชั้น ป.6) 
9. อาคารแถวเต๊งห้องที ่14 – 57   

(ชั้น ป.1 – 5  และห้องพิเศษ) 
    10. อาคารศูนย์เด็กปฐมวัย 
    11. อาคารอนุบาล1-2 
    12. อาคารอเนกประสงค์ 4 (ห้องพิเศษ) 
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2 

บ่อน้ำ 
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12 

หมายเหตุ  พ้ืนที่อาคารของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทั้งหมด 2 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา  
               พ้ืนที่ใช้สอย 4,750 ตารางเมตร  
               พ้ืนที่เขตพระบรมมหาราชวังทั้งหมด 152 ไร่ 2 งาน 
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สภาพชุมชน 
 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นหน่วยงานราชการ มีประชากรประมาณ  300,000
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   สำนักพระราชวัง  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  สนามหลวง  กระทรวงกลาโหม วัดพระเชตุพนฯ  ชุมชนท่าเตียน อาชีพหลักของชุมชนคือ  
รับราชการ  เนื่องจากโดยรอบโรงเรียนประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที ่เป็นที่รู ้จักโดยทั่วไป คือ ช่างสิบหมู่ ช่างทองหลวง งานฝีมือชาววัง  
ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) และโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
  อาชีพหลัก  คือ  รับราชการคิดเป็นร้อยละ 45.11 
  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.13 
  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  250,000  บาท 
 

แผนผังโรงเรียน 
 

 

 



      

 
 
 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ชมรมศิษย์เก่า 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

การบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป 

งาน โครงการพระราชดำริ 

-  งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

   และการจัดการเรียนการสอน 

-  งานวัดประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน 

-  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

-  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

-  งานนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพฯ 

-  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

-  ห้องสมุด 

-  การใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อการเรยีน 

   การสอน 

- งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

-  งานพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพ 

    การ ศึกษา 

-  งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

-  งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงาน 

-  งานระดม ทรัพยากร 

-  งานการเงินและการบญัชี 

-  งานพัสดุและสินทรัพย ์

-  งานอาคารสถานท่ี การบำรุงซ่อมแซม 

    ปรับปรุง 

    

  

-  งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนด 

    ตำแหน่ง 

-  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

-  งานพัฒนาบุคลากร 

-  งานรักษาวินัยและการออกจากราชการ 

-  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 

-  งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณ 

    วิชาชีพ 

-  งานบำรุงขวัญ กำลังใจและบุคลากรดเีด่น 

-  งานสารบรรณ ธุรการ  

    ทะเบียน สถิต ิ

-  งานเลขานุการ 

-  งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

-  งานพัฒนาระบบบริหารและ 

   พัฒนาองค์กร 

-  งานประชาสัมพันธ์ 

-  งานร่วมกิจกรรมชุมชนฯ 

-  งานควบคุมตรวจสอบภายใน 

-  งานสำมะโนโรงเรียน 

 การรับและจำหน่ายนักเรยีน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 

ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของการศึกษาปฐมวัย 
 

ประเด็นวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) ข้อจำกัด (Weakness) 
๑. คุณภาพเด็ก 
- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

- เด็กมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 
การประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก 

- เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานค่อนข้าง
น้อย เช่น การวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ 

๒. กระบวนการบริหารและ
จัดการ 
- หลักสูตรครอบคลุม  

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
- ครูเพียงพอกับชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความ

เชี่ยวชาญ 
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ 

เพ่ือการเรียนรู้ 
- สื่อเทคโนโลยี / สื่อ เพื่อ

สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
- มีระบบบริหารคุณภาพ 

ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

- มีหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทและ
พัฒนาการ ๔ ด้าน 
- ครูจบสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกคน 

- ห้องเรียนมีขนาดจำกัดไม่เพียงพอ 
ต่อจำนวนเด็ก 
- สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
- ไม่มีครูผู้ช่วยดูแลเด็ก จึงไม่สามารถ

ดูแลเด็กได้ทั่วถึง 
- มีการรับนักเรียนที่หลากหลาย 

๓. การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- จัดประสบการณ์ส่งเสริม

พัฒนาการทุกด้าน 
- เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
- จัดบรรยากาศเอ้ือต่อ 
- การเรียนรู้ สื่อ/ เทคโนโลยี 
- ประเมินพัฒนาการตามจริง 

- การจัดประสบการณ์และบรรยากาศ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการประเมินเด็กตามสภาพจริงเป็น

รายบุคคล 

- งบประมาณในการสนับสนุนการใช้
ผลิตสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
- ในระดับชั้นปฐมวัยไม่มีสื่อเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของระดับประถมศึกษา 
 

ประเด็นวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) ข้อจำกัด (Weakness) 
๑. คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ คุณภาพผู้เรียน 
   - การอ่าน 
   - ทักษะการสื่อสาร 
 
 
   - การเขียน 
 
   - คิดคำนวณ 
 
   - คิดวิเคราะห์ 
 
   - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด 
 
   - การแก้ปัญหา 
 
   - สร้างนวัตกรรม 
 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   - ผลสัมฤทธิ์ 
 
   - ความรู้ / ทักษะพ้ืนฐาน 
 
   - เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- คุณลักษณะ 
 
- มีความภูมิใจในท้องถิ่น  

และความเป็นไทย 
- การยอมรับ 
 
 
- สุขภาพร่างกายและจิตสังคม 

 
 
- นักเรียนมีความสารถในการอ่าน 
- นักเรียนมีทักษะการสื่อสารที่สามารถ

บอกความต้องการของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน 
- นักเรียนมีทักษะการเขียน เขียน

สื่อสารได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนมีความสามารถในการผลิต

นวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
- เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

ที่กำหนดได้ 
- มีความรู้ / ทักษะพื้นฐาน นำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
- มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพหลากหลาย 

