
 
 
 



คำนำ 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระยะท่ีมีสภาวการณ์ของการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความ
หลากหลาย การขับเคล่ือนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy – focus Organization) จะก่อให้เกิดคุณค่า 
(Value Creation) ตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
ฉบับนี้ จึงเป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็น
ฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาวที่สามารถนำไปปฏิบัตไิด้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขอขอบคุณผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน 
บุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนท่ีร่วมเสนอข้อสนอแนะ ข้อคิดเห็น และขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนท่ีร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจนเสร็จสมบูรณ์ 
 
       
         (นายเอกชัย คะษาวงค์) 
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
 คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง เป็นคน
เก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(หมายถึง เป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมายความเสมอภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย รู ้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีควาคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และใฝ่เรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  
และกลยุทธ์ ของ กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ท้ังมิติความ
มั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมเป็นการรวบรวมปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีใน
ปัจจุบันทุกด้านเพื่อนำไปสู่การเชื ่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเพื่อเกิดผลโดยองค์รวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศตาม
แนวนโยบายของรัฐที่ได้ดำเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม โครงสร้างทาง
การเมืองและจริยธรรม และนโยบายการยกระดับคุณภาะการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านแพงพิทยา
คม มีภารกิจท่ีจะต้องดำเนินการจัดการและบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนาของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (สพม.นพ.) และสนอง
นโยบายรัฐในการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิร ูปที ่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ตลอดระยะท่ีผ่าน
มา 5 ปี โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด 
จนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อชัดเจน และนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ระดับชาติมากมาย มีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อแผนพัฒนาสถานศึกษาแห้งชาติฉบับเดิมหมดาถานภาพตามกฎหมาย 4 ปี (ฉบับเริ่มใช้พ.ศ. 
2560 – 2563) 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร ่วมกัน
ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลต่อการพัฒนาและ



บูรณาการ กระบวนการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต และหวังว่าแผนพัฒนา
การศึกษาฉบับนี้ (พ.ศ.2564 – 2566) จะเป็นเข็มทิศ เป็นนโยบายของแผนงานหลักเพื่อการบริหารจัดการ 
แนวทางพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเต็มตามศักยภาพทุกมิติของ
บุคลากรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน 
         
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 1.1 ประวัติโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  22 สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม โทร  0-4259-1228  โทรสาร  0-4259-1245 e-mail bpk52 
@ hotmail.com  website http://www.banpaengpittayakhom.org เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 6 เขตพื้นที่บริการ ได้แก่  เทศบาลตำบลบ้านแพง  ตำบลนางัว  ตำบลไผ่ล้อม  
ตำบลนาเข ตำบลโพนทอง  
  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ได้รับการอนุมัติให้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2512  โดยขอใช้
ท่ีดินดอนแพงของกระทรวงมหาดไทย  มีพื้นท่ีท้ังหมด  37 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา  ปัจจุบันต้ังอยู่บ้านเลขท่ี  
20 หมู่ที ่ 7  ถนนเจริญยงค์  ตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  48140   โดยมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
          ปีการศึกษา 2512  ก่อตัง้โรงเรียน 
                   ปีการศึกษา 2519  ยุบรวมโรงเรียนบ้านแพง ซึง่ต้ังอยู่ตรงข้ามท่ีว่าการอำเภอบ้านแพง 
                      ปีการศึกษา 2523  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ 216 ค   1   หลัง 
 ปีการศึกษา 2527 เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ปีการศึกษา  2534  จัดต้ังมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โดย นายณรงค์   
ชิณสาร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ได้รับอนุญาตเมื่อ วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2534 
   ปีการศึกษา  2535 จัดต้ังโรงเรียนสาขา 2  สาขา คือ สาขาตำบลหนองแวง และสาขา
ตำบล  โพนทอง  โดย  นายณรงค์  ชิณสาร อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 
มอบหมายให้ นายสุคนธ์  อ้วนแก้ว  อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมสาขา 
ตำบลหนองแวง และ นายเรียง  ศรีภูมี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  
สาขาตำบลโพนทอง   
   ปีการศึกษา  2538  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมสาขาตำบลโพนทอง เปิดเป็นเอกเทศและ 
ต้ังช่ือเป็นโรงเรียนลังกาพิทยาคม โดยได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเมื่อวันท่ี 14  มีนาคม พ.ศ. 2538 

     ปีการศึกษา  2544 จัดต้ังสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โดย   
นายคมสิน  ศรีมานะศักดิ์  และได้รับรางวัลโรงเรียนดำเนินการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น          
กรมสามัญศึกษา 

          ปีการศึกษา  2545  เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  
2544  ของกรมสามัญศึกษา  มีการปฏิรูประบบราชการและปรับโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงาน  มีความถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส และตรวจสอบได้  
โรงเรียนขึ้นตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ได้รับรางวัล 
          - โรงเรียนดำเนินการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา 

             - โล่เกียรติคุณผู้บริหารดีเด่นในการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน 

http://www.banpaengpittayakhom.org/


ระดับประเทศ 
             - โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม 
              - โรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม 
           - โรงเรียนเครือข่ายระดับชาติโครงการร่วมมือระดับภูมิภาคของซีมีโอ 
      ปีการศึกษา  2546  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมสาขาตำบลหนองแวง เปิดเป็นเอกเทศและ
ต้ังช่ือเป็นโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล โดยได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมี            
นายทองเปลว  แวงโสธรณ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  เป็นผู้รักษาการผู้บริหาร
สถานศึกษา และนายชูศิลป์  ต้ังสกุล  รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
ได้เป็น โรงเรียนกระจายอำนาจประเภทท่ี 1 ได้เปิดสอนโปรแกรมห้องเรียน IEP ภาษาอังกฤษ 
  ปีการศึกษา  2552  ได้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
      ปีการศึกษา  2553  ได้รับรางวัลเหรียญทอง “โรงเรียนท่ีมีการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน” 
  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนรักการอ่าน ระดับดีเด่น ประเภทโรงเรียนระดับกลาง 
   ปีการศึกษา  2556  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
   ปีการศึกษา  2557  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2557) 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

     ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อย.น้อย) รางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 
      ปีการศึกษา  2559 
                           - โล่รางวัลโครงการรักชาติถูกทางทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ระดับประเทศ 
ประจำปี 2559 จากสำนักงานปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

      - รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คลิปแนะนำหนังสือในดวงใจ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดด้ิง 
คลับ ปีท่ี 16  

      - รางวัลเหรียญเงินการประกวด ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                 - รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ครั้งท่ี 14 จากมูลนิธิ  มูลนิธิเปรม   ติณสูลานนท์  
        - เกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ในโครงการประเมินและพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2559  
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  ปีการศึกษา  2560 
  - ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขต ในการประกวดองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์
ในท่ีทำงาน  
 



ปีการศึกษา  2561 
                           - เกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2561จาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
        - เกียรติบัตรได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ระดับเขตตรวจราชการท่ี 11  
          ปีการศึกษา  2562 
     - รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คลิปรีวิวเชิงสร้างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชน ใน
โครงการนานมีบุ๊คส์รีดด้ิงคลับ ปีท่ี 19 จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์รีดด้ิงคลับ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครื่องหมายประจำโรงเรียน   
 

                                                   
 พระธาตุพนม เป็นปูชนียสถานอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนม เป็นท่ีเคารพบูชาของชาว
นครพนมและประชาชนท่ัวไปตลอดท้ังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ทางโรงเรียนจึงอญัเชิญมาเป็นสัญลักษณ์
ประจำโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล และใต้องค์พระธาตุพนมรองรับด้วยใบต้นแพง ซึง่เป็นต้นไม้ประจำอำเภอ
บ้านแพง 
  
 อักษรย่อโรงเรียน “บ.พ.ค.” 
 ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 คติธรรม อสาธัสาธุนา ชิเน   “พึ่งชนะความช่ัวด้วยความดี” 
 คติพจน์ รักการศึกษา  จิตใจพัฒนา  นำพาคุณธรรม 
 สีประจำโรงเรียน เขียว – เหลือง หมายถึง ความเจริญงอกงามเป่ียมด้วยคุณธรรม 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นแพง 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     ยิ้มไหว้ ทักทายกัน 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา             "คุณธรรมนำแพงพิทย์” 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม           “ เป็นโรงเรียนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  
                                                       เลิศล้ำวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ต้ังอยู่บนพื้นท่ีท้ังหมด 37 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่บริเวณภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโรงเรียนบ้านแพงพทิยาคม 



