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ค ำน ำ 

        การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความเปลี่ยน
แผลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยีท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น โรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม จึงจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่อก าหนด
แนวทางในการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานในโรงเรียน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไทย ยุคไทย
แลนด์ 4.0 และรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยบริหารจัดการแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วม 
        แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี 1   บริบทของโรงเรียน 
 ส่วนท่ี 2   วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน (SWOT) 
 ส่วนท่ี 3   ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส่วนท่ี 4   การน ากลยุทธสู่แผนปฏิบัติการ 
 ส่วนท่ี 5   การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า คณะ
ครู สภานักเรียน และชุมชนท่ีให้ความร่วมมือในการแนะน าแนวทางในการจัดท า หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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ส่วนที1่ 
 

บทน ำ 
ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
ข้อมูลทั่วไป 
ประวัติโรงเรียน 

 ประวัติโดยสังเขป 

  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เลขท่ี 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท เทศบาลต าบลนาจอมเทียน          
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร. 038- 237299 โทรสาร 038 – 237875  โรงเรียนตั้งขึ้น            
ตามความต้องการและแรงผลักดันของชาวบ้านอ าเภอโดยกลุ่มผู้ริเริ่มประกอบด้วย นายประสิทธิ์  สายนภา,         
นายแสวง  เริ่มศิริ, นายเยื้อน  ไพรอนันต์, นายหยิบ  นาคศิริ, นายเกษม  รับสุข,นายธง  สายนภา,        
นายเฉลิม  ขวัญฉาย, นายสุคนธ์  มากมี และนายถิรศักดิ์  เพชรดี ทั้งนี้โดยได้รับค าปรึกษาจาก              
นาวาเอกผล  คชา ซึ่งได้ช่วยติดต่อประสานงานกับจังหวัด และกรมสามัญศึกษา ขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ติดเขตวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี  ต าบลนาจอมเทียนเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา 
ซึ่งเป็นที่ลุ่ม  เป็นล าห้วยหนองน้ า  และป่าไผ่  เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน และนอกจากนี้ นายละมัย  ลบแย้ม
ผู้มีจิตศรัทธาในการศึกษายังได้บริจาคท่ีดินส่วนตัวซึ่งเป็นเขตติดต่อที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวเพ่ิมเติมให้
อีก 10 ไร่ รวมเป็นที่ดิน  26 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา และต่อมา นายละมัยและ นางเชือน  ลบแย้มเห็นว่า
สนามกีฬายังไม่ได้มาตรฐาน จึงบริจาคเพ่ิมเติมอีก 1 งาน 69 ตารางวา รวมที่ดินท้ังหมด 28 ไร่ 1 งาน   
99ตารางวา 
          กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีแรก 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 50 คน  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 โดยขอใช้หอนอนของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุรี เป็นห้องเรียนชั่วคราวทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก อาจารย์นพคุณ         
ศิริวรรณ ผู้อ านวยการวิทยาลัยในขณะนั้นอย่างไรก็ตามในการเปิดท าการครั้งแรกนี้ กรมสามัญศึกษา       
ได้ด าเนินการในฐานะโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชลราษฏรอ ารุงไปพลางก่อน  
 ต่อมาเมื่อวันที่ 22  มกราคม 2518  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจ าอ าเภอสัตหีบ  ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม” โดยใช้อักษรย่อว่า “ส.ว.”ซึ่งโรงเรียนได้ถือเอา
วันที่ 22  มกราคมนี้ เป็นวันสถาปนาโรงเรียนตลอดมา  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้                 
นางวรดา จินตกานนท์มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก 
          ในช่วงเวลานี้กลุ่มส่งเสริมโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านอ าเภอ  ได้ขอบริจาควัสดุก่อสร้าง     
จากหน่วยงานทหารสหรัฐอเมริกา  ที่สนามบินอู่ตะเภา และได้ร่วมกันจัดหาเงิน มาด าเนินการก่อสร้าง
อาคารเรียนกึ่งถาวรแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ 6 ห้องเรียน 1 หลงั จนแล้วเสร็จและตั้งชื่ออาคารว่า “อาคาร
สัมพันธภาพไทย -  อเมริกัน” พร้อมได้จัดหาครุภัณฑ์ประจ าอาคาร จากนั้นจึงได้ย้ายสถานที่เรียน        
จากวิทยาลัยเกษตรกรรม ชลบุรี มาอยู่ ณ  สถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2519 ในปีนี้
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โรงเรียนได้เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3-4 ขึ้นด้วย 
          พ.ศ.2522 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และการศึกษาผู้ใหญ่
ระดับ 5 และในปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 12 ให้เป็นโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร  
          วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2525 กรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งให้  นางสาวปรีดา  เชือ้ตระกูล มาด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้ด าเนินการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรใหม่อย่างจริงจัง  จนได้รับคะแนน    
การประเมินโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตรในระดับ 4.35 จากคะแนนเต็ม 5 สูงสุดของเขตการศึกษา 12 
และในปีต่อมาโรงเรียนได้รับการเลื่อนระดับเป็นโรงเรียนระดับ 7  เป็นต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 วันที่  8  มิถุนายน  2527  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสุนทร  ธาราดลมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ปรับปรุงระบบบริหารทุกด้านเป็นผลให้โรงเรียนมีเกียรติประวัติในด้านต่าง ๆ หลาย
ด้าน พอสรุปได้ดังนี้  
 พ.ศ.2528   นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สอบชิงทุนพระราชทานนักเรียนเรียนดีของเขต
การศึกษา 12 ได้  
 พ.ศ.2530    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบชิงทุนพระราชทานนักเรียนเรียนดีของเขต
การศึกษา 12 ได้เป็นครั้งที่ 2 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกิจกรรมเสริมสร้างวินัยดีเด่น  ของจังหวัด
ชลบุร ี 
 - โรงเรียนได้รับเกียรติประวัติสูงสุดจากกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับ
รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ของเขตการศึกษา 12  
 - โรงเรียนได้รับรางวัลพัฒนาห้องสมุดดีเด่น ตามนโยบายกรมสามัญศึกษา  
 วันที่ 3 พฤศจิกายน  2536 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายพงศา  งามละเมียด ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้สืบสานพัฒนางานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และได้ก าหนดนโยบายและแนวทาง
พัฒนาในด้านต่างๆ ไว้ค่อนข้างชัดเจน  
 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2536  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิเชียร  อ่ิมเอิบ มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนร่มรื่น  สวยงาม
ยิ่งขึ้น  
          พ.ศ.2537    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
นักเรียนดีเด่นอันดับ 2  ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2540  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิศัลย์  โกมุทพงศ์ มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้น าระบบการจัดการ 5  ส  คือ  สะสาง   สะดวก   สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย
มาใช้ในโรงเรียน  หมวด  ฝ่ายต่างๆ ได้จัดศูนย์การเรียนเป็นระบบ  5  ส  มีการทาสีอาคารใหม่  พร้อมทั้ง       
น านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าโรงเรียนไปสู่ระดับ
มาตรฐาน  
 วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสมดุลย์  ท าเนาว์ มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนและเกษียณอายุราชการ  ในเดือนกันยายน  2542  
 วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2543  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวิษณุ  ผสมทรัพย์มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ของสหวิทยาเขต
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อุดมศักดิ์  น าระบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในโรงเรียน  และได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่นปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากชุมชนอ าเภอสัตหีบให้เข้าโครงการ  หนึ่งอ าเภอ  หนึ่ง
โรงเรียนในฝัน  ในปี 2546  จัดได้ว่าเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา และได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียนที่โรงเรียนบางละมุง อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี  