ที่สุจริต 
 
- มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม

สถานศึกษากำหนด 
- มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทย 
- นักเรียนยอมรับในความแตกต่างของ

เพ่ือนในห้องเรียน และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

- มีสุขภาพดี  
- น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
- มีจิตอาสาต่อเพ่ือน  ครู และผู้อื่น 

 
 
- จับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้ 
 
 
 
- แต่งเรื่องสั้นจากภาพไม่ได้ 
- ลายมือไม่สวย 
- นักเรียนขาดทักษะการวิเคราะห์

โจทย์ปัญหา 
- นักเรียนขาดทักษะการวิเคราะห์ 

และคิดวิจารณญาณ 
- นักเรียนขาดประสบการณ์การ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- นักเรียนไม่มีทักษะการแก้ปัญหา 

ในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนขาดทักษะชีวิตพ้ืนฐาน 

ตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เด็กมีภาวะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
- เด็กมีภาวะสูงกว่ามาตรฐาน 



 ๑๗ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ประเด็นวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) ข้อจำกัด (Weakness) 
๒. กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 
    

๒.๑  
  ๒.๑.๑ มีเป้าหมายชัดเจน  
(ทุกคนในองค์กรรู้เป้าหมายชัดเจน) 
 ๒.๑.๒ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
(ทุกคนในองค์กรรู้วิสัยทัศน์ชัดเจน) 
 ๒.๑.๓ มีพันธกิจที่ชัดเจน 
 (ทุกคนในองค์กรรู้พันธกิจที่ชัดเจน) 
 
๒.๒  
 ๒.๒.๑ มีระบบบริหารคุณภาพ 
ของสถานศึกษาชัดเจน 
 ๒.๒.๒ มีระบบการจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 
๒.๓ 
 ๒.๓.๑ มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
 ๒.๓.๒ มีหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๓.๓ ผู้เรียนได้พัฒนาทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
๒.๔ 
 ๒.๔.๑ มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
๒.๕ 
 ๒.๕.๑ มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเหมาะสม 
 ๒.๕.๒ มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๕.๓ การจัดบรรยากาศมีความ
ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 
๒.๖ 
 ๒.๖.๑ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกชั้นเรียน 

 
๑. ครูและบุคลากรยังไม่เข้าใจและ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ 
๒. ครูและบุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการ
กำหนด / ปรับปรุง วิสัยทัศน์ให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๓. ครูและบุคลากรยังไม่เข้าใจ 
ในพันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
๑. ผู้เรียนพัฒนาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาได้ไม่เต็มตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
๑. การบริหารของต้นสังกัดยังไม่เป็น
ระบบ 
๒. ครูและบุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๓. ขาดการส่งเสริมให้ครู 
 
๑. จำนวนนักเรียนไม่เหมาะสมกับ
ขนาดห้องเรียน เช่น อากาศไม่ถ่ายเท/ 
ประตูหน้าต่างไม่เพียงพอ 
๒. ขนาดของอุปกรณ์ (โต๊ะ+เก้าอ้ี)  
ไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 
 
 
๑. ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันยุคสมัยตามศตวรรษ 
ที่ ๒๑  



 ๑๘ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ประเด็นวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) ข้อจำกัด (Weakness) 
 ๒.๖.๒ มีการสนับสนุนการบริหารการ
จัดการที่ดี 
 ๒.๖.๓ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รอบด้านตามบริบทของสถานศึกษาและ
ความต้องการของผู้ปกครองและ
นักเรียน 
๒.๖.๔ มีระบบสารสนเทศในการวัดและ
ประเมินผล ในรู้แบบออนไลน์ 

๒. ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์การสอน 
/ สื่อ / เทคโนโลยี ในการสนับสนุน
การจัดการสอนของครูผู้สอน 
๓. ระบบสารสนเทศในการวัดและ
ประเมินผลยังขาดการเสถียร 
๔. ข้อมูลในระบบสารสนเทศไม่ครบ / 
ไม่สัมพันธ์กัน 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

๓.๑ ครูจัดการเรียนการสอนเน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
๓.๒ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก โดยครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
,นักเรียนกล้าแสดงออก 
๓.๓ ครูมีความรู้ความเข้าใจและใช้
วิธีการที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างเหมาะสม 
๓.๔ มีการนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๓.๑ ขาดเทคโนโลยีในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 
๓.๒ ขาดห้องปฏิบัติการที่มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนเรียนการสอน 
๓.๓ ห้องเรียนมีขนาดจำกัด, อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของระดับมัธยมศึกษา 
 

ประเด็นวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) ข้อจำกัด (Weakness) 
๑. คุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
- มีความสามารถในการอ่าน การ

เขียน การสื่อสาร การคิด
คำนวน 

 
 
 
- มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
 
- มีความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรม 
 
 
- มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
 
- มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี

ต่องานอาชีพ 
 
 
 ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- การมีคุณลักษณะและค่านิยม 

ที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 
 
- ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ

เป็นไทย 
 

 
 
 
- การอ่าน การเขียน ภาษาไทย 
- สามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้อง 

และคล่องแคล่ว 
- สามารถสื่อสารนำเสนอผลงาน

ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและดี 
 
- คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนได้  

และสามารถคิดอย่างมีเหตุผล  
ใช้วิจารณญาณของนักเรียนเอง  
และสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้อย่างมีตัวตน 
 
- มีพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมตาม

ความสนใจอย่างดี สามารถทำชิ้นงาน
นวัตกรรมได้สำเร็จ 

 
- สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น

สร้างผลงานของตนเองได้เป็นอย่างดี
และสร้างสรรค์ 

 
- ทุกกลุ่มสาระฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
- มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชา

งานภูมิปัญญาไทยอย่างดี และมีเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพขั้นพ้ืนฐานได้ดี 

 
 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม และ

เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 
 
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทยจนเป็นที่ยอมรับในวง
กว้าง 

 
 
 
- การสื่อสารภาษาอังกฤษไม่สามารถ

สนทนาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว 
- การคิดคำนวณ ไม่สามารถแก้โจทย์

ปัญหาแสดงวิธีทำวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
 
 
- การแก้ปัญหายังต้องมีการชี้แนะ 

แนะนำในบางสถานการณ์ของปัญหา 
 
 
 
 
- ยังไม่สามารถสร้างผลงานนวัตกรรม

จากพ้ืนฐานของตนเองทั้งหมด  
ต้องทำตามแบบจากอินเทอร์เน็ต 

 
- มีอินเทอร์เน็ตที่ไม่เพียงพอและ

อุปกรณ์ไม่อำนวย 
 
 
- ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มเด็ก

อ่อน ยังมีอยู่พอสมควร 
 
- ความรู้และทักษะพ้ืนฐานบางด้าน 

เช่น งานเกษตร งานช่าง ควร
ส่งเสริมเพ่ิมมากข้ึน 



 ๒๐ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ประเด็นวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) ข้อจำกัด (Weakness) 
 
- การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างและหลากหลาย 
 
- สุขภาวะทางร่างกายและจิต

สังคม 

 
- มีห้องเรียนเรียนร่วมระหว่างนักเรียน 

ที่ปกติและบกพร่องด้านการได้ยิน  
จึงทำให้เกิดการยอมรับได้ดี 
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางการที่ดี 
- ผู้เรียนมีจิตสังคมที่ดี 

๒. กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 
- มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

 
 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 
 
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 

 
 
- มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

และพันธกิจ ชัดเจน 
 
 
 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

ที่กำหนดไว้ 
 
- มีการพัฒนาห้องเรียนร่วมเป็นไปตาม

การพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- มีการดำเนินงานกำหนดวิชาเรียนครบ

ทุกกลุ่มสาระฯรอบด้าน 
- มีการพัฒนาหลักสูตรที่สนับสนุน 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
 
- มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
- มีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
เต็มที่ 
- มีห้องเรียนที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่

ครบถ้วน 
 
 

 
 
- บุคลากรไม่มีความเข้าใจเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน 
- บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมในการ

กำหนด 
 
- การบริหารจัดการไม่เป็นไปตาม

คุณภาพที่กำหนด 
 
- นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

ได้ยิน ไม่ได้รับการสนับสนุนด้าน
วิชาการ บริการกิจกรรมอย่าง
เต็มที่ 

- การจัดน้ำหนักของเป้าหมายการ
เรียนจะเน้นศิลปวัฒนธรรม 
มีน้ำหนักมากกว่าของเทคโนโลยี 
และความเป็นสากล 

- หลักสูตรที่กำหนดไม่ได้ตอบสนอง
ผู้เรียนทุกคน 

- ส่งเสริมครูที่เข้าร่วมการอบรมไม่
เป็นไปตามความสนใจ 
- ไม่ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ให้มี

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 
- มีข้อจำกัดด้านสถานที่ 
 
 
 
 
 



 ๒๑ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ประเด็นวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) ข้อจำกัด (Weakness) 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

- มีทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอ - ขาดบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยี 
อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- การจัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

 
 
- ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

เชิงบวก 
 
 
 
 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน

อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 

 
 
- ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
- ครูจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ

จริง 
- ครูสามารถถ่ายทอดให้นำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
- ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน 
- ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
- ครูมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใน

ห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
- ครูมีการจัดข้อมูลสารสนเทศใน

ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
- ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก 
- ครูมีการตรวจสอบผู้เรียนอย่าง

สม่ำเสมอ 
- ครูมีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบ 
- ครูนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
- ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
- ครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำมา

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 - ทักษะการคิดขั้นสูง 
 - วิธีการคิดที่หลากหลาย 
 
 
 
 
- การครอบคลุมของสัญญาณการ

สื่อสาร 
- สื่อที่ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ 
- ความพร้อมในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- การจัดการเรียนการสอนของครูใน

รายวิชายังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

 
 
 
- ผลนำมาพัฒนาผู้เรียนเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 
 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ 
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ตารางที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 

ประเด็น
วิเคราะห์ 

โอกาส อุปสรรค 

เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม
ของลูกค้า 

(Customer 
Behavior : 

C) 
 
 
 
 
 
 

การเมือง 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและสามารถใช้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ปกครองสนับสนุนเทคโนโลยีแก่ผู้เรียน 
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่ เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต
อย่างเต็มที่ 
4. มีโอกาสที่จะรับอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงาน
ภายนอก 
5. มีผู้ปกครองที่มีความสามารถและสนับสนุน
เทคโนโลยีให้กับผู้เรียน 
6. มีโอกาสได้รับอุปกรณ์เทคโนโลยีจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
๒. ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน 
มีเวลาในการดูแลนักเรียน 
๓. ผู้ปกครองกำกับ ติดตาม สนับสนุนในการเรียน
การสอนดี 
๔. นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตอบสนองกับ 
อัตลักษณ์โรงเรียน 
๕. ความสัมพันธ์ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
เป็นไปในทางที่ดี 
 
๑. เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
๒. มีนโยบายการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรู้ 
๓. นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 
โดยไม่มีการสอบคัดเลือก  
 
๑. มีกฎหมายเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน 
๒. มีกฎหมายที่เปิดโอกาสและครอบคลุมสิทธิของ
ผู้เรียน 
 

1. ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ 
เกม Facebook  
2. ครอบครัวที่มีสมาชิกในครัวเรือนมาก 
จะมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3. ผู้เรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ 
4. หน่วยงานไม่ให้ หรือให้ในปริมาณที่ 
ไม่เพียงพอ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
5. มีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ไม่มีความสามารถ 
ที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีผู้เรียนได้ 
6. อุปกรณ์ท่ีได้รับไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มท่ี
และมีประสิทธิภาพ 
 
๑. ผู้ปกครองไม่ให้โอกาสนักเรียนแสดงคาวม
สามารถของตนเท่าท่ีควร 
๒. นักเรียนขาดทักษะการคิดและทักษะในการ
ดำเนินชีวิต 
๓. ผู้ปกครองไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
เชื่อบุตรหลานของตนเองมากจนเกินไป เช่น 
การทะเลาะกัน 
๔. นักเรียนขาดภาวะการเป็นผู้นำ 
 
 
 
๑. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
๒. นโยบายเยอะเกินไป 
๓. การจัดการศึกษามีการแทรกแซงโดย
นักการเมือง 
 
 
๑. มีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
๒. มีความล้าหลัง 
๓. สิทธิของผู้เรียนได้รับโอกาสมากเกินไปจนทำ
ให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาผู้เรียน 
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ประเด็น
วิเคราะห์ 

โอกาส อุปสรรค 

เศรษฐกิจ 
(Economic 

: E) 
 
 

สังคมและ
วัฒนธรรม 

๑. ความม่ันคงของรายได้ / อาชีพ 
  - ข้าราชการ / ข้าราชบริพาร 
  - เจ้าของกิจการ / พ่อค้า แม่ค้า / ลูกจ้าง ฯลฯ 
๒. ผู้ปกครองไม่ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา 
 
๑. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๒. ผู้ปกครองไม่มีความแตกต่างทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
๓. มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 
๔. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษากับชาวต่างชาติ 

๑. ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของผู้ปกครอง  
ในการสนับสนุนการศึกษาให้บุตร 
๒. ไม่สามารถคัดเลือกนักเรียน 
 
 
๑. รถติด  
(การจราจรติดขัด/สัญจรไม่สะดวก) 
๒. ไม่มีที่จอดรถ 
๓. มีคนเร่ร่อน  
๔. มีการแข่งขันสูงเป็นสังคมเร่งรีบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๓   

ทิศทางการจัดการศึกษา 
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ทิศทางการจัดการศึกษา 

 

 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีปัจจัยภายในและภายนอกที่มีข้อจำกัดทางบริบทและสังคมของผู้ปกครอง 
เป็นหลัก ดังนั้นองค์กรจึงอยู่ในส่วนของ Cash cows (รักษาสภาพ)  / STAR (รุก/เพิ่ม/ขยาย) โดยมีลักษณะการทำงาน 
ในการรักษาสภาพของบริบทโรงเรียน ซึ ่งมีสถานที่ตั ้งอยู ่ในพระบรมมหาราชวัง และการทำงานในเชิงรุกคือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของครู และเพ่ิมประสิทธิผลของผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป ดังแสดงในแผนภาพ  

 

 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนได้นำมาสรุปเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เพ่ือให้ได้วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ค่านิยม  และกลยุทธ์ ซึ่งปรากฏตามที่จะเสนอ  
ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเร ียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดการศึกษาให้น ักเร ียนเป็นบุคคลแห่ง 
การเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเป็นต้นแบบ
แห่งการเรียนร่วม ภายใต้การบริหารตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนโดยเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
4. บริหารองค์กรโดยใช้เทคโนโลย ี
5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม 
6. บริหารตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

 



 ๒๖ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

 
ค่านิยมองค์กร (Value) 

  องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม นำความรู้ สู่ความพอเพียง 
 
 PSK Core values 
 
 P = Power (พลังในการสร้างสรรค์คนดี มารยาทงาม พลังโลกอนาคต) 
 S = Stratery (วางแผนเป็นผูน้ำในยุค New normal) 
 K = Knowledge (ความรู้) 
 

ประเด็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy  Issues)  
 ๑. ส่งเสริมนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 ๒. พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

๓. ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
 ๔. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

๕. พัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนร่วม 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 ๑. ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมตามวัย 
โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น การปฏิบัติจริง ตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 ๒. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเสมอภาค ตามหลัก
องค์ 4 แห่งการศึกษา ทั้งทางด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา และมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สื่อสารในชีวิตประจำวันและโลกของการทำงาน 
 ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพตามศักยภาพ 

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มีสมรรถนะตามสายงาน และวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์   

๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔   
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

กลยุทธก์ารพัฒนาการศึกษา 
 

กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
๒. พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
๓. ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
๔. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๕. พัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนร่วม 

 
 จากกลยุทธ์การพัฒนาดังกล่าว โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายเป็น ๔ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ครู โรงเรียน  
และชุมชน  ดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 

 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๑. นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการ
เรียนรู้คู่คุณธรรม 

๑. ค่าเฉลี่ยการสอบระดับสถานศึกษา 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรมตามคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 

และห้องคอมพิวเตอร์ 

 
๘๕ 
๘๐ 

 
๘๘ 
๘๕ 

 
๙๒ 
๙๐ 

 
๙๕ 
๙๕ 

๒. ครูเป็น
ผู้อำนวยการเรียนรู้ 

๑. จำนวนครูที่ผ่านการนิเทศการสอนตามเกณฑ์ 
 ที่โรงเรียนกำหนด 

๒. จำนวนครูที่ใช้แนวการสอนแบบ Active Learning 

๕๐ 
คน 
๔๐ 
คน 

๕๕ 
คน 
๔๕ 
คน 

๖๐ 
คน 
๕๐ 
คน 

๖๔ 
คน 
๖๐ 
คน 

๓. โรงเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

๑. โรงเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
 
 