1.2 ข้อมูลอาคารสถานท่ี   โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก  มีดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ท่ี แบบ สร้างเม่ือ งบประมาณ ห้องเรียน ห้องพิเศษ 
1 อาคาร  212 2512 870,000 1 12 
2 อาคาร  216 ก 2520 1,040,000 8 6 
3 อาคาร  324 ล 2538 13,802,102 17 4 
4 อาคารเรียน 216 ล/57-ก 2559 20,328,000 13 2 
5 อาคารโรงฝึกงาน 1  102/27 2527 780,000 2 - 
6 อาคารโรงฝึกงาน 2  102/27 2537 1,922,000 2 - 
7 หอประชุมโรงเรียน 100/27 2559 6,462,000 - - 
8 โรงอาหาร มพช.เดิม 2525 900,000 - - 
9 บ้านพักผู้อำนวยการ 2527 220,000 - - 

10 บ้านพักครู 2512 50,000 - - 
11 บ้านพักครู 2513 80,000 - - 
12 บ้านพักครู 2516 80,000 - - 
13 บ้านพักครู 2518 80,000   
14 บ้านพักครู 2522 100,000   
15 บ้านพักครู 2536 110,760   
16 ห้องน้ำหญิง 2519 40,000   
17 ห้องน้ำชาย 6/27 2538 180,000   
18 ห้องน้ำหญิง  6/27 2546 189,000   
19 ห้องน้ำหญิง 2552 599,000   
20 ห้องน้ำชายแบบ 6/49 2559 470,000   
21 หอถังประปา 2538 368,000   
22 สนามฟุตบอล 2550 250,000   
23 โรงเพาะเห็ด 2550 212,903   
24 ลานกีฬาอเนกประสงค์หน้าเสาธง 2554 400,000   
25 ลานกีฬาอเนกประสงค์หลวงตามหาบัว 2537 เงินบริจาค   
26 ถนน คสร.ทางเข้าลานกีฬา-หน้าเสาธง 2554 730,000   
27 ถนน คสร.หน้าหอประชุม-อาคาร 4 2559 เงินบริจาค   
28 โดมอเนกประสงค์ 2560 เงินบริจาค   
29 สนามแบดมินตัน 2561 100,000   

 
 
 
 
 



 1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

รอง ผอ. กลุ่มงานงบประมาณ รอง ผอ.กลุ่มงานบริหารทัว่ไป รอง ผอ. กลุ่มงานวิชาการ 

นายกาสวินก่าระแกว้ 
 

 
-งานการเงิน 
-งานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานการจัดทำบัญชีการเงิน 
-งานการจัดซื้อ/จัดจ้างเงิน
งบประมาณ 
-งานควบคุมดูแล บำรุงรักษา และ 
 จำหน่ายพัสดุ 
-งานจัดทำและเสนอขอบประมาณ 
-งานการจัดซื้อ/จัดจ้างเงินนอก 
งบประมาณ 
-งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 
-งานทะเบียนพัสดุและสินทรัพย์ 

ง   -งานการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
     และรายงานการใช้เงิน  

-งานแผนงาน 
  -งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
   เพ่ือการศึกษา 

-งานการจัดระบบควบคุมภายใน 
-งานคำนวณต้นทุนผลผลิต 
-งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
-งานสวัสดิการคร ู
 -งานสมาคมศิษย์เก่าและงานมูลนิธ ิ
ศิษย์เก่า 
-งานยานพาหนะ 
-งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
  การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานวัดผล ประเมินผล และ   
 เทียบโอนผลการเรียน 
-งานห้องเรียนพิเศษ 
-งานทะเบียนและรับนักเรียน 
-งานนิเทศการศึกษา 
-งานแนะแนวการศึกษา 
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
-งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ 
  แก่ชุมชน  
-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ             
  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  และการจัดการเรียนการสอน 
--งานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชา      
การแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
-งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
-งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานดำเนินงานธุรการ 
-งานอาคารสถานทีแ่ละสภาพ 
แวดล้อม 
-งานป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
-งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  -งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานโสตทัศนศึกษา 
-งานประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
-งานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 
-งานกิจกรรมธนาคารนักเรียน 
-งานกิจกรรมสหกรณ์ 
-งานโภชนาการ 
-งานอนามัย 
-งานปฏิคม 
-งานเวรยามและเวรกลางวัน 
-งานส่งเสริมสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
-งานควบคุมพฤติกรรมนักเรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
  

-งานสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง 
  -งานวางแผนอัตรากำลังและ   
  กำหนดตำแหน่ง 

-งานส่งเสริมประสิทธิภาพใน  
การปฏิบัติงาน 
-งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ  
 และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
-งานพัฒนาข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
- งานการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน 
-งานทะเบียนประวัติ 
-งานวินัยและการรักษาวินัย 
-งานส่งเสริมการขอรับ 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
-งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
-งานส่งเสริมการวินัยคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 -งานเสนอขอพระราชทาน 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-งานส่งเสริมการประเมิน 
วิทยฐานะข้าราชการครูฯ 
 -งานบำเหน็จความชอบ 
-งานการนิเทศครูและบุคลากร  
 ทางการศึกษา 
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

รอง ผอ. กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล 



ภาพท่ี 2  โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 1.4 แผนผังแสดงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
ภาพท่ี 3  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูมงคลธรรมสาธก 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์

 

 นายชิงชัย  อภัยโส 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 

 

นายณรงค์  รุ่งจินดารัตน์ 
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

นางอลิสา  คูสกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายบัญญัติ ใจช่วง 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

 
 

นายคารมย์  อภัยโส 
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 

 

นายอติภพ  กิติศรีวรพันธุ์ 
กรรมการผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

นางเกษแก้ว สุวรรณมาโจ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายชิงชัย  อภัยโส 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

นางคุณัญญา รักษ์ชุมชน 
กรรมการผู้แทนคร ู

 

พ.ต.อ.กิตติศักด์ิ  จันทร์ศรี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายกฤษดา  ผาลี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
กรรมการและเลขานุการ 

 

นายสมชาติ  คำหา 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

 

นายแพทยว์ิทยา  บุตรสาระ   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายอภิวฒัน์  ราชนาว ี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



1.5 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ตารางที่ 1 แสดงจำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 

ปีการศึกษา 2564 4 57 1 5 1 
          ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาและวิทยฐานะของครูและบุคลากร (ภาพรวม) 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม 

ผู้อำนวยการ - - - - 1 1 - - - 1 

รองผู้อำนวยการ - - - 2 1 3 - - - 3 

ภาษาไทย 3 1 4 2 - 2 - - - 6 

คณิตศาสตร ์ 5 1 6 1 2 3 - - - 9 

วิทยาศาสตร์ 5 1 6 6 - 6 - - - 12 

สังคมศึกษาฯ 2 - 2 3 1 4 - - - 6 

สุขศึกษาฯ - - - - 3 3 - - - 3 

ศิลปะ 2 1 3 - 1 1 - - - 4 

การงานอาชีพฯ 2 2 4 - 2 2 - - - 6 

ภาษาต่างประเทศ 8 1 9 2 - 2 - - - 11 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 - 1 - - - - - - 1 

รวม 28 7 35 16 10 21    62 

 
          ตารางที่ 3  แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน ช่ัวโมง/สัปดาห์ หมายเหตุ 

1. บริหารการศึกษา 4 -  
2. คณิตศาสตร ์ 9 20.67  
3. วิทยาศาสตร์ 12 18.23  
4. ภาษาไทย 6 21.50 รวมครูบรรณารักษ์ 
5. ภาษาตางประเทศ 11 17.91  
6. สังคมศึกษา 6 22.29  
7. การงานอาชีพฯ 6 12.50  
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 19.25  

9. ศิลปะ 4 16.20  

  
 
 
 
 
 
 



 1.6 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
                 ตารางที่ 4  แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 103 132 235 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 107 145 252 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 124 145 269 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 24 334 422 756 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 66 134 200 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 53 100 153 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 33 61 94 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเทา่ 13 152 295 447 

รวมทั้งสิ้น 37 486 717 1203 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