เดือนพฤศจิกายน2546 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้งให้               
นายจ าโนทย์  ปล้องอุดม มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  ได้น าการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เน้นวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ควบคู่กับวุฒิภาวะทางปัญญา (IQ)               
และสอดแทรก  คุณธรรม  จริยธรรม  การมีระเบียบวินัย  ให้เกิดเป็นรูปธรรมในตัวนักเรียนทุกคน  พร้อม
ทั้งปรับปรุงบรรยากาศภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นยิ่งขึ้น  พัฒนาระบบการเรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครูและนักเรียนให้ทันโลกแห่งการเรียนรู้ได้ปรับภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และได้ผลักดันจนโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนในฝัน 
 ปี พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้ง นายวิษณุ  ผสมทรัพย์     
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอีกวาระหนึ่ง ได้พัฒนาโรงเรียนจนผ่านการประเมินภายนอกรอบที่ 3 
ได้ระดับดีและได้ส่งเสริมให้ครูท าผลงานได้วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหลายท่าน 
          ปี พ.ศ .2554  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้ง นายส าเริง  หมอนวัน มา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีห้องเรียนพิเศษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 ปี พ.ศ 2556  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้ง นายสมศักดิ์  ด้วงเจริญ มา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโดยท่านมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สะอาดและ
สวยงามยิ่งข้ึน 
 ปี พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แต่งตั้ง นายคงเดช  โชติจ าลอง มา
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบันนี้ ได้น าระบบ SISA เข้ามาช่วยในการบริหารทั้งภาครัฐและ
เอกชน จัดการศึกษา ปรับปรุง และสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และ
ยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์4.0      
 ด้วยมาตรฐานการบริหารงานด้านต่างๆ และเกียรติประวัติดังกล่าว  ท าให้โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
เป็นที่ไว้วางใจของชุมชน  
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แผนผังอำคำรและบริเวณโรงเรียน 
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ข้อมูลสภำพชุมชน 

1. สภำพชุมชนรอบบริเวณ 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ในเขตเทศบาล

ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สภาพชุมชนของต าบลนาจอมเทียน ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพประมง และรับจ้างทั่วไป เทศบาลต าบลนาจอมเทียน ตั้งอยู่ใกล้เมืองพัทยา ท าให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ หลายแห่ง และมีร้านอาหารทะเล จ านวนมาก ประชากรบางส่วนย้ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืน 
ท าให้มีจ านวนประชากรแฝงมาก 

2. อำชีพหลักของชุมชน 

อาชีพของชุมชนสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
1. รับราชการ 7.65% 
2. เกษตรกรรม 5.72% 
3. ค้าขาย 22.90% 
4. รับจ้าง 30.49% 
5. อ่ืน ๆ  33.23% 

3. พื้นที่บริกำรรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 
เขตพ้ืนที่บริการรับนักเรียน ม.1 ได้แก่ 
1. เขตต าบลนาจอมเทียน  ทุกหมู่ 
2. เขตต าบลบางเสร่ ทุกหมู่ 
3. เขตต าบลห้วยใหญ่ หมู่ 1,7,8,9,11 
4. เขตต าบลหนองปรือ หมู่ 9 - 14 