ได้ 
ดี 

ได้ 
ดี 

ได้ 
ดีเลิศ 

ได้ 
ยอด
เยี่ยม 

๔. ชุมชนมีความพึง
พอใจต่อโรงเรียน 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนเพิ่มข้ึน 
    ในแต่ละปีการศึกษา 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการ
เรียนรู้คู่คุณธรรม 

๑. ร้อยละของนักเรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น 
๒. ร้อยละของนักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๓. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม 

๘๐ 
๘๐ 

 
๙๐ 

๘๕ 
๘๕ 

 
๙๒ 

๙๐ 
๙๐ 

 
๙๕ 

๙๕ 
๙๕ 

 
๑๐๐ 

๒. ครูมีความรู้
ความสามารถเป็น
ผู้อำนวยการเรียนรู้ 

๑. ร้อยละของครูมีทักษะความรู้ ความสามารถ  
เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

๒. ร้อยละของครูนำความรู้ ความสามารถไปใช้กับ
นักเรียน 

๗๐ 
 

๗๐ 

๗๕ 
 

๗๕ 

๘๐ 
 

๘๐ 

๘๕ 
 

๘๕ 

๓. โรงเรียนเป็น
โรงเรียนที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

๑. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
๒. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกระดับดีเยี่ยม 
 

ได้รับ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
ดีเยี่ยม 

๔. ชุมชนมีความ
เชื่อมั่นต่อโรงเรียน 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน 
๒. จำนวนนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียน 
 

๘๐ 
๑๐๕ 

๘๕ 
๑๑๐ 

๙๐ 
๑๑๕ 

๙๕ 
๑๒๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. นักเรียนมีวิถี
ชีวิตตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความประหยัด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ 
 

๘๐ 
 

๗๕ 
๘๐ 

๘๒ 
 

๘๐ 
๘๒ 

๘๕ 
 

๘๕ 
๘๕ 

๙๐ 
 

๙๐ 
๙๐ 

๒. ครูมีการบูรณา
การ การจัดการ
เรียนรู้ ตาม
แนวทางศาสตร์
พระราชา 

๑. ร้อยละของครูที่มีข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒. ร้อยละของครูที่นำศาสตร์พระราชามาใช้ 

ในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
๓. ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนตามลำดับ

ขั้นตอน 
๔. ร้อยละของครูที่มีการสอนเน้นทักษะกระบวนการ

เรียนรู้ 

๙๐ 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

๙๒ 
๙๒ 

 
๙๒ 

 
๙๒ 

๙๕ 
๙๕ 

 
๙๕ 

 
๙๕ 

 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๓. โรงเรียนมี
คุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

๑. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

๒. จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ร้อยละของครูที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 
 

ดีเลิศ 
 

๑ 
 

๘๐ 

ดีเลิศ 
 

๒ 
 

๘๒ 

ดีเลิศ 
 

๓ 
 

๘๕ 

ดีเลิศ 
 

๔ 
 

๙๐ 

๔. ชุมชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการ
ตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา 

๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร
จัดการ 

 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดและสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน 

๑. ร้อยละของผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม 
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของโรงเรียน 

๓. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ของตนเองผ่านนวัตกรรมของครู 

 

๙๐ 
๗๐ 

 
 

๑๐๐ 

๙๐ 
๗๕ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
๘๐ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
๘๕ 

 
 

๑๐๐ 

๒. พัฒนาครูเป็นผู้
มีทักษะในการผลิต
นวัตกรรม 

๑. ร้อยละของครู ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา 
๒. ระดับคุณภาพของนวัตกรรมทางการศึกษา 
๓. ร้อยละการเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา 
๔. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา อบรม  
    การผลิตนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี 

๑๐๐ 
ดี 

๑๐๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
ดี 

๑๐๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 
ดีมาก 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

๑๐๐ 
ดีมาก 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

๓. โรงเรียนมีระบบ
การจัดการ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

๑. ระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๒. ร้อยละของการพัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยี 
๓. ระดับการบริหารจัดการนวัตกรรม 
 
 

ดี 
๕๐ 
ดี 

ดี 
๖๐ 
ดี 

ดีมาก 
๗๐ 

ดีมาก 

ดีมาก 
๘๐ 

ดีมาก 

๔. ชุมชนมีความพึง
พอใจในการจัด
การศึกษา ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

๑. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 

 

๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนร่วม 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. นักเรียนเรียน
ร่วมและมีทักษะ
การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่มาสามารถศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้น 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถช่วยเหลือตนเอง 
ในชีวิตประจำวัน 

๓. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารความต้องการ 
ของตนเองได้ 

๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ 
ที่กำหนด 

 

๑๐๐ 
 

๙๒ 
 

๘๐ 
 

๙๘ 

๑๐๐ 
 

๙๕ 
 

๘๕ 
 

๙๙ 
 

๑๐๐ 
 

๙๘ 
 

๙๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๙๕ 
 

๑๐๐ 
 

๒. ครูมีองค์ความรู้
ในการจัดการเรียน
การสอนต้นแบบ
แห่งการเรียนร่วม 

๑. ร้อยละของครูมีวุฒิการศึกษาพิเศษ 
๒. ร้อยละของครูที่มีทักษะการจัดการเรียนการสอน

แบบเรียนร่วม 
๓. ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรม/เข้ารับการอบรม 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

 

๑๐๐ 
๙๐ 

 
๘๕ 

๑๐๐ 
๙๕ 

 
๙๐ 

๑๐๐ 
๙๘ 

 
๙๕ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๓. โรงเรียนเป็น
ต้นแบบแห่งการ
เรียนร่วม 

๑. ระดับผลการประเมินเป็นโรงเรียนเรียนร่วม 
๒. ร้อยละของโรงเรียน/หน่วยงาน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน  
    การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม 
 
 