103 107 124

66 53 33

132 145 145

134 100 61

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563

ชาย หญิง



1.7 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
         1.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

    1.ห้องสมุดมีขนาด 256 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 11,466 เล่ม 
การสืบค้น หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ E-Library จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน
เฉล่ีย 500 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 45.95 ของนักเรียนท้ังหมด 
                   2. ห้องปฏิบัติการ 

   - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน  4   ห้อง 
    - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน  2   ห้อง 
   3. คอมพิวเตอร์  จำนวน  120  เครื่อง 
  - ใช้เพื่อการเรียนการสอน          จำนวน       30  เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  75  เครื่อง 
    จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 120 คนต่อ
วันคิดเป็นร้อยละ 11.02 ของนักเรียนท้ังหมด 
                      - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จำนวน  15  เครื่อง 
                  4. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       ตารางท่ี 5  แสดงจำนวนครั้งในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนคร้ัง/ปี 
1.ห้องธนาคารนักเรียน 200 

2. ห้องสหกรณ์โรงเรียน 200 

3. ห้องศิลปะ 200 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 180 
5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 180 

6. ห้องเรียนคุณภาพ 180 

7. ห้องพยาบาล 70 

8. ห้องแนะแนว 200 

9. ศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ด 130 

 
          
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 6 แสดงจำนวนครั้งในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง/ปี 
1.ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง 2,500 
2. ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 50 
3. โรงพยาบาลบ้านแพง 10 
4. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพง 4 
5.วัดปทุมวนาราม บ้านนาเข  ตำบลนาเข  8 
6.วัดถ้ำคิ้ว บ้านนาเรียง ตำบลนางัว 8 
7. เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ 2 
8. สำนักสงฆ์วังสิ้ว ภูลังกา 2 
9. วัดป่าโนนแพง อำเภอบ้านแพง 4 
10. วัดสิงห์ทอง อำเภอบ้านแพง 2 
11. วัดศิริจันทาวาส  อำเภอบ้านแพง 2 
12. วัดกลาง  อำเภอบ้านแพง 2 
13. วัดโพธ์ิศรี อำเภอบ้านแพง 2 
14. อุทยานแห่งชาติภูลังกา  2 
15. ไร่ยาสูบ หาดดอนแพง ตำบลบ้านแพง  4 
16. สวนมะเขือเทศ หาดดอนแพง ตำบลบ้านแพง 4 
17. ท่าเทียบเรือน้ำลึก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง 2 

 
 

          ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 
 1.นายคารมย์ อภัยโส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 13 ตำบลบ้านแพง ให้ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิน่   
พิธีกรรม 
การบายศรีสู่ขวัญ จำนวน ๔ ครั้ง/ปี 
 2.ร้อยตำรวจเอก แผน สมสอง ให้ความรู้เรื่อง วินัยการจราจร/กฎหมายจราจร กฎหมายเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดให้โทษ  จำนวน  10 ครั้ง/ปี 
 3. นายสมยศ อภัยโส ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การปลูกพืชผสมผสาน 
 4.นายสำเนียง เทียนงาม ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เรื่องการบรรจุ  
เพาะเห็ดนางฟ้า, นางรม 
 5.นางเตือนใจ เทียนงาน ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เรื่องการทำขนมปัง 
ขนมคุกกี้ 
 6.นายเหรียญทอง ไชยสุระ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ความเรื่อง 
การเพาะเช้ือเห็ดขอนขาว  
 
 
 
 
 



2. ข้อมูลด้านการศึกษา 
    2.1 จุดเน้นด้านผูเ้รียน 

2.1.1 แนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลัก 5  กลุ่มสาระ  
โดยเป็นข้อมูลค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 เปรียบเทียบ 3 ปี 
ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560-2562) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7  ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET เปรียบเทียบ 3 ปี ของนักเรียนชั้น ม.3 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 (A).. 

ปีการศึกษา 
2562 (B).. 

ปีการศึกษา 
2563 (C).. 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง A และ B) 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง B และ C) 

1.ภาษาไทย 53.36 53.76 52.49 +0.40 -1.27 
2.คณิตศาสตร์ 25.93 23.38 22.00 -2.55 -1.38 
3.วิทยาศาสตร์ 33.43 30.26 29.74 -3.17 -0.52 
4.ภาษาอังกฤษ 27.19 30.92 32.22 +3.73 +1.30 
 รวมเฉลี่ย 34.98 34.58 34.11 -1.59 -1.87 

 
ตารางที่ 8  ตารางเปรียบเทียบผลต่าง O-NET กับระดับเขตและระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น ม.3 

วิชา 

ปี 2561 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

ปี 2562 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

ปี 2563 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3) 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.ภาษาไทย +3.92 -1.06 -2.15 -1.38 -2.62 -1.8 56.84 55.92 
2.คณิตศาสตร์ +2.57 -1.54 -3.80 -3.55 -7.82 -3.46 26.59 26.22 
3.วิทยาศาสตร์ -0.19 -2.67 +0.04 +0.19 -0.43 -0.15 31.08 30.79 
4.ภาษาอังกฤษ +0.60 -2.26 -2.06 -2.33 -1.92 -2.16 35.16 35.41 
5.สังคมศึกษา - - - - - - - - 

รวม +7.97 -8.17 -7.97 -7.07 -12.79 -7.57 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET เปรียบเทียบ 3 ปี  ของนักเรียนชั้น ม.6 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 (A).. 

ปีการศึกษา 
2562 (B).. 

ปีการศึกษา 
2563 (C).. 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง A และ B) 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง B และ C) 

1. ภาษาไทย 49.19 40.14 40.18 -9.05 -0.04 
2. คณิตศาสตร์ 22.13 18.77 20.15 -3.36 +1.38 
3. วิทยาศาสตร์ 27.56 28.14 29.49 +0.58 +1.35 
4. สังคมศึกษา 35.56 36.56 38.21 +1.00 +1.65 
5. ภาษาอังกฤษ 27.87 24.63 26.71 -3.24 +2.08 

รวมเฉลี่ย 32.46 29.65 30.95 -15.23 6.42 
 

ตารางที่ 10  เปรียบเทียบผลต่าง O-NET กับระดับเขตและระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น ม.6 

วิชา 

2561 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2562 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2563 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3) 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.ภาษาไทย +3.92 -1.06 -2.15 -1.38 -2.62 -1.8 56.84 55.92 
2.คณิตศาสตร์ +2.57 -1.54 -3.80 -3.55 -7.82 -3.46 26.59 26.22 
3.วิทยาศาสตร์ -0.19 -2.67 +0.04 +0.19 -0.43 -0.15 31.08 30.79 
4.ภาษาอังกฤษ +0.60 -2.26 -2.06 -2.33 -1.92 -2.16 35.16 35.41 
5.สังคมศึกษา - - - - - - - - 
  รวม +7.97 -8.17 -7.97 -7.07 -12.79 -7.57 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกจากสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบส่ี เมื่อวันท่ี 20-22 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผล ดังนี้ 
 2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 
ลำดับ

ท่ี 
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภาพ 
1 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
2 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดีมาก 
3 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
4 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
ดีมาก 

5 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

6 11 ผลการดำเนินงานโครงพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
7 12 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดี 
8 13 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ดี 
9 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

10 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 
11 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ดี 

 
 
ตารางท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี 
ลำดับ

ท่ี 
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภาพ 
1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) น้ำหนัก

(คะแนน) 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.21 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 8.91 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.74 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.76 ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
              เป็นสำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา   
              สถานศึกษา 

5.00 4.10 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
              และต้นสังกัด 

5.00 4.93 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
              และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรฐานส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ 
              สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                และพัฒนาสุ่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป 
                สถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.36 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                  ใช่         ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งช้ี                     ใช่         ไม่ใช่ 
 
 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่          ไม่ใช่ 
 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี และได้ประเมินผลคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 



2.2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศกึษา สมศ. (รอบสี่) 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 20 ตําบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม สังกัด 
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22 เปิดสอนตั ้งแต่ชั ้น มัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 13 ธันวาคม 
2562 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพผู้เรียน ดีมาก 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถสืบค้นและ
สร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสามารถสร้างสรรชิ้นงานและ
นําเสนอได้ อย่างเป็นระบบ 