 4.แหล่งเรียนรู้ 
4.1 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

  1. ห้องสมุดโรงเรียน 
  2. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. ห้อง Resort Center 
  4. น้ าตกภูมิธาร 
  5. สวนป่าภูมิรัตน ์
  6. สวนเกษตร 
  7. สวนสมุนไพร  
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4.2 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
  1. สวนนงนุช 
  2 สวนป่าสิริเจริญวรรษ 
  3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน 
  4. พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ 
  5. วัดญาณสังวราราม 
  6. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
  7. ศูนย์ปฏิบัติการจิตวิทยาทางทะเล นาวิกโยธิน 
  8. ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือ 
  9. เกาะแสมสาร เกาะขาม 
  10. ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 
  11. บ้านไทยธานี 
  12. เรือหลวงจักรีนฤเบศร์ 
  13. อเนกกุศศาลา (วิหารเซียน) 
  14. สวนน้ าการ์ตูนเน็ตเวิร์ค 
  15. สวนน้ ารามายณะ 
  16. ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ 
  17. ตลาดน้ า 4 ภาค 
  18. มิโมซ่า 
  19. โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน 
  20. เมืองจ าลองพัทยา 
  21. ปราสาทสัจธรรมพัทยา 
  22. อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ พัทยา 
  23. สวนสัตวเปิดเขาเขียว 
  24. สวนเสือศรีราชา 

ฯลฯ 
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ผังโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 
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ข้อมูลด้ำนอำคำรเรียน  
ตำรำงที ่1 แสดงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ  

ประเภทอำคำร จ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร หมำยเหตุ 
อาคาร 1 อาคาร 216 ล. 9 2 ส านักงาน 

- ห้องส านักงานวิชาการ 
- ห้องส านักงานผลิตเอกสาร 
- ห้องประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรุ้
สังคมศึกษา ฯ 
- ห้องแผนงาน 
- ห้องซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
- ห้องดนตรีไทย 

อาคาร 2 อาคาร 216 ล 6 4 - ห้องพยาบาล 
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พล
ศึกษา 
- ห้องศิลปะ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

อาคาร 3 อาคาร 18 1 - ห้องส านักงานผู้อ านวยการ 
- ห้องส านักงานอ านวยการ 
- ห้องส านักงานกิจการ
นักเรียน 
- ห้องส านักงานบริหารทั่วไป 
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรุ้
ภาษาไทย 
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
- ห้องประชาสัมพันธ ์

อาคาร 4 8 4 - ห้องสมุด 
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

อาคารคหกรรม - 3  
อาคารโรงฝึกงาน - 2 - ห้องดนตรีสากล 

- ห้องนาฏศิลป ์
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ตำรำงท่ี 2 ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียน 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

1 นางวรดา  จินตกานนท์ 
 

อาจารย์ใหญ่ 2518 2525 

2 นางสาวปรีดา  เชื้อตระกูล 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2525 2527 

3 นายสุนทร  ธาราดล 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2527 2532 

4 นายพงศา  งามละเมียด 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2532 2536 

5 นายวิเชียร  อิ่มเอิบ 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2536 2540 

6 นายวิศัลย์  โกมุทธพงษ์ 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2540 2542 

7 นายสมดุลย์  ท าเนาว์ 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2542 30 กันยายน 
2542 

8 นายวิษณุ  ผสมทรัพย์ 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2542 2546 

9 นายจ าโนทย์  ปล้องอุดม 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2546 2551 

10 นายวิษณุ  ผสมทรัพย์ 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2551 2554 

11 นายส าเริง  หมอนวัน 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2554 2556 

12 นายสมศักดิ์  ด้วงเจริญ 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2556 2559 

13 นายคงเดช  โชติจ าลอง 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2559 ปัจจุบัน 
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ข้อมูลสำยงำนบริหำร 
1 ผู้อ ำนวยกำร 

นายคงเดช  โชติจ าลอง 
2 รองผู้อ ำนวยกำร 
 - 
3. หัวหน้ำงำนกลุ่ม/ฝ่ำยงำน 
 1. นางจันทิมา อุทัยกลม หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
 2. นางจินตนา สะอาดเอ่ียม หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ 
 3. นางจินตนา จูมสีสิงห์ หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
 4. นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในโรงเรียนในปีงบประมำณ 2561 จ ำแนกตำม
กลุ่ม เพศ และวุฒิกำรศึกษำ 
 

กลุ่ม 
วุฒิทางการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1.ฝ่ายบริหาร - - 1 - - - - - 1 - 
2.ภาษาไทย - - - 4 1 5 - - 1 9 
3.คณิตศาสตร์ - - 1 3 - 5 - - 1 9 
4.วิทยาศาสตร์ - - 2 5 - 8 - - 2 13 
5.สังคมศึกษา - - - 1 - 10 - - - 11 
6.สุขศึกษา - - 2 1 2 - - - 4 1 
7.ศิลปะ - - - 2 - 3 - - - 5 
8.การงาน - - - 1 4 6 - - 4 7 
9.ภาษาต่างประเทศ - - 1 3 1 8 - - 2 11 
10.แนะแนว - - - - - 2 - - - 2 

รวม - - 7 20 8 47 - - 15 68 
รวมทั้งสิ้น - 27 55  83 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
ในปีงบประมำณ 2561 

 
ต าแหน่ง 

ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

 
รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

ผู้อ านวยการ (ค.ศ.3) - - 1 - - - - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ (ค.ศ.3) - - - - - - - - - - 
รองผู้อ านวยการ(ค.ศ.2) - - - - - - - - - - 

ครูเชี่ยวชาญ(ค.ศ.4) - - - - - 1 - - - 1 
ครูช านาญการพิเศษ(ค.ศ.3) - - 1 7 - 6 - - 1 13 

ครูช านาญการ(ค.ศ.2) - - 3 11 - 13 - - 3 24 
ครู(ค.ศ.1) - - 2 3 2 7 - - 4 10 
ครูผู้ช่วย - - - - 6 20 - - 6 20 

รวม - - 7 21 8 47 - - 15 68 
รวมทั้งสิ้น - 28 55 - 83 

 
ตำรำงท่ี 5 แสดงจ ำนวนพนักงำนรำชกำรในปีงบประมำณ 2561   

จ ำแนกตำมกลุ่ม 
กลุ่ม จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1 - 1 
    