ดี 
๘๐ 

ดี 
๘๕ 

ดีมาก 
๙๐ 

ดีมาก 
๙๕ 

๔. ชุมชนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนเรียน
ร่วม 

๑. ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจ 
    ในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม 
๒. ร้อยละของชุมชนในการสนับสนุน/ 
    การจัดกิจกรรมแบบเรียนร่วม 
 

๘๕ 
 

๑๐๐ 

๙๐ 
 

๑๐๐ 

๙๕ 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5  
การวิเคราะห์โครงการเพื่อการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

 การวิเคราะห์โครงการเพื่อการพัฒนา 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

    กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

   กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวัฒนธรรมไทย 
   กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมนันทนาการ 
   กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้สู่

ลานวัดลานวัง  
   กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมทัศนศึกษา 
   กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์           

 ประเทศไทย 

✓ ✓ ✓ ✓ นางจุฑา สุขใส 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
    กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะการ

อ่านการเขียน 
    กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดลายมือ 
    กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
    กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
    กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
    กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวันสำคัญ  

        (วันเฉลิมพระชนมพรรษา , 
วันแม่แห่งชาติ ,วันชาติ ) 

    กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
เขียนตามจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์ 

    กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมเตรียม (ซ้อม)  
เพ่ืองานศิลปหัตถกรรม
แห่งชาติ 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวยุพิน  แซ่เฮ๊ียบ 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร ์
   กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมความ 
                   เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

✓ ✓ ✓ ✓ นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง 



 ๓๕ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
   กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทาง          

 คณิตศาสตร์ 
   กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเซียนคิดคณิตคิดเร็ว 
   กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมคณิตศาสตร์ในวัน              
                   สำคัญ 
   กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการแข่งขันตอบ  

 ปัญหาคณิตศาสตร์ 
   กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการแข่งขัน A-Math   
                   และ 24 แต้ม 
   กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

๔ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษท่ี 21 
   กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
   กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสุพรทิพย์  กมลชวรัตน์ 

๕ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา
สู่ Thailand 4.0      
   กิจกรรมที่ ๑ PSK Morning Talk 
   กิจกรรมที่ ๒ English  is fun 
   กิจกรรมที่ ๓ My English note 
   กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม H.E.L.P. (Hands 

on English Language 
Program) 

    กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียน ป.6 และ ม.3 

    กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรม English Camp 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 

๖ โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน 
     กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมพัฒนาเรือน

พยาบาล 
     กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมงานอนามัย

โรงเรียน 
     กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพลศึกษาใน

โรงเรียน 
     กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมการแข่งขันที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 



 ๓๖ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
พลศึกษา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๗ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  
เอื้อประโยชน์ใส่ใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
     กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมครูห่วงใย ใส่ใจ

นักเรียนทุกคน 
     กิจกรรมที่ ๒  ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

วิชาการ 
     กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
                     ยาเสพติด 
     กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค 

๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
     กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะการ  
                     อ่านเขียน นักเรียน ป.๑    
     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
                     นักเรียน ป.๓ 
    กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
                    นักเรียน ป.๖ 
    กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
                    นักเรียน ม.๓  
    กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมวิชาการสาน 
                    สัมพันธ ์
    กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมซ่อมเสริมการ 
                    เรียนรู ้
    กิจกรรมที่ ๗ การวิจัยและพัฒนาการเรียน 
                    การสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมแนะแนว 
    กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมนักเรียน 
    กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
                    สาธารณประโยชน ์

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวสิริวิภาพร สระศรี 

๑๐ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวศิริรัตน์  
เตชะสิริวิชัย 



 ๓๗ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
๑๑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

    กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการส่งเสริม
โครงงานคุณธรรมในสายชั้น 
และการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ ๔ ดาว 

    กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ 
                    สร้างสรรค์ประโยชน์ 
    กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการประกวด

มารยาทไทย 
    กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมนักเรียนดี 
                    ศรีพระตำหนักฯ 
    กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
    กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมค่ายยุวชนคน 
                    คุณธรรม   
    กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมการแข่งขัน  
                    หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
                    และถอดบทเรียนโครงงาน   
                    คุณธรรม 
    กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 
 

๑๒ โครงการพัฒนาห้องสมุด 
    กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรักการอ่านและ 
                    ส่งเสริมการอ่าน 
    กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมรักการอ่านอ่านดี 
                    มีรางวัล 
    กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    
                    “ชวนกันมา อ่านเสริมเติม

ฝัน” 
    กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมห้องสมุดสัญจร 
    กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

“พ่ีเล่า...น้องรัก” 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวชญากาณฑ์ จนัทาบ 

๑๓ โครงการพัฒนากระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียน ( Lesson Study) และวิธีการแบบ
เปิด (Open Approach) 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง 



 ๓๘ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
๑๔ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 
   กิจกรรมที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ทั้งระดับปฐมวัย - ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

   กิจกรรมที่ ๒  ค่ายภาษาอังกฤษชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

   กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมซ่อมเสริมสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

   กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑-๖ 

   กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   
๑-๓ 

   กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมสอนเข้มนักเรียน
ชั้นป.๖ และ ม.๓ 

   กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

   กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน 

   กิจกรรมที่ ๙  กิจกรรมพัฒนาการออก
ข้อสอบ และทำคลังข้อสอบ 

   กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมการวิจัย นวัตกรรม 
และพัฒนาการเรียนการ
สอนของครู 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวนพวรรณ มาสร้อย 

๑๕ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ไทยและนานาชาติ 
    กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้าน

ภาษา 
    กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพด้านภาษาและ
วัฒนธรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 



 ๓๙ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
    กิจกรรมที่ ๓ จัดค่ายคลินิกภาษา 