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายและมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํามีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใช้ระบบบริหารเชิงคุณภาพ PDCA การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้กระบวนการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายท่ีชัดเจน มีกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 



3. สถานศึกษามีความพร้อมด้านบริเวณอาคารสถานท่ี ห้องเรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดขยะ 
เอื้อต่อ การเรียนรู้และปลอดภัย 

4. สถานศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนคุณภาพการศึกษา และแผนการปฏิบัติการ
ประจําปี สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑ 
โดยน้อมนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ  

ครูให้ความสําคัญกับผู้เรียนภาพรวม เช่น 

1. มีแบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนครบทุกช้ัน มีข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ข้อมูล
ปฏิสัมพันธ์ เช่น บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ข้อมูลยาเสพติด ข้อมูลหน้าท่ีนักเรียน ระยะทางถึงโรงเรียน 
การเท่ียว เกม การใช้ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

2. แบบคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกชั้น ประวัติส่วนตัว ครูท่ี
ปรึกษา สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและทางบ้าน ด้านการเรียน ด้านความสามารถ ด้าน
สุขภาพ สุขภาพจิต ใจ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลบริหารจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

3. ครูมี ID individual Development บอกรายละเอียดผลงานในหน้าที่ของครูแต่ละคน 
เช่นผลงาน ท่ีเกิดกับผู้เรียน ผลงานท่ีเกิดกับสถานศึกษา ผลงานท่ีเกิดกับชุมชน เป็นคู่มือและแนวทาง
บริหารจัดการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างมีประสิทธิผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนได้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-Net) ให้สูงขึ้น 

2. พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ และความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3. พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้เพิ่มข้ึน  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ใน การเสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 

2. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ต่อเนื่อง เพื่อเป็น การ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ชุมชน ได้รับทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของ สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
ขับเคล่ือนคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 

 



ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 

1. สถานศ ึกษาม ีกระบวนการจ ัดท ํา  PLC : Professional Learning Communicate 
ครอบคลุมทุก ชั้นเรียน แต่ขาดการรวบรวมเป็นเอกสารหลักฐาน PLC เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติหน้าท่ี
แก้ปัญหาการจัดการเรียน การสอนและปรับเปล่ียนแนวทางจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. ขาดการนําฐานข้อมูลจากงานวิจัยชั้นเรียน มาสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน ครอบคลุม
ทุกสาระ ทุกช้ันเรียน เพราะสถานศึกษากล่าวว่าครูทุกคนทํางานวิจัย ๑ เรื่องต่อหนึ่งภาคเรียน เพราะ
งายวิจัยชั้นเรียน เป็นแนวทางกําหนดเนื้อหาสาระสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อนตามนโยบายไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง 

3. มีข้อจํากัดในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ STEM ศึกษา กล่าวคือ ไม่
สามารถ นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

สถานศึกษาควรบูรณาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้
ผ ู ้ เร ียนมี ความร ักในสถาบันหลักของชาติ ย ึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพล
โลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจําเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะ
วิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคม ปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีประเด็น กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับช้ันให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มี ทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ นําไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career 
Education) 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติและ เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ นําไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่าง มีความสุข 

5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริม คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ และ 

7. นํา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เร ียนเป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 



ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ควรวิเคราะห์คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและการ
ทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ(O-Net) และพัฒนาผู้เรียนในมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรด้วย
การปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอนท่ีหลากหลายโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2. ควรคัดกรองและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร การคิดคํานวณ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ท่ีไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด โดยการสอนซ่อม
เสริมหรือพัฒนาส่ือ/ กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

3. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือเรียนรู้กิจกรรม
โครงงาน เพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างช้ินงานและองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษา 
และขับเคล่ือน คุณภาพการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 

2. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วน
ร่วม ในการเสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

3. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ต่อเนื่อง 
เพื่อเป็น การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 

1.  สถานศึกษาม ีกระบวนการจ ัดท ํา PLC : Professional Learning Communicate 
ครอบคลุมทุก ช้ันเรียนทุกสาระวิชาเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นถือเป็นกิจกรรม
ที่น่าชื่นชม เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรรวบรวมเอกสารหลักฐานการทํา PLC ไว้เป็น
เอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ผลการดําเนินงานโดยผู้บริหารกํากับติดตาม อาจมี File PLC ของ
ครูแต่ละสาระทุกช้ัน ท้ังนี้ดําเนินการตลอดปี การศึกษา 

2. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูจัดทํางานวิจัยช้ันเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพื่อเป็นฐานข้อมูล
สอน เสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อนทุกกลุ่มสาระทุกชั้น เพราะเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มอ่อนให้มี
ประสิทธิภาพตาม นโยบายไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังโดยดําเนินการตลอดปีการศึกษา 

3. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และ STEM ศึกษา เป็นการบูรณาการ
สาระวิชาหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าช่ืนชม 

ควรส่งเสริมครูปรับการเรียนเปล่ียนการสอนนําผลการเรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจําวัน ดังนั้น
สถานศึกษาควรดําเนินการสู่การปฏิบัติ ๓ ข้ันตอน กล่าวคือ 



3.1 New : คิดใหม่แบบถอนรากถอนโคนจากการวิเคราะห์สังเคราะห์อาจนําของเก่ามาต่อ ยอดใหม่ 

3.2 Value : มีคุณค่า สร้างคุณค่าเพิ่มได้ 

3. Adapting หรือ Creative : สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่นเพิ่มรายได้ มี Order  

โดยสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระทุกช้ันฝึกผู้เรียนวางแผน (Planing) ทํางานเป็น 
ท่ีม(Teamwork) กําหนดหัวเรื่อง(Theme) มีการปฏิบัติจริง(Active) มีการนําเสนอผลงาน(Presents) ท้ังนี้ครู 
เป็นผู้สนับสนุน(Coaching) มีการกํากับติดตามโดยผู้บริหาร ดําเนินการตลอดปีการศึกษา 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านแพงพิทยา มีจุดเด่นด้านผู้เรียนท่ีมีผลการพัฒนาผู้เรียนได้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง 
ต่อเนื่อง คือ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถสืบค้นและ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสามารถสร้างสรรชิ้นงานและ 
นําเสนอได้อย่างเป็นระบบ 

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายและมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และ จิตสังคม 

สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการพัฒนาในแต่ละด้านที่ได้ดําเนินการและบรรลุตามเป้าหมายท่ี 
กําหนดโดยดําเนินการในลักษณะของเอกสาร/คู่มือ/หลักสูตรในการพัฒนา/ใบกิจกรรม/ใบความรู ้และ 
เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการดําเนินการแต่ละกิจกรรม โดยมีการทดลองใช้ ปรับปรุงพัฒนา ศึกษา 
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล จัดทําสรุปรายงานผลการใช้และนําไปเผยแพร่เพื่อเป็นนวีตกรรแบบอย่างต่อไป 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษาควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการ มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุง 
พัฒนา ต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการต่อไป 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 

สถานศึกษาควรบริหารจัดการห้องสมุดรูปแบบใหม่ สามารถให้บริการผู้อ่านก้าวทันนวัตกรรมทันสมัย 
นําระบบห้องสมุดดิจิทัลมาให้บริการ โดยนักเรียน ครู ผู้ใช้บริการไม่ต้องเข้าห้องสมุดก็สามารถอ่านหนังสือได้ 
เป็นการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเรียนรู้ผ่านสื่อแอพพลิเคชั่น (Application) เป็นการเข้าใช้ เรียนรู้ ค้นคว้า
ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ผู้เรียนสืบค้นความรู้ผ่านสื่อElectronics ลดปัญหาด้านข้อจํากัดของสถานที่และ 
สามารถบริการได้ตลอดเวลา ควรให้ยืมหนังสือผ่านกลุ่มLine เป็นการบริหารจัดการที่ทันสมัยแก่ผู ้เรียน 
รูปแบบใหม่ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่  2 
   สถานภาพของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
สถานภาพของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานท่ีมีอิทธิพลต่อการ  
จัดการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) 
ผลการประเมินประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของ สมศ. 
และองค์ประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องทุกด้าน 
เพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
  
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) 
การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาตามสภาพแวดล้อม 
(Environment Analysis) 
 
 

ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน(STEP)  
 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
โอกาส อุปสรรค 

โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตชุมชน ชุมชนมีทัศนคติที่ดี  ให้การยอมรับ
และศรัทธาต่อโรงเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความรกัใน
ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถ่ิน 

โครงสร้างประชากร ด้านการคุมกำเนิด ส่งผลให้ประชากรวัยเรียน
ลดลง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหาครอบครัว   
หย่าร้าง ขาดการดูแลบุตร ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน  

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อุปสรรค 

สินค้าเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง สง่ผลให้
โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดหามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเพียงพอ ส่งผลทำให้นักเรียนเกิดความรอบรู้และสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยีเช่น         
ร้านอินเตอร์เน็ต เกม ทำให้นักเรียนบางส่วนไปใช้ในทางที่ผิด 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อุปสรรค 

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาฯองค์กรเอกชน ร่วมกับทางโรงเรียนได้รับการบริจาค
ทุนทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลใหนั้กเรียน
มีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ส่งผลให้ผู้ปกครองมีค่า
ครองชีพสูง รายได้ต่ำ บางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่าย
ของบุตรหลาน และขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)  
โอกาส อุปสรรค 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถ่ิน
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชนมีความรู ้ความ
เข้าใจเก่ียวกับนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนมากข้ึน 

นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การดำเนินงาน 
ต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเน่ือง การลด
อัตรากำลังเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา การจัดสรรทรัพยากร
ในการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 

 
 



ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S-4M) 
 

โครงสร้าง (Structure) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกำหนด
นโยบายที่ชัดเจน โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มีการ
สื่อสารภายในองค์กร ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือ 
จากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 

บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีการเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 

ระบบบริการ(Services) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมเสริมทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
พลานามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ และสง่เสริม
จิตสาธารณะในโรงเรียน 

ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสง่ผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ และโรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ 
สำหรับจัดการศึกษาและการบริการด้านสาธารณูปโภคไมเ่พียงพอ 

บุคลากร(Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ครูและบุคลากรมคีวามรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบติัหน้าท่ี
โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่ง ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก การกระจายงาน
ไม่เท่าเทียมกัน ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา 

การเงิน(Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ไม่ม ี

วัสดุและอุปกรณ์(Material) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอจัดซื้อ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 

หอประชุมไม่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่จะใช้ในการจัด
กิจกรรมนักเรียน ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือไม่
หลากหลาย ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและสืบค้นห้องพิเศษต่างๆไม่
เพียงพอ โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง ส่งผลทำให้การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้าไม่
ทันต่อการใช้งาน 
 

การบริหารจัดการ(Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ครู
ทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) มีการนิเทศ ติดตามผล
การดำเนินงานของครูและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
 

ขาดการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 

 
 



ตารางที่ 13 แสดงวิเคราะห์ค่าคะแนนปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก น้ำหนัก
คะแนน 1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  0.30 4.16 3.40 1.24 1.02 0.22 
ด้านเทคโนโลยี 0.26 4.00 3.50 1.04 0.91 0.13 
ด้านเศรษฐกิจ 0.26 3.00 4.00 0.78 1.04 -0.26 
ด้านการเมืองและกฎหมาย 0.18 3.60 4.50 0.64 0.81 -0.17 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.70 3.78  
เฉล่ียปัจจัยภายนอก -0.08  

 

ตารางที่ 14 แสดงเฉล่ียวิเคราะห์ค่าคะแนนปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน 
น้ำหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย 0.20 4.00 4.50 0.80 0.90 -0.10 
ด้านผลผลิตและการบริการ 0.18 3.80 4.66 0.68 0.83 -0.15 
ด้านบุคลากร 0.20 4.15 4.75 0.83 0.95 -0.12 
ด้านประสิทธิภาพการเงิน 0.18 4.00 1.00 0.72 0.18 0.54 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ 0.12 3.00 4.00 0.36 0.48 -0.12 
ด้านบริหารจัดการ 0.13 4.18 3.00 0.54 0.39 0.15 

สรุปปัจจัย 3.93 3.73  
เฉล่ียปัจจัยภายใน 0.20  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และภายใน นำเสนอเป็นกราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนบ้านแพง
พิทยาคม ดังนี้ 

 
 

 

ภาพที่ 2  แสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

 

จากกราฟแสดงว่า สถานภาพของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมอยู่ในเกณฑ์ไม่เอื้อและแข็ง Cash Cow 
สถานการณ์ไม่เอื้อแต่แข็ง เป็นตำแหน่งท่ีบอกว่า โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมมีปัจจัยภายนอกไม่สร้างโอกาส
เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ ส่วนปัจจัยภายในก็มีความเข้มแข็ง ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้เป็นกลยุทธ์แทนท่ีจะรอ
จนกระท่ังสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ
(diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆแทน 
 

แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

บนแกนความสัมพันธข์อง SWOT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
   ทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลมาวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

 วิสัยทัศน์ 
   “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
 (1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

        เป้าหมาย 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

       เป้าหมาย 2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

       เป้าหมาย 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   
    (2) การผลิตและการพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขันของประเทศ  
      เป้าหมาย 1 กำลังคนที่ทักษะที่สำคัญ จำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   เป้าหมาย 2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญ 
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 

        เป้าหมาย 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 1 ผู ้เร ียนมีทักษะและคุณลักษณะพื ้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 เป้าหมาย 2 คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู ้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

       เป้าหมาย 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

       เป้าหมาย 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงโดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 
                 เป้าหมาย 5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
                 เป้าหมาย 6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 

เป้าหมาย7 ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน(4) 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  เป้าหมาย 1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 



   เป้าหมาย 2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย 
      เป้าหมาย 3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็น 

ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
            (5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
       เป้าหมาย 1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

  เป้าหมาย 2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการนำแนวความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
                เป้าหมาย 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการการศึกษา 
              เป้าหมาย 1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 
              เป้าหมาย 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
              เป้าหมาย 3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นท่ี 
              เป้าหมาย 4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษาและความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
    เป้าหมาย 5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

3.2 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

เป้าหมายหลัก 

   1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก       
ทุกภาคส่วน 

ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จากการทดสอบระดับชาติ 

3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  



6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศึกษาท่ีทำงานให้  

7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
9. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
10. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15-59 ปี 
11. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี  
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
14. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
 

วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม ” 

พันธกิจ 

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที ่สูงขึ ้น สามารถท่องจำและนำสิ ่งที ่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์  คิด

สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู ้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคร าะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม

เกณฑ์ มีครูประจำช้ันครบทุกห้อง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกำลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 



ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรท่ีคุรุ
สภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 

4. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที ่มีคุณภาพ เพิ่ม

จำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  

2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา  

3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  

5. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (7) 
6. จำนวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนกับองค์กร /หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
7. ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี 
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญา

ตรี 
9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนา

เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 

 
 



ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15-59 ปี  
2. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 

3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี  
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ ้นทะเบียนคนพิการได้ร ับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง

การศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 

6. จำนวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และ

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัลท่ี
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps 
3. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเปน็ท่ี

ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย อำนาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  

2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที ่ได้ร ับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

3. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 

3.3 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นนพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 



  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
3.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
 จากการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และสรุป
ประเมินสถานภาพของโรงเรียน การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ในการจัดการศึกษาท่ี



ผ่านมาสามารถนำข้อมูลกำหนดทิศทางวางแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์  

เป็นโรงเรียนนอ้มนำเศรษฐกิจพอพียง เคียงคู่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพ        
มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการ 

เรียนรู ้
๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้และร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 
๒. นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ 

พอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล 
๕. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่าย 

ร่วมพัฒนา 
 

กลยุทธ ์
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนด 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึก
ในความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ห่างไกลส่ิงเสพติดและอบายมุข 

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลผลิต 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



4. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนด 6 จุดเน้นการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560   ท่ีสอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มกีารปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน 
  1.4 สถานศึกษาใช้ STEM  Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีสำคัญ สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี ้
  2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการดา้น ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  2.2 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้ 
  2.3 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2.4 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้าน
เหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดเพิ่มขึ้น 

2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น 

 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะแนว
และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อการมีงานทำในอนาคต 

 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 

 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
   3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้   
   3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
   3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมั่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล ได้แก่ 
   4.1 ผู้พิการ 
   4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นท่ีพิเศษ 
   4.3  ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 