ตำรำงท่ี 6 แสดงจ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำในปีงบประมำณ 2561จ ำแนกตำมกลุ่ม 
กลุ่ม จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 
- - - - 

    
ตำรำงท่ี 7 แสดงจ ำนวนครูอัตรำจ้ำงในปีงบประมำณ 2561จ ำแนกตำมกลุ่ม 

กลุ่ม จ ำนวน 
ชำย หญิง รวม 

ครูวิกฤตวิทยาศาสตร์  1 1 
    

 



12 
 

แผนกลยุทธ์พัฒนาคณุภาพการศึกษาระยะ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2565 โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม จ.ชลบุร ี  
 

ตำรำงท่ี 8 แสดงจ ำนวนลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนในปีงบประมำณ 2561 
จ ำแนกตำมกลุ่ม 

กลุ่ม จ ำนวน 
ชำย หญิง รวม 

เจ้ำหน้ำที่ - 4 4 
นักกำรภำรโรง 3 1 4 
พนักงำนขับรถ 2 - 2 
ยำม 2 - 2 

รวม 7 5 12 
ตำรำงท่ี 9 แสดงจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมชั้นเรียน 

ชั้น ปีกำรศึกษำ 2561 
ห้องเรียน ชำย หญิง รวม 

ม.1 7 129 166 295 
ม.2 7 128 194 322 
ม.3 8 142 207 349 
รวมม.ต้น 22 399 567 966 
ม.4 6 66 144 210 
ม.5 6 61 121 182 
ม.6 7 67 142 209 
รวม ม.ปลาย 19 194 407 601 
รวมทั้งโรงเรียน 41 593 974 1567 
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5. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
5.1ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)   
ตำรำงท่ี10 ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2560   
 

วิชา คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 51.34 

คณิตศาสตร์ 25.29 
วิทยาศาสตร์ 31.67 
ภาษาอังกฤษ 28.97 

เฉลี่ย 34.32 
 
ตำรำงท่ี11 ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6ปีกำรศึกษำ 2560 

วิชา คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 50.77 

คณิตศาสตร์ 23.42 
วิทยาศาสตร์ 29.18 
สังคมศึกษา ฯ 35.49 
ภาษาอังกฤษ 26.77 

เฉลี่ย 33.13 
    ที่มา : ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

5.2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบท่ีผ่ำนมำ   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ( SELF-ASSESSMENT REPORT–SAR)  ปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 12 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

)มัธยมศึกษำ(  
ระดับ 

คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น  ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ ดีมาก 
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

)มัธยมศึกษำ(  
ระดับ 

คุณภำพ 

ส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนา
สถานศึกษา ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

คะแนนรวม ดี 
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5.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีผ่ำนมำ 
ตำรำงท่ี13 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

)มัธยมศึกษำ(  
น้ ำหนัก 

)คะแนน(  
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี ๑๐ .๐๐  9.59 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์ ๑๐ .๐๐  9.62 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ .๐๐  8.85 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐ .๐๐  8.80 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐ .๐๐  12.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ๑๐ .๐๐  ๙ .๐๐  ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕ .๐๐  4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด ๕ .๐๐  4.69 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ๕ .๐๐  ๕ .๐๐  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา ๕ .๐๐  4.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา ๕ .๐๐  ๕ .๐๐  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕ .๐๐  ๕ .๐๐  ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ .๐๐  86.35 ดี 

 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                        ใช่   ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้       ใช่   ไม่ใช่ 
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

)มัธยมศึกษำ(  
น้ ำหนัก 

)คะแนน(  
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภำพ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพของโรงเรียน   

  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้จัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี โดยมีการ 
วิเคราะห์องคก์ร ด้านสภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน  และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือหา
โอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อการด าเนินงาน เพ่ือให้การจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบ
ผลส าเร็จ มีทิศทางในการพัฒนา  ซึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กร  ได้ข้อมูลดังนี้ 
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก STEP   
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปรากฏว่ามี “โอกาส” มากกว่า “อุปสรรค” โดยสรุปดังนี้ 

โอกำส Opportunities : O อุปสรรค Threats : T 
ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (S) 
- ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการยอมรับและศรัทธาต่อ
โรงเรียน 
- ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
- ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผล
ให้นักเรียนมีแหล่งการศึกษามีแบบอย่างที่ดี มี
ความรักในประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
- โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีการคมนาคมที่
สะดวก 
- มีสถานที่ส าคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาปานกลาง ส่งเสริม
ด้านการศึกษาบุตร นิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียน
ใกล้บ้าน 
- ผู้ปกครองเห็นความส าคัญด้านการศึกษา ให้
ความไว้วางใจเชื่อมั่นครูผู้สอน และนิยมส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
 

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (S) 
- บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการที่ยั่วยุ 
เช่น ร้านเกม ร้านคาราโอเกะและมีปัจจัยเสี่ยง
ด้านยาเสพติดท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิต 
- โครงสร้างประชากรด้านการคุมก าเนิดส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 
- มีปัญหาการหย่าร้างเพ่ิมขึ้น 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหา
ครอบครัว หย่าร้าง ขาดการดูแลบุตร ส่งผล
กระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 

ด้ำนเทคโนโลยี (T) 
- มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

ด้ำนเทคโนโลยี (T) 
- ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีหลากหลาย ทั้งสถาบันการศึกษา
และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
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โอกำส Opportunities : O อุปสรรค Threats : T 
- ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความรอบรู้
และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
- สินค้าด้านเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์ มี
ราคาถูกลงส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดหา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ 
- หน่วยงานภายนอกเห็นความส าคัญและจ าเป็น
ในการใช้เทคโนโลยี จึงให้การส่งเสริมสนับสนุน 
ส่งผลท าให้มีสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 

- ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกม ท าให้
นักเรียนบางส่วนไปใช้ในทางที่ผิด 

ด้ำนเศรษฐกิจ (E) 
- รายได้ผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับปาน
กลาง นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เศรษฐกิจ
ชุมชน เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน 
ร่วมกับทางโรงเรียนได้รับการบริจาคทุนทรัพย์
และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 
 
ด้ำนกำรเมือง กฎหมำย(P) 
- พระราชบัญญัติการศึกษา ให้ทุกคนมีโอกาส
ศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
- นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญ
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี 
- ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้น า
ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้าน

ด้ำนเศรษฐกิจ (E) 
- ปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้
ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้าน
ค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน และขาดความพร้อมใน
การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
- ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ า ขาดการส่งเสริมอาชีพ
เสริมในชุมชน ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน ส่งผล
กระทบต่อการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 
 
 
 
 
ด้ำนกำรเมือง กฎหมำย(P) 
- การลดอัตราก าลังเป็นอุปสรรคในการจัด
การศึกษา 
- นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้
การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน 
- การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของต้นสังกัด
เป็นอุปสรรคจ่อการปฏิบัติงาน 
- ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายการ
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โอกำส Opportunities : O อุปสรรค Threats : T 
การศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานของต้นสังกัดเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย และ
พระราชบัญญัติการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 
- การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไม่
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 

2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   2S4M 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ปรากฏว่ามี “จุดแข็ง” มากกว่า “จุดอ่อน” โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
ด้ำนกำรบริหำร ( S1 ) 
- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
- โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนตาม
ศักยภาพครอบคลุมทุกด้าน 
- โรงเรียนใช้ระบบ ICT และข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนรู้และการ
กระจายข่าวสาร 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ติด 0 ,
ร,มส. ได้เพียงพอต่อระดับคุณภาพที่ต้องการ
พัฒนา 
- โรงเรียนก าหนดนโยบายโดยมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย มีการสื่อสารภายในองค์กรที่มี
ความถูกต้องชัดเจน ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
- บุคลากรมีความรู้ ความช านาญและมี
ประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลายเป็นผลดี
ต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
- คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน ส่งผลท าให้

ด้ำนกำรบริหำร ( S1 ) 
- การจัดหลักสูตรในท่องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุก
รายวิชา 
- บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนได้เต็ม
ตามศักยภาพ 
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จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
การด าเนินงานบรรลุผล 
ด้ำนสมรรถนะกำรบริกำรและคุณภำพของ
ผลผลิต (S2 ) 
- โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท าให้
สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เรียนจบ
ตามหลักสูตร สอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าสาระ
เพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่นอย่างหลากหลายตาม
ความต้องการของนักเรียน สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- โรงเรียนจัดการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้ง
ด้านความรู้และเทคโนโลยีและสถานที่บริการ
ส าหรับนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ 
- มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม
ทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
อนามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ 
และส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 
 

ด้ำนสมรรถนะกำรบริกำรและคุณภำพของ
ผลผลิต (S2 ) 
- โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับจัดการศึกษาและ
การบริการด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
- ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบาง
วิชาและคะแนน O-NET ของนักเรียนยังไม่เป็นที่
น่าพอใจ 
- นักเรียนบางส่วน ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ าและจ านวนผู้จบการศึกษาของโรงเรียนไม่
ครบ 100% 

บุคลำกร (M1 ) 
- ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอน และงานพิเศษ ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
- ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
- ครแูละบุคลากรได้รับการเสริมแรง มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
- ครูและบคลากรมีวัฒนธรรมองค์กร รักและมี
ส่วนร่วมในการท างาน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี

บุคลำกร (M1 ) 
- ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา 
- ครูและบุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
- ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 
- การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 
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จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
ในหมู่คณะ 
- ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอนตรง
ตามสามารถวิชาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูมีศักนภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่งความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
- ครูน าเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน 
- ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่า
ขององค์กร เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
- ครูและบุคลากรทุกคนมีความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องอาศัยค าสั่ง 
- ผู้บริหารและครูมุกคนได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 
 
เงินทุน (M2 ) 
- โรงเรียนมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมท าให้ใช้จ่ายตรงตามความ
ต้องการ 
- โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
หน่วยงานอื่น และชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

เงินทุน (M2 ) 

วัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ (M3 ) 
- โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า 
- โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียน มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่อย่างสม่ าเสมอมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชน
และองค์กรภายนอก 
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

วัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ (M3 ) 
- วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพ มีสภาพเก่า ช ารุด ไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
- ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือไม่
หลากหลาย ไม่เพียวพอต่อการศึกษาและสืบค้น 
- ห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ หอประชุมไม่
เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่จะใช้ในการจัด
กิจกรรมนักเรียน โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง ส่งผลท าให้



22 
 

แผนกลยุทธ์พัฒนาคณุภาพการศึกษาระยะ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2565 โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม จ.ชลบุร ี  
 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
ภายนอกในด้านการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทัยสมัย ที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่ง
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 

บริหำรกำรจัดกำร(M4 ) 
- มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของครู
และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
- มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วมและมอบหมายงานตาม
ความถนัดส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
- ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถมีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ก้าวไกล  มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
- โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
- มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตย
และใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 
- มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง (ID PLAN) และรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
- มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนา
โรงเรียน 
- มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนา
โรงเรียน 
- มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีหลักฐานใน
การมอบหมายงาน มีแผนในการปฏิบัติชัดเจน 
- มีแผนและโครงการเพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