นานาชาติ  
    กิจกรรมที่ ๔ ทดสอบนักเรียน 

๑๖ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

    กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๔.๐ 

    กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ 
นวัตกรรมต้านทุจริต 

    กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ต้านทุจริตศึกษา 
(สื่อภาพยนตร์สั้น) 

    กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรม Best Practice 
    กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
    กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมการใช้หลักสูตรต้าน

ทุจริต 
    กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดี

ของแผ่นดิน” (เยาวชนไทย
หัวใจสตรอง) 

    กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ นางภัทรวดี ฟองคำ 

๑๗ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งการจัดบรรยากาศในชั้น
เรียน 
    กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดบรรยากาศใน 

ชั้นเรียน 
    กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอน   
    กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้สู่

ลานวัดลานวัง  

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวนฤมล  มุกธวัตร 



 ๔๐ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
     กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมทัศนศึกษา 

๑๘ โครงการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวชญากาณฑ์ จนัทาบ 
๑๙ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

   กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมการจัดทำแผน
บูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ 
และขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

   กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมพระสอนศีลธรรม 
ในโรงเรียน วิชาจริยศึกษา
และการแนะแนว 

   กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมการสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ 

   กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหาร
ราย 

   กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  
“ภูมิปัญญาธรรมภูมิปัญญา
ไทย” 

   กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต 
   กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม

วิถีพุทธของครู และนักเรียน 
   กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

วิถีพุทธ “วิถีธรรม วิถีไทย” 
   กิจกรรมที่ ๙  กิจกรรมการอบรม และการ

สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี    
ชั้นโท และชั้นเอก 

   กิจกรรมที่ ๑๐  กิจกรรมการสอบธรรมะ
ทางก้าวหน้า และการ
แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 

   กิจกรรมที่ ๑๑  กิจกรรมส่งเสริมการรัก
ชาติ ศาสนา และสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

   กิจกรรมที่ ๑๒  กิจกรรมสร้างสรรค์คนดี 
ชีวีมีสุข ทำบุญตักบาตร
ร่วมกันทุกวันธรรมสวนะ 

  กิจกรรมที่ ๑๓  กิจกรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย และวินัย
นักเรียน 

  กิจกรรมที่ ๑๔ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 

✓ ✓ ✓ ✓ นายวัชรัศนิ์ ทิพย์ลุ้ย 



 ๔๑ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมที่ ๑๕  กิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

  กิจกรรมที่ ๑๖  กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้  
สู่ลานวัด ลานวัง 

  กิจกรรมที่ ๑๗  กิจกรรม ๒ นาทีมีมารยาท
งาม 

   กิจกรรมที่ ๑๘  กิจกรรมจิตอาสา ทำความ
ดีด้วยหัวใจ 

  กิจกรรมที่ ๑๙ กิจกรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระ
ราชกุศล แด่ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

  กิจกรรมที่ ๒๐ กิจกรรมการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 

  กิจกรรมที่ ๒๑ กิจกรรมการพิจารณาอาหาร 
และทานมังสวิรัสติทุกวัน
ธรรมสวนะ 

  กิจกรรมที่ ๒๒ กิจกรรมบันทึกรักความดี 
“ธนาคารความดี” และการ
ยกย่อง ชื่นชมคนทำดี 

   กิจกรรมที่ ๒๓ กิจกรรมการ บริหารจิต 
เจริญปัญญาก่อนเข้าเรียน/
ประชุมผู้บริหาร ครู 

  กิจกรรมที่ ๒๔ กิจกรรมบันทึกรักความดี 
๒๐ โครงการวิถีประชาธิปไตย 

   กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม “ส่งเสริม
ประชาธิปไตยการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน” 

    กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม “ตามนโยบายของ
สภานักเรียน ปี 2565” 

    กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม“พัฒนาศักยภาพ
สภานักเรียน” 

    กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมนิทรรศการ
“นำเสนอผลงานตาม

✓ ✓ ✓ ✓ นางปนิศราณชัช์ จันทรน์วล 



 ๔๒ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
นโยบายสภานักเรียนปี
2565” 

๒๑ โครงการ IS (Independent Study) สู่
มาตรฐานสากล 
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนที่

มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/
แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ 
ด้วยวิธีการนำเสนอที่
เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ 

  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการ
สาธารณะ (Public Service) 

  กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเปิดบ้าน IS 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวปิยวรรณ  คำเส็ง 

๒๒ โครงการยิมนาสติกพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ 
    กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมยิมนาสติก 

✓ ✓ ✓ ✓ จ่าเอกจิรพงศ์ จิรวัฒน์ 

 
กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการพัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

     กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องพัฒนาครูสู่ผู้อำนวยการเรียนรู้ 

     กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ 

    กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

     กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมบัดดี้เพ่ือนครู 
     กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมนิเทศการสอน 
     กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 

✓ ✓ ✓ ✓  

 
 
 



 ๔๓ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

กลยุทธ์ที ่๓ ขับเคลื่อนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตร์พระราชา 
 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ศาสตร์พระราชา 
    กิจกรรมที่ ๑ ฝึกฝนคุณธรรมในชั้นเรียน 
    กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมฝากเงินเพ่ือการออม 
    กิจกรรมที่ ๓ เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยใน 

วังหลวง / มารยาทไทย 
    กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บูรณาการสู่ลานวัดลานวัง 
    กิจกรรมที ่๕ ศึกษาดูงานตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 
    กิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู 

ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 

✓ ✓ ✓ ✓  

 
กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการ INNOVATION SPACE 

    กิจกรรมที่ ๑ นักนวัตกรตัวน้อย 
    กิจกรรมที่ ๒ ลานวัด - ลานวัง 
    กิจกรรมที่ ๓ INNOVATION WEEK 