   4.4  ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
   4.5  ผู้เรียนท่ีต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบคุลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้ทักษะกระบวนการ
คิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียน การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประคมอาเซียน 
  1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 4. องค์กร  องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 3. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ำซ้อน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
 4. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา  DLTV  DLI T   ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู ้
 



 6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ 
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบ
ต่อผลการดำเนินงาน 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีกำหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอำนาจมีรูปแบบการบริหาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตำบล 
(Educational Maps) 
  1.5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.6 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.7 หน่วยงานทุกระดับพฒันาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีพิเศษ 
  1.8 หน่วยงานทุกระดับพฒันาระบบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาร และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
  1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์ 
  1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
  1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
  2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
  2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
 3.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น  
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบาย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 



พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 

2. ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

2.2 ดําเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ด้านคุณภาพ 

๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็น ของโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือก ศึกษาต่อเพื่อการมีงานทํา 

๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเป็น ในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้ าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

๔. ด้านประสิทธิภาพ 

๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท ของพื้นท่ี 



๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๑ - ๓ 
น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ท่ีต้ัง
ในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 

๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

3.5 นโยบายสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  เป็นองค์กรจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพใน
ภูมิภาคอาเซียน  ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติและ

ก้าวทันอาเซียน 
          2. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน ครู บุคลากรทางศึกษา ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
          3. พัฒนาครู บุคลากรทางศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
          4. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
          5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อรองรับประชาคม

อาเซียนและก้าวสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะพึงประสงค์และค่านิยมหลัก

คนไทย 12 ประการ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

และการมีส่วนร่วม 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค 

เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. นักเรียน เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด    สถานศึกษาได้รับการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีความเช่ือมโยงท้ังระบบ 
5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 
  
ค่านิยม (Values) 
        F-U-N = เป็นสุข สนุกสนาน        

Forward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้ 
                     Unity = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
                     Nobleminded  =  พึงมีคุณธรรม นำจิตใจ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 
   กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 
กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 

 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โดยคณะกรรมการบริหารการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 ได้นำผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามพันธกิจ/ภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสันทัศน์ (Vision) รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนกลยุทธ มีนโยบายเพื่อการรองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นโรงเรียนน้อมนำเศรษฐกิจพอพียง เคียงคู่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพ      

มุ่งสู่มาตรฐานสากล” 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการ

เรียนรู้ 
๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้และร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 
๒. นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ 

พอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล 
๕. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่าย

ร่วมพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึงและมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รองรับประชาคมอาเซียนและก้าวสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะพึงประสงค์และค่านิยม

หลักคนไทย 12 ประการ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
(SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



กลยุทธ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม (พ.ศ. 2564 - 2567) 
กลยุทธ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกในความ
เป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ห่างไกลส่ิงเสพติดและอบายมุข 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จากกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สพฐ. มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียน นำมาวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 15 แสดงกลยุทธ์โรงเรียน เป้าหมายตัวช้ีวัดและกรอบเวลา 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. จัดการศึกษา
ให้ครอบคลุม 
ท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 

1.1 ผู้เรียนทุก
คนเป็นผู้ใฝ่ศึกษา
หาความรู้ และมี
ความรู้ตามเกณฑ์
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1) ระดับคุณภาพของ
โรงเรียนท่ีมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเทียบเคียง
หลักสูตรมาตรฐานสากล 

89 90 92 94 96 

2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับดีขึ้น 

89 90 92 94 96 

1.2 ผู้เรียนมี
ภาวะผู้นำ มีควา
มาเป็นเลิศทาง
วิชาการและมี
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล 

3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และคิด
คำนวน 

89 90 92 94 96 

4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลการประเมิน
ความสามารถในคิด
วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ 

89 90 92 94 96 

5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

89 90 92 94 96 

6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 

75 77 79 81 83 

7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความพร้อมในการศึกษา
ต่อการฝึกงาน หรือการ
ทำงาน 

89 90 92 94 96 

 
 
 



ตารางที่ 15 (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกในความ
เป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ห่างไกลส่ิงเสพติดและอบายมุข 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม ดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
สำนึกในความ
เป็นไทย ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม
ห่างไกลส่ิงเสพติด
และอบายมุข 

1.1 ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามค่านิยมหลัก 12 
ประการ มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1) ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

89 90 92 94 96 

2) ร้อยละของผู้เรียนท่ี
มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย และ
ยอมรับการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างท่ี
หลากหลาย 

89 90 92 94 96 

1.2 ผู้เรียนได้น้อม
นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดำเนินชีวิต 
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

3) ร้อยละของผู้เรียนท่ี
น้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดำเนินชีวิต และ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

89 90 92 94 96 

2. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคาวมสุข
ภาวะท่ีดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ
มีสุนทรีภาพ 

2.1 ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมี
สุขภาพกายแข็งแรง
และสุขภาพจิตดี 

1) ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีสุขภาวะท่ีดีและ
สุนทรียภาพ 

90 91 92 93 94 

2.2สร้างความ
ตระหนักเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้แก่
นักเรียน และให้
ห่างไกลส่ิงเสพติด 
และอบายมุข 

2) ร้อยละของนักเรียน
ท่ีป้องกันตนเองจากส่ิง
เสพติด และหลีกเล่ียง
สภาวะท่ีมีความเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 

90 91 92 93 94 

 
 
 



ตารางที่ 15 (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ
คุณภาพ 

1.1 โรงเรียนมี
การพัฒนา
องค์กรด้านการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1) มีการกำหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจสอดคล้องกับ
สภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ควมา
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

ดีเย่ียม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2) โรงเรียนมีแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
สอดคล้องกับ การพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและ
เครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มี
ส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และรับทราบรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4) โรงเรียนมีการนิเทศ 
กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



ตารางที่ 15 (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

1.1 โรงเรียนมี
การพัฒนา
องค์กรด้านการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5) โรงเรียนมีรูปแบบการ
บริหารและการจัดการ 
เชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดีเย่ียม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนพฒันา 
การเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

2.1 โรงเรียนมี
อาคารสถานท่ี 
ภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมท่ี
สวยงานมี
บรรยากาศ
เหมาะสมและ
เอื้อต่อการ
เรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 

1. ระดับคุณภาพของ
แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีหลากหลาย 
เช่น ห้องสมุดห้องเรียน
คุณภาพ ห้องจริยธรรม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. ระดับคุณภาพอาคาร
สถานท่ี ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมสะอาดร่ม
รื่น สวยงาม ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3. ระดับคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการพร้อม
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เช่น 
ห้องเรียนมัลติมีเดียกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 
ห้องสืบค้นข้อมูล 
ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4. ระดับคุณภาพของ
ห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาด
ปลอดภัย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 



ตารางที่ 15 (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
3. ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

3.1 โรงเรียนมี
การจัดระบบ
สารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
และการบริหาร
จัดการ 

1) ระดับคุณภาพของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ
เพียงพอ เพื่อการบริหาร
จัดการและพัฒนาผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4. ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

4.1 โรงเรียนมี
เครือข่าย
พัฒนาการ
เรียนรู้และ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือของ
ผู้ปกครอง 
ชุมชน และ
องค์กรอื่นๆใน
การจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

1) ระดับคุณภาพของ
เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนรู้ เช่น การทำ 
MOU กับหน่วยงานต่างๆ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2) ระดับคุณภาพของ
ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนผู้ปกครอง และ
ชุมชน เช่น 
คณะกรรมการ
สถานศึกษามูลนิธิฯ 
สมาคมผู้ปกครอง ครู 
เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์
เก่า และองค์กรอื่นๆใน
การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 15 (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากร
ให้สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 

1.1 ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
และมี
จรรยาบรรณเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

1) ร้อยละของครูท่ี
จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

95 96 97 98 99 

2) ร้อยละของครูท่ีเข้ารับ
การอบรม พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้และทักษะตรง
ตามสาขาวิชา 

95 96 97 98 99 

2. ส่งเสริม
สนับสนุนครูให้มี
การพัฒนาตนเอง
และมีทักษะ
เช่ียวชาญ ตรง
ตามสาขาวิชา 

1.2 1 ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้มี
ทักษะเช่ียวชาญ
ตรงตาม
สาขาวิชา 