บริหำรกำรจัดกำร(M4 ) 
- ขาดการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 
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 สรุปผลกำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โรงเรียนวิเคราะห์ได้ว่า ภายในที่เป็นจุดแข็งของ
โรงเรียน สามารถด าเนินการจัดการศึกษามีคุณภาพ โดยเรียงล าดับจากด้านที่เป็นจุดแข็งมากที่สุดไปหาด้าน
ที่เป็นจุดแข็งน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านการบริหาร ด้านสมรรถนะการบริการและคุณภาพของผลผลิต ด้าน
บุคลากร  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และด้านเงินทุน ส่วนปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เรยง
ล าดับจากท่ีเอ้ือมากที่สุดไปหาด้านที่เอ้ือน้อยที่สุดดังนี้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้าน
การเมืองและกฏหมาย และด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สรุปได้ว่า สถานภาพของ
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โน้มเอียงในลักษณะ “เอ้ือและแข็ง” กลยุทธ์ที่ใช้ควรเป็นการสร้างความเติบโต 
ได้แก่ การขยาย การพัฒนา และการส่งเสริม 

กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
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จุดอ่อน (-)  จดุแขง็ )+( 
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ส่วนที่ 3   

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ    
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในของโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาจุดแข็ง

และโอกาส แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรค ซึ่งจะส่งผลให้การบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนมี
คุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนจึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาดังนี้   
สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน (School Symbol) 

 

เรือใบ  คือนาวาที่ล่องลอยไปในน่านน้ าเพื่อน าพาบุคคลจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เมื่อเรือใบกางใบ
เต็มที่ ก็จะช่วยให้นาวาล านั้นแล่นฉิวไปได้เร็วขึ้น มั่นคงและปลอดภัย มุ่งสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้ส าเร็จ 
เรือใบจึงเปรียบเสมือนนาวาชีวิตที่ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกท่าน ต้องมุมานะพยายามที่จะน านาวาชีวิต
ล านี้ฝ่าคลื่นลมมรสุมทั้งหลาย  เพ่ือส่งลูก ส.ว. ทั้งหมดขึ้นสู่ฝัลงให้ได้ด้วยความปลอดภัย และส าเร็จตาม.
จุดมุ่งหมายทุกประการ  

คติพจน์ของโรงเรียน (School Motto) 

ปญญา  นราน   รตน  หมายถึง ปัญญา คือ ดวงแก้วของมนุษย์ 

สีประจ ำโรงเรียน (School Colors) 

ฟ้ำ – ขำว 

ฟ้ำ      หมายถึง  ปัญญาแห่งการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ขำว     หมายถึง  ความบริสุทธิ์ของจิตใจ  
ฟ้ำ – ขำว    หมายถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ ย่อมก่อให้เกิดปัญญา แห่งการริเริ่ม สร้างสรรค์เพ่ือ 

สังคมและประเทศชาติ 
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ปรัชญำของโรงเรียน (School Philosophy) 
 ประพฤติดี  มีวิชา  กีฬาเด่น 
 
วิสัยทัศน์  โรงเรียน(VISION) 
 ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ 
ด ารงตนตามศาสตร์พระราชา ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ไทยแลนด์ 
4.0 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะ

อาชีพและ ศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
3. ปลูกจิตส านักให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยรรม ค่านิยมภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. เสริมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
5. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนมีจิตส านึกในการใช้

และบ ารุงรักษา 
7. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
9. มีมาตรการในการป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะอาชีพ

และศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
 4. ผู้เรียนมีความตระหนัก ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 5. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ครูและผู้เรียนมีสื่อ เทคโนโลยีทีทันสมัยและมีจิตส านึกในการใช้ บ ารุงรักษา 
 7. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนรว่มในการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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 9. มีมาตรการการด าเนินงานตามหลักยุทธศาสตร์สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คือ 5 มาตรการ กลยุทธ 4 ต้อง 2 ไม่ 
 
จุดเน้นของโรงเรียน 

1. โรงเรียนพัฒนาตามมาตรฐานสากล 
2. การจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์พระราชา 
3. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
4. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 นักคิด นักท า นักพัฒนา เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

ค่านิยม 
 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ใช้ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการในการพัฒนาโรงเรียนคือ 

1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน 
5. รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
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6. มีศีลธรรม มีน้ าใจและแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
10. รู้จักใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. เข้มแข็งทั้งกายและใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
12. คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน(กลยุทธ์ระดับองค์กร) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
ผลผลิตของโรงเรียน 

ผลผลิตที่ 1 นักเรียนการศึกษาภาคบังคับ(มัธยมศึกษาตอนต้น)จบหลักสูตรการศึกษา
มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ท่ี โรงเรียนก าหนด  

ผลผลิตที่ 2 นักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(มัธยมศึกษาตอนปลาย)จบหลักสูตรการศึกษา
มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
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ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ   
ตำรำงท่ี14  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยผลผลิต(%) 

ปัจจุบัน 2562 2563 2564 2565 
1.ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกระดับที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป 

75 80 85 90 95 

2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากล และหลักสูตรรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor:EEC) 

50 60 70 80 85 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล และหลักสูตร
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor:EEC) 

50 60 70 75 80 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

50 60 70 75 80 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสู่การแข่งขัน
ระดับชาติ 

40 50 60 70 80 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถเข้าศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

80 85 90 95 100 
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ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ   
ตำรำงท่ี15  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยผลผลิต(%) 

ปัจจุบัน 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน 

75 80 85 95 100 

2. ร้อยละของครูที่มีการจัดท าผลงานเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

45 70 90 90 100 

3. ร้อยละของครูที่ผลิตสื่อเทคโนโลยี ที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

40 60 80 90 100 

4 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 90 95 100 

5. ระดับคุณภาพที่มีการนิเทศติดตาม
อย่างเป็นระบบ และน าผลไปพัฒนาการ
เรียนการสอน 

75 85 90 95 100 

6. ระดับคุณภาพของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 100 

7. ระดับคุณภาพที่มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

65 70 80 90 100 
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ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ   
ตำรำงท่ี16  
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยผลผลิต(%) 