✓ ✓ ✓ ✓ นายพัชร์ธีรเชษฐ์  สุวรรณ ์

๒ โครงการ PSK SHARE 
    กิจกรรมที่ ๑ อบรมและพัฒนาครูสู่ความ

เป็นเลิศทางนวัตกรรม 
- ครั้งที่ 1 
- ครั้งที่ 2 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวกัลยรัตน์  แย้มเทศ 

๓ โครงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี 
     กิจกรรมที่ ๑ อบรมครู บุคลากรและ

ผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
Hardware และ Software 

     กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงานเทคโนโลยี
โรงเรียนเครือข่าย 

      กิจกรรมที่ ๓ นิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูและบุคลากร
ตามสายงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวรตนพร   เสียงล้ำ 

 



 ๔๔ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

กลยุทธ์ที ่๕ พัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบแห่งการเรียนร่วม 
 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
    กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปฐมนิเทศให้ความรู้

แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาพิเศษในโรงเรียน 

    กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารโดยใช้ภาษามือ
สำหรับครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

    กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้
ด้านการศึกษาพิเศษสำหรับ
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ
นักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

    กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
การศึกษาพิเศษทั้งใน และ
ต่างประเทศ 

   กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) 
(การจัดการเรียนการสอน
แบบสองภาษาสำหรับเด็กหู
หนวก ตามแนวการศึกษา  
วอลดอร์ฟ) 

    กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการศึกษาพิเศษ 

    กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมกัน 

    กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
ชีวิตจากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

    กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมการส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ (แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมเด็กพิเศษ) 

✓ ✓ ✓ ✓ นางสาวไอรดา จำปาสา 



 ๔๕ │ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ที ่ โครงการและกิจกรรม ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ผู้รับผิดชอบ 
     กิจกรรมที่ ๑๐ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชา  

การศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
ด้านการศึกษา 

 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน  
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม 
ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
๓. มีงานทำ มีอาชีพ ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัว
และเลี้ยงครอบครัวได้ 
๔. เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่ งเสริมให้
ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงาน
อาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ 

 
 

ทรงสืบสานพระราชปณิธาน  รัชกาลที่ ๙ 
 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด  
สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวนโยบายแห่งรัฐและหน่วยงานต้นสังกัด 
 

แนวนโยบายของการพัฒนาการศึกษาของชาติและกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๑.สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์หลัก 
๑. สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน 
๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ           
 
๒.สาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ยุทธศาสตร์หลัก 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
๒. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
๕. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
ผลลัพท์สุดท้าย 
๑.เด็กไทยมีทักษะในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ เรียกว่า 3Rs x 8Cs 
 

3R คือ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) คือ 
 Reading : สามารถอ่านออก อ่านจับใจความได้ 
 (W)Riting : สามารถเขียนได้ สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ 
 (A)Rithemetics : มีทักษะการคำนวณ คิดแบบนามธรรม 
 
8C คือ ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) คือ 
- Critical thinking and problem solving : การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
- Creativity and innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 



- Cross-cultural understanding : ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม 
- Collaboration teamwork and leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ 
- Communication information and media literacy : มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 
- Computing and IT literacy : มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
- Career and learning skills : มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
- Compassion : มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 
 
๒. สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓. ประเทศไทยก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
 
 
๓. สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม 
 
ยุทธศาสตร์หลัก 

๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการ
ส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ ๓ ในประเด็น ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื ่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแบกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๘) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๘) 
รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้าความเชื่อมั่น
ให้กับสัดม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายประจำงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา 

๒. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

๓. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กำลังสอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand 
โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 
ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

 

 



จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑ . ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลย ีสารสนเทศ  และการ
สื่อสารประกอบด้วย ๗ เรื่องย่อย ได้แก่  

   ๑.๑ Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  

   ๑.๒ Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน)  

   ๑.๓ Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 

   ๑.๔ e-book  

   ๑.๕ e-office e-mail และ document  

   ๑.๖ ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  

   ๑.๗ โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

๒. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 
สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น 

๓. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา ๓ ทักษะหลัก ได้แก่ ๑) โลกทัศน์อาชีพ ๒) 
การเสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และ ๓) การเพิ ่มทักษะใหม่ที ่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย  

   ๓.๑ ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษา)  

   ๓.๒ ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  

   ๓.๓ วัยแรงาน  

   ๑.๔ ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้าน
อาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๔. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา  2 ด้านหลัก 
ๆ ได้แก่   

     ๔.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  

   4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื ่อง ที ่บรรจุอยู ่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

   เรื ่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 

     - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 



     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

   - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 

   - การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

   เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและ
การเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการการร ับเร ื ่องราวร ้องท ุกข ์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 

12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

13. การศึกษายกกำลังสอง โดย 

   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู ้ที ่จำเป็น เพื ่อทำหน้าที ่ว ิทยากรมืออาชีพ (Train the 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC) 

   - จัดการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตผ่านเว ็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสมารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ ่านแพลตฟอร์มด ้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ ( Digital Education 
Excellence Platform :DEEP) 



   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

   - จัดทำ "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู ่คุณภาพ
ม า ต ร ฐ า น  
เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

   - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั ้น รวมทั้งผลิตกำลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digtal เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล 
(Digital College) 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสด์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

   - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   - ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
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   - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   - ฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 



     - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 

     - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที ่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการ
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

   - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น 

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ดังนี้  

๑. ด้านความปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ อ๋อรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 

๒. ด้านโอกาส  
๒.๑ สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
๒.๒ ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน  

๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. ด้านคุณภาพ  
๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  



๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ  

๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น ในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพาหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 
๔.ด้านประสิทธิภาพ  
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่

สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓

น้อยกว่า  ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง

ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๔.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร
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