3) ร้อยละของครูท่ีจัดทำ
ผลงานเพื่อพัฒนาตยเอง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4) ร้อยละของครูท่ีผลิต
ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

5) ระดับคุณภาพท่ีมีการ
นิเทศ ติดตามอย่างเป็น
ระบบ และนำผลไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

6) ระดับคุณภาพของ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

7) ระดับคุณภาพท่ีมีการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 



หมายเหตุ  การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  4  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 4   ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         60 – 79   3   ระดับคุณภาพ  ดี 

  50 – 59  2   ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
  ต่ำกว่า 50 1   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

3. การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

ตารางที่ 16 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 
1.จัดการศึกษาให้คอบ
คลุมท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 
2.ผู้เรียนมีภาวะความเป็น
ผู้นำ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและมีศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

1.ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหา
ความรู้ และมีความรู้ตามเกณฑ์
ของหลักสูตรสถานศึกษา 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินความสามารถในการ
เขียนและคิดคำนวณ 

1.พัฒนาทักษะภาษาไทยด้วย
กิจกรรมคำคม(ต่อคำศัพท์
ภาษาไทย) 
2.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งขาติ 
3.โครงการรักษ์ภาษาไทย 
4.การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียน 
5.โครงการแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
(MATH CONTEST) ครั้งท่ี 4 
ประจำปีการศึกษา 2564 

8,300 
 
 

16,546 
 

8,300 
8,300 

 
8,500 

 

8,300 
 
 

16,546 
 

8,300 
8,300 

 
8,500 

 

8,300 
 
 

16,546 
 

8,300 
8,300 

 
8,500 

 

8,300 
 
 

16,546 
 

8,300 
8,300 

 
8,500 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 16 (ต่อ) 
เป้าประสงค ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 
 4.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผล

การประเมินความสามารถ
ในการอ่านเขียนและคิดคำ
นาณ 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผล
การประเมินความารถใน
การใช้เทคโนโลยีสาระ
สนเทศและการส่ือสาร 
6.ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 
7.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความพร้อมในการศึกษาต่อ
การฝึกงาน หรือทำงาน 

6.ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH 
CAMP) ครั้งท่ี 4  
7.โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ (A-math, 
sudoku) 
8.พัฒนาการเรียนการสอน
และความเป็นเลิศทางวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
9.พัฒนาส่ือนวัตกรรมการ
เรียนรู้ และห้องเรียนสังคมฯ 
คุณภาพ 
10.กีฬาภายนอกโรงเรียน 
11.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
12.โครงการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

34,300 
 

9,990 
 
 
 

47,800 
 
 

111,590 
 
 

110,700 
5,000 

 
5,500 

 

34,300 
 

9,990 
 
 
 

47,800 
 
 

111,590 
 
 

110,700 
5,000 

 
5,500 

 

34,300 
 

9,990 
 
 
 

47,800 
 
 

111,590 
 
 

110,700 
5,000 

 
5,500 

 

34,300 
 

9,990 
 
 
 

47,800 
 
 

111,590 
 
 

110,700 
5,000 

 
5,500 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 
กลุ่มสาระสุขคึกษา 
และพลศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 

 
 
 



ตารางที่ 16 (ต่อ) 
เป้าประสงค ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 
  13.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
14.โครงการห้องเรียนพิเศษ 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย ์
15.ค่ายปฐมนิเทศและปรับ
พื้นฐานนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 
16.โครงการสัปดาห์ภาษา
และวัฒนธรรม 
17.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีน 
18.โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ (English 
Camp) ประจำปีการศึกษา 
2564 

213,200 
 
 

66,300 
 
 

10,000 
 
 

7,950 
 

2,400 
 

15,900 

213,200 
 
 

66,300 
 
 

10,000 
 
 

7,950 
 

2,400 
 

15,900 

213,200 
 
 

66,300 
 
 

10,000 
 
 

7,950 
 

2,400 
 

15,900 

213,200 
 
 

66,300 
 
 

10,000 
 
 

7,950 
 

2,400 
 

15,900 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระกาเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

 
 
 
 



ตารางที่ 16 (ต่อ) 
เป้าประสงค ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 
  19.โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
20.โครงการพัฒนาทักษะ
ความเป็นเลิศด้านการอ่านใน
สถานศึกษา “กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน” 
21.โครงการกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน เข้าค่ายพักแรมยุว
กาชาดและการทดสอบ
ประจำฐาน ปีการศึกษา 
2564 ในรูปแบบ New 
Normal 
22.โครงการการทดสอบ
สอบวิชาพิเศษลูกเสือ การ
เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม  

193,450 
 
 

241,200 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

193,450 
 
 

241,200 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

193,450 
 
 

241,200 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

193,450 
 
 

241,200 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 
 
 



ตารางที่ 16 (ต่อ) 
เป้าประสงค ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 
  23.โครงการทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
บ้านแพงพิทยาคม 
24.โครงการพัฒนากิจกรรม
และการเข้าค่ายของสมาชิกผู้
บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี
การศึกษา 2564 
25.โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้สร้างเสริม
ประสบการณ์ทางภาษา  
26.โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน โครงการ 
IEP  

- 
 
 
 
- 
 
 
 

420,950 
 
 

374,450 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

420,950 
 
 

374,450 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

420,950 
 
 

374,450 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

420,950 
 
 

374,450 

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียน IEP 

 
 
 



ตารางที่ 16 กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกในความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม เป็นผู้ท่ีมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตใจห่างไกลส่ิงเสพติด และอบายมุข 

เป้าประสงค ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 
12 ประการ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา 
 
2.ผู้เรียนได้น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิต และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาตและส่ิงแวดล้อม 
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีท้ังร่างกายและ
จิตใจ มีสุนทรียภาพ 

1.ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
2.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทยและยอมรับ
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ี
หลากหลาย 
3.ร้อยละของนักเรียนท่ีน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วม
ใยนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
4.ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพกาย
แข็งแรง และสุขภาพจิตท่ีดี 

1.พัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษา 
2.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
3.โครงการพัฒนางานแนะแนว
สู่การบริการรอบด้านเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
4.โครงการกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 
 
 
5.โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ี
สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 และ 6 ประจำปี
การศึกษา 2564 
 

100,000 
9,000 
 
7,680 
 
 
66,800 
 
 
10,000 

   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพล
ศึกษา 
งานวิชาการ 
 

 
 
 
 



ตารางที่ 16 (ต่อ) 
เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 
4.สร้างความตระหนัก 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
นักเรียนและให้ห่างไกลยาเสพ
ติด และอบายมุข 

5.ร้อยละของนักเรียนท่ี
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด 
อบายมุข และหลีกเล่ียง
สภาวะท่ีมีความเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

6.พัฒนาและเสริมสร้างวินัยให้
นักเรียนด้านกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร 
7.โครงการพัฒนาดูแลระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน 
8.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบส่งเสริมความประพฤติ
และระเบียบวินัยนักเรียน 
9.โครงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมนักเรียน 
10.โครงการเล่า ร้อง เล่น 
เน้นคุณธรรม 

- 
 
 

23,500 
 

23,500 
 
 

28,200 
 

10,340 

- 
 
 

23,500 
 

23,500 
 
 

28,200 
 

10,340 

- 
 
 

23,500 
 

23,500 
 
 

28,200 
 

10,340 

- 
 
 

23,500 
 

23,500 
 
 

28,200 
 

10,340 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 
 
 



ตารางที่ 16 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 
1.โรงเรียนมีการพัฒนา
องค์กรด้านการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี 
ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ี
สวยงามมีบรรยากาศ
เหมาะสมและเอื้อต่อการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ 
3.โรงเรียนมีการจัดระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 
 

1.มีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 
2.โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1.โครงการเปิดบ้านการเรียนรู้ 
Open House ประจำปี
การศึกษา 2564 
2.โครงการการซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
3.โครงการนิเทศภายใน 
4.โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.โครงการจัดหาและผลิตส่ือ
การเรียนการสอนสาระ
เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 
2564 
6.โครงการพัฒนาสำนักงาน
และคุณภาพงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

13,100 
 
 

11,843 
 
 

5,000 
 
 

27,600 
 
 
 
- 
 
 
 

13,100 
 
 

11,843 
 
 

5,000 
 
 

27,600 
 
 
 
- 

 

13,100 
 
 