ปัจจุบัน 2562 2563 2564 2565 
1. ระดับคุณภาพของโครงสร้างการ
บริหารโรงเรียน 

75 80 85 90 95 

2. ระดับคุณภาพของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

50 60 70 80 85 

3. ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฏ
กระทรวง 

70 75 80 90 100 

4. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการของโรงเรียนและการ
บริการผู้มีส่วนได้เสีย 

75 80 85 90 100 

5. ร้อยละของการมีวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน 

70 80 90 95 100 
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ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ   
ตำรำงท่ี 17  
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยผลผลิต(%) 

ปัจจุบัน 2562 2563 2564 2565 
1. ระดับคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนที่หลากหลาย 

75 80 85 90 95 

2. ระดับคุณภาพอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

50 60 70 80 85 

3. ระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
พร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

65 70 80 90 100 

4. ระดับคุณภาพของระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ
เพียงพอเพ่ือการสืบค้น การพัฒนาองค์กร 
การบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน 

60 70 80 95 90 

5. ร้อยละของความพึงพอใจในการ
บริหารสารสนเทศและการสื่อสารที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

50 60 70 75 80 
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ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ   
ตำรำงท่ี18 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยผลผลิต(%) 

ปัจจุบัน 2562 2563 2564 2565 
1. ระดับคุณภาพของเครือข่ายพัฒนาการ
เรียนรู้เช่นการท า MOU กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

75 80 85 90 95 

2. ระดับคุณภาพของความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง สถานศึกษาอื่น ๆ 
และองค์กรต่างๆ  ในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

50 60 75 85 90 

 
 

ตำรำงท่ี19 กรอบงบประมำณตำมกลยุทธ์หลัก ปี 2562 – 2565 
 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ กรอบงบประมำณ(%) 
2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 60 60 60 60 
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

10 10 10 10 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 10 10 10 10 
4. เสริมสร้างชุมชนและสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

10 10 10 10 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 10 10 10 10 
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ตำรำงท่ี 20 กรอบงบประมำณรำยจ่ำย 

 
 

ปีงบประมำณ 

งบพัฒนำ 
กำรเรียน 
กำรสอน 

 
% 

กำรบริหำร 
บุคคล 

(กำรจ้ำง 
บุตลำกร) 

% 

กำร 
บริหำรทั่วไป 

 
% 

ค่ำ 
สำธำรณูปโภค 

 
% 

งบ 
ส ำรองจ่ำย 

 
% 

2562 60 10 10 10 10 
2563 60 10 10 10 10 
2564 60 10 10 10 10 
2565 60 10 10 10 10 
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ส่วนที่ 4   

กำรน ำกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำร 
ตำรำงท่ี 21  กำรน ำกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำร 
กลยุทธที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

. พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลและเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 

1. โรงเรียนมี
คุณภาพ
การศึกษาตาม
หลักสูตร
มาตรฐานสากล
และหลักสูตร เพื่อ
รองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

1.ระดับ
คุณภาพของ
โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษาที่
เทียบเคียง
หลักสูตร
มาตรฐานสากล
และหลักสูตร 
เพ่ือรองรับเขต
พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(EEC) 

1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

75 
 
 
 
 
 

80 85 90 

2. ระดับ
คุณภาพที่มี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

75 80 85 90 

3. ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
คุณภาพตาม
หลักสูตร
มาตรฐานสากล 

75 80 85 90 

2. พัฒนาคุณภาพ 1. ร้อยละของ โครงการ 60 70 75 80 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

ผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพล
โลก 

ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

. พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลและเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 

 2. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (O-
NET)   สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

60 70 75 80 

 3. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้าสุ่
การแข่งขัน
ระดับชาติ 

50 60 70 80 

 4. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่
สามารถสอบ
เข้าศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

80 85 90 100 

 
ตำรำงท่ี 22 กำรน ำกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำร 
กลยุทธที่ 2 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากร
ให้สามารถจัดกิจกรรม
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

1. โรงเรียนมีครู
และบุคลากรที่
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมี

1. ร้อยละของ
ครูที่เข้ารับการ
อบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน 
 

โครงการอบรม
พัฒนา
บุคลากร 

80 
 

85 95 100 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

 คุณภาพ 
  2. ร้อยละของ

ครูที่จัดท า
ผลงานเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

 50 60 70 80 

  3. ร้อยละของ
ครูที่ผลิตสื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ 

 50 60 70 80 

  4. ร้อยละของ
ครูที่จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ
และมีการบูรณา
การตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 85 90 95 100 

  5. ระดับ
คุณภาพที่มีการ
นิเทศติดตาม
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลไป
พัฒนาการเรียน
การสอน 

โครงการนิเทศ
ภายใน 

85 90 95 100 

  6. ระดับ
คุณภาพของ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

85 90 95 100 

  7. ระดับ โครงการอบรม 70 80 90 100 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

คุณภาพที่มีการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากร
ทางการศกึษามี
ขวัญ ก าลังใจ ใน
การปฏิบัติงาน 

พัฒนา
บุคลากร 

 
ตำรำงท่ี 23 กำรน ำกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำร 
กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการ
พัฒนาองค์กรด้าน
การบริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ระดับ
คุณภาพของ
โครงสร้าง
การบริหาร
โรงเรียน 
 

โครงการบริหาร
จัดการอย่างมี
คุณภาพ 

80 
 

85 90 95 

  2. ระดับ
คุณภาพของ
แผนกลยุทธ์
และ
แผนปฏิบัติ
การ 

โครงการพัฒนา
งานแผนงาน
โรงเรียน 

70 80 90 100 

  3. ระดับ
คุณภาพของ
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา
ตามท่ี
ก าหนดใน

โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน 

75 80 90 100 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

กฏกระทรวง 
  4. ร้อยละ

ของการมี
วัสดุ 
อุปกรณ์
ส านักงานที่
มี
ประสิทธิภา
พและ
เพียงพอต่อ
การ
ด าเนินงาน 

 80 90 95 100 

 
ตำรำงท่ี 24 กำรน ำกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำร 
กลยุทธที่ 4 เสริมสร้ำงชุมชนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

1.โรงเรียนมี
อาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมท่ี
สวยงามมี
บรรยากาศ
เหมาะสมเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ 

1. ระดับ
คุณภาพของ
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนที่
หลากหลาย 
เช่น เรือนเพาะ
ช า โรงเพาะเห็ด  
 

โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

80 
 

85 95 100 

  2. ระดับ
คุณภาพอาคาร
สถานที่ ภูมิ
ทัศน์และ
สภาพแวดล้อม
สะอาด ร่มรื่น

โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

90 70 80 85 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

สวยงาม ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ได้
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

  3. ระดับ
คุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการ
พร้อมอุปกรณ์
ทันสมัย 

 70 80 90 100 

  4. ระดับ
คุณภาพของ
ห้องน้ าห้องส้วม
ทีส่ะอาด 
ปลอดภัย 

 70 80 90 100 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

3. โรงเรียนมีการ
จัดระบบ
สารสนเทศและ
การสื่อสารที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรุ้และ
การบริหารจัดการ 

1. ระดับ
คุณภาพของ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศที่
ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและ
เพียงพอเพ่ือ
การสืบค้น การ
พัฒนาองคกร 
การบริหาร
จัดการและ
พัฒนาผู้เรียน 

 70 80 85 90 

  2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในการบริการ
สารสนเทศและ
การสื่อสารที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการ
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

บริหารจัดการ 
 
 
ตำรำงท่ี 25 กำรน ำกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำร 
กลยุทธที่ 5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  

กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

1. ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

1. โรงเรียนมี
เครือข่าย
พัฒนาการเรียนรุ้
และส่งเสริมความ
ร่วมมือของ
ผู้ปกครอง ชุมขน
แบะองค์กรอ่ืน ๆ 
ในการจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

1. ระดับ
คุณภาพของ
เครือข่าย
พัฒนาการเรียนรู้
เช่นการท า 
MOU กับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
 

โครงการ
ความร่วมมือ
กับ
สถานศึกษา
และ
หน่วยงาน
อ่ืน ๆ 

80 
 

85 90 95 

  2. ระดับ
คุณภาพของ
ความร่วมมือ
ระหว่าง
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เชาน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา   
อ่ืน และองค์กร
ต่าง ๆ ในการจัด
การศึกษาเพ่ือ

โครงการ
เรียนร่วมกับ
สถาบัน
อาชีวศึกษา
และ
หน่วยงาน
อ่ืน ๆ 

60 75 85 90 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด โครงกำร เป้ำหมำยของผลผลิต 
2562 2563 2564 2565 

พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล   

 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้ก าหนดผลผลิตตัวชี้วัดความส าเรจ็เมื่อสิ้นการด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้  

กำรจัดกำรศึกษำ 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

   : จ านวนนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

   : อัตราส่วนการเข้าเรียนชั้น ม.1 และอัตราส่วนการเข้าเรียน ม.4 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ  

   : ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลระดับชาติ 

   : ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   : ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียน 

   : ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและส านักประเมิน
ภายนอก  

ภำพแห่งควำมส ำเร็จ 

  นักเรียน  :  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย มีการด ารงชีวิตใน
สังคมอย่างเป็นสุข 

  ผู้ปกครองนักเรียน  :  เป็นเจ้าของโรงเรียน ยอมรับ และพึงพอใจ ร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษา ให้นักเรียน ประสบผลส าเร็จจนจบหลักสูตรการศึกษา 

  ครู : มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีความกระตือรือร้น 
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สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลังสามารถและมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  ผู้บริหารโรงเรียน :  เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีสมรรถนะการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของผู้บริหารมืออาชีพ 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท ำแผนกลยุทธ์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 4 ปี 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1. นายสมพงษ์ มะใบ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายคงเดช โชติจ าลอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1. นางจันทิมา อุทัยกลม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
2. นางจินตนา สะอาดเอ่ียม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. นางจินตนา จูมสีสิงห์ หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
4. นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
5. นายรณชัย กิ่งแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
6. นางขวัญใจ เขียนเสมอ หัวหน้างานแผนงาน 
7. นางนภัทร มะอาจเลิศ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
8. นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทธา หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย 
9. นางพรเรียง ก๋งแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์ 
10. นางสุพักตร์ ค าภา หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์ 
11. นางวิลาวัลย ์ พรไชยา หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ 
12. นายอัครเนตร มณีนุตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
13. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัย หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ 
14. นางอุบลรัตน์ สัมปัตติกร หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
15. นายพรมภร แสนศรีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ 
16. นางสาวพัชราภรณ์ นาเหล็ก หัวหน้างานแนะแนว 
17. นางสุริยา มณีนุตร์ หัวหน้าระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่  1 
18. นางอรุณี ถมยางกูร หัวหน้าระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่  2 
19. นายวุฒิพงษ์ เข็มด้วง หัวหน้าระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่  3 
20. นางสิริกร บุญเลิศ หัวหน้าระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่  4 
21.  นางนงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล หัวหน้าระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่  5 
22. นางวารี โชติจ าลอง หัวหน้าระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่  6 
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