11,843 
 
 

5,000 
 
 

27,600 
 
 
 
- 

 

13,100 
 
 

11,843 
 
 

5,000 
 
 

27,600 
 
 
 
- 

 

กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
 
 
 



ตารางที่ 16 (ต่อ) 
เป้าประสงค ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 
4.โรงเรียนมีเครือข่าย
พัฒนาความรู้และส่งเสริม
ความร่วมมือของผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรอื่นๆใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
 

3.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
เครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มี
ส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและรับทราบ
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
4.โรงเรียนมีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
6.โรงเรียนมรีูปแบบการ
บริหารและการจัดการเชิง
ระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม  
 

7.โครงการจ้างครูต่างชาติ
เจ้าของภาษา 
8.โครงการพัฒนาระบบ 
ICT โรงเรียนบ้านแพงพิทยา
คม 
9.โครงการพัฒนางาน
แผนงาน 
10.โครงการพัฒนางาน
การเงินและบัญชี   
11.โครงการพัฒนางาน
พัสดุและสินทรัพย์ 
12.โครงการบำรุงซ่อมแซม
ยานพาหนะโรงเรียน  
13.โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 
14.การพัฒนาระบบงาน
ธุรการ 
 

777,600 
 
241,200 
 
9,600 
42,300 
 
14,050 
 
94,00 
 
272,600 
 
10,340 
 

777,600 
 
241,200 
 
9,600 
42,300 
 
14,050 
 
94,00 
 
272,600 
 
10,340 
 

777,600 
 
241,200 
 
9,600 
42,300 
 
14,050 
 
94,00 
 
272,600 
 
10,340 
 

777,600 
 
241,200 
 
9,600 
42,300 
 
14,050 
 
94,00 
 
272,600 
 
10,340 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมการบริการ
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ICT 
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 
 
 

 
 



ตารางที่ 16 (ต่อ) 
เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 
 7.ระดับคุณภาพของแหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียนท่ี
หลากหลาย เช่น โรงเรือน
เพาะเห็ด ห้องสมุด 
ห้องเรียนคุณภาพ ห้อง
จริยธรรม  
8.ระดับคุณภาพของระบบ
ข้อมูลสาระสนเทศท่ีถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและเพียงพอ 
เพื่อการบริหารจัดการและ
พัฒนาผู้เรียน 
9.ระดับคุณภาพเครือข่าย 
พัฒนาการเรียนรู้ เช่น MOU 
กับหน่วยงานต่างๆ  
10.ระดับคุณภาพของความ
ร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน 

15.โครงการงาน
โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบ้าน
แพงพิทยาคม 
16.โครงการการจัดระบบ
ข้อมูลสาระสนเทศ 

41,460 
 
1,000 

41,460 
 
1,000 

41,460 
 
1,000 

41,460 
 
1,000 

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 
 

 
 
 
 



ตารางที่ 16 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรให้สสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 
1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และมีจรรยาบรรณเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
2.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
มีทักษะเช่ียวชาญตรง
ตามสาขา 

1.ร้อยละของครูมีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีกำหนด 
2.ร้อยละของครูท่ีเข้ารับการ
อบรมพัฒนาตนเองให้มีว
คามรู้และทักษะตรงตาม
สาขาวิชา 
3.ร้อยละของครูท่ีจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 
4.ร้อยละของครูท่ีผลิตส่ือ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการา
จัดการเรียนรู้ 
5.ระดับคุณภาพท่ีมีการ
นิเทศคติดตามอย่างเป็น
ระบบและนำผลไป
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
2.พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
3.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และฝึกซ้อมเพื่อความเป็นเลิศ 
4.โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
5.โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

15,000 
 
 
142,100 
 
 
31,384 
 
 
10,000 
 
69,947 
 
 
53,100 

15,000 
 
 
142,100 
 
 
31,384 
 
 
10,000 
 
69,947 
 
 
53,100 

15,000 
 
 
142,100 
 
 
31,384 
 
 
10,000 
 
69,947 
 
 
53,100 

15,000 
 
 
142,100 
 
 
31,384 
 
 
10,000 
 
69,947 
 
 
53,100 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
 



ตารางที่ 16 (ต่อ) 
เป้าประสงค ์ ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 
 6.ระดับคุณภาพท่ีมีการ

สนับสนุนแบะส่งเสริมให้
ครูและบุคลากร 

7.โครงการพัฒนาปรับปรุง
และซ่อมแซมห้องเรียน IEP 
8.โครงการส่งเสริมครูและ
บุคลากร 
9.โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

247,000 
 

131,500 
 

5,000 

247,000 
 

131,500 
 

5,000 

247,000 
 

131,500 
 

5,000 

247,000 
 

131,500 
 

5,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล 
กลุ่มงานวิชาการ 

 
 

 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
การควบคุม กำกับติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 5 
การควบคุม กำกับติดตาม 

 แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

1. การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
การนำแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญมาก เพราะเป็น 

ความสามารถท่ีจะผลักดันการทำงานของกลไกลท่ีสำคัญท้ังหมด ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 
การดำเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิด 
ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการและกระบวนการทำงาน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องทำให้หน่วยงาน
ยอมรับแนวทาง แผนงานโครงงานนั้น และพร้อมท่ีนำแนวทางนั้นไปนำเดินการได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการระดมกำลัง แสวงหาการสนับสนุน 
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึนเพ่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกำหนดแนวทางการ
นำแผนไปสู่การปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้ 

1) ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และ 
สม่ำเสมอ 

2) โรงเรียนจัดทำแผนระยะกลางและจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการตามแผน มี 
การกำกับติดตามประเมินคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามท่ี
มุ่งหวังไว ้

3) เร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงาน เพ่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
สาระสำคัญของแผลให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง 
เพื่อให้การนำแผนสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง 

4) มีการกำหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อสอดคล้องกับแผนงาน และแผน 
อัตรากำลัง และขจัดความซ้ำซ้อนของงาน 

5) วางแนวปฏิบัติ เพ่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน และ 
สามารถให้บริการให้ตรงความต้องการและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

7) พัฒนาระบบการกำหนดติดตาม และการประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นประเมินเพื่อพฒันา 
และปรับปรุง การดำเนินงาน โดยมีการพัฒนาตัวช้ีวัดผลสำเร็จการดำเนินงานท้ังในปริมาณ คุณภาพ 
ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

2. การติดตามและประเมินผล 
หลังจากท่ีโรงเรียนได้ปฏิบัติดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว จำเป็นต้องมีการ 

กำกับติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีกำหนดในเวลาท่ีกำหนดไว้หรอไม่ โดยการติดตามประเมินผล จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก โดยสรุปได้ดังนี้ 



1) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผู้นำ มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  
มีทักษะเรียนรู้ในด้านวิชาการ รับผิดชอบต่อสังคม มีสำนึกในความเป็นไทย รู้จักดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่ามี
สุขภาพท่ีดี 

2) มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมออาชีพ เพื่อสนองความต้องการ 
ของสังคมทางวิชาการ โดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียน
และบุคลกรทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดำรงไว้ซึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

3) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาท่ีมีอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถ 
สร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ ดังนี้ 

(1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
และสร้างเครือข่ายการเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพ่อสามารถเอ้อประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดย
จัดทำเกณฑ์ช้ีวัดความสำเร็จของแผนวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม 

(2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีการปรับปรุงแผนเพ่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
(4) สร้างมาตรฐานการเร่งรัด หากมีโครงการท่ีดำเนินการช้ากว่าท่ีกำหนด และ 

ตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ 
 

ปฏิทินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

วัน เดือน ปี  รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -ตรวจสอบ ทบทวน การจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปี (ปีงบประมาณ) 
-งานแผนงานและงบประมาณ 
-งานประกันคุณภาพ 

กรกฎาคม -นิเทศ ติดตาม -งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม (ครั้งท่ี 

1) 
-งานแผนงานและงบประมาณ 
-งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -นิเทศ ติดตาม -งานประกันคุณภาพ 
มีนาคม -สรุป ประเมินผล งาน/โครงการกิจกรรม (ครั้งท่ี 

2) 
-จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
-นำเสนอผลงานดีเด่น 
-จัดทำรายงาน SAR 

-งานแผนงานและงบประมาณ 
-งานประกันคุณภาพ 
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