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ค าน า 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา 2562-2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ให้
สนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ออกกฎกระทรวง พ[.ศ. 2553 ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจาก
แผนพัฒนาคุณภาพ มีการก าหนดทิศทางไว้อย่างชัดเจนที่จะน าองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการ และบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดในการบริหารจัดการของสถานศึกษาจึงให้ความส าคัญไปที่แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (2562 
- 2564) เพ่ือให้ทุกฝ่าย/งาน ในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากความร่วมมือของบุคลกรทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน 
ที่ได้ช่วยกันศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ และนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วร่วมมือกันวิเคราะห์โอกาสและ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบริบทของโรงเรียนน ามาใช้ตัดสินใจในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายในการพัฒนา จัดท างาน โครงการ เลือกสรรกิจกรรมที่จ าเป็นต้องท ารองรับได้อย่างเหมาะสม และได้
น าเสนอโครงการต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการและโครงการ     ที่จ าเป็นต้องท าได้อย่างเหมาะสม เพ่ือใช้เป็น
กรอบก ากับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในการผลักดันให้การด าเนินกิจการ 
ของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  และขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  และด าเนินการให้บรรลุตามแผนฯ  
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 

        งานประกันคุณภาพ 
                โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 

 

 

 

 



ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน เห็นด้วยกับสาระ 
และแนวทางในการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา(2562 - 2564) ของโรงเรียน
บ้านแก่งวิทยา ที่จัดท าข้ึน เพ่ือให้ทุกฝ่าย/งาน ในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

  

 

 

 

                   (นายประดิษฐ์    เจนดี) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                             โรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี 343/1 หมู่ที่ 1 ต าบล บ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64130 โทรศัพท์   055911-508โทรสาร  055911-501  
website http://www.bankaeng.ac.th สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพ้ืนที่บริการ 2 ต าบล 
27 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลบ้านแก่ง มี 13 หมู่บ้าน และ ต าบลสารจิตร มี 14 หมู่บ้าน  
 
2.ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     
สภาต าบลบ้านแก่งโดย ก านันโน ประวงศ์ ประธานสภาต าบลได้เริ่มด าเนินการที่จะสร้างโรงเรียน
มัธยมประจ าต าบลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2520 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2523  ในสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (ครั้งที่ 3) โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 38 ไร่ ตั้งอยู่     
เลขที่ 343 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้านหน้าของโรงเรียนติด   
ทางหลวงท้องถิ่น ความยาว 140 เมตร ทิศตะวันออกติดทางสาธารณะมีความยาว 237 เมตร    
ทิศเหนือด้านหลังโรงเรียนติด ที่นาของราษฎร ทิศตะวันตกติดที่ท าการสภาต าบลบ้านแก่ง และ  
สถานีอนามัย ต าบลบ้านแก่ง ที่ดินทั้งหมดนี้สภาต าบลบ้านแก่ง ไดด้ าเนินการจัดซื้อบริจาค         
เป็นเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง   
บ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ านักเรียน 1 หลัง (ห้องน้ าชาย) บ้านพักภารโรงแบบ 101 จ านวน 1 หลัง  
ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2523 และเริ่มท าการเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2523 
โดยมี นายสมคิด พ่ึงพันธุ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ พร้อมครูอาจารย์อีก 4 คน มีนักเรียนจ านวน 2 ห้องเรียน
เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสโุขทัย 
มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ ปัจจุบันสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีนักเรียน 
จ านวนห้องเรียน 12 ห้องเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอ าเภอศรีสัชนาลัย เปน็ถนนลาดยาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร 
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3.ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทุ่งนา  
ทิศใต ้ติดต่อกับ ถนนสายสวรรคโลก – อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสารจิตร  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.บ้านแก่ง ต าบลบ้านแก่ง  
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีผู้บริหารปัจจุบัน คือ  นายสารัตน์    พวงเงิน ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนทั้งหมด 27 คน     เป็นข้าราชการครู 22
คน พนักงานราชการ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน   มีพนักงานบริการ 1 คน แม่บ้าน 1 คน 

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  
ค าขวัญ ประพฤติด ีมีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง  
สีประจ าโรงเรียน เทา – แดง  
ปรัชญา ขนติ หิต สุขาวหา - ความอดทนนามาซึ่งประโยชน์สุข  
อัตรอัตลักษณ์ เป็นคนดี มีคุณธรรม  
เอกลักษณ์ โรงเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์บูรณาการกลุ่มสาระฯ  

 
แผนที่โรงเรียน 
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4. ข้อมูลผู้บริหาร  
1) ท าเนียบผู้บริหาร 
                            1.  นายสมคิด  พ่ึงพันธุ์  ปี 2523 - 2536 
                             2. นายสุรกาญจน์  วิเชียรสรรค์ ปี 2536 - 2539 
                             3.  นายพรศักดิ์ วัฒนาบรรเจิดกิจ ปี 2539 - 2543 
                             4.  นายเกตุ  วงค์จันทรมณี   ปี 2543 - 2548 
                             5.  นายถนอม ทิพย์ปิ่นวงศ ์ ปี 2548 - 2553 
                             6.  นายวิเชียร พรหมปั้น ปี 2553 – 2555 
                             7. นางวาสนา ส าเนียง  ปี 2555 – 2558  
          8.  นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด       ปี 2559 – 2560 
          9. นายสารัตน์    พวงเงิน             ปี  2561 – ปัจจุบัน 
 
2) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

นายสารัตน์    พวงเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์ 083 - 1622228 วุฒิการศึกษา
สูงสุด ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 273 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที ่ 1 2 22 18 40 

มัธยมศึกษาปีที ่ 2 2 34 24 58 

มัธยมศึกษาปีที ่ 3 2 25 32 57 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 6 81 74 155 

มัธยมศึกษาปีที ่ 4 2 11 19 30 

มัธยมศึกษาปีที ่ 5 2 17 18 35 

มัธยมศึกษาปีที ่ 6 2 24 29 53 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 52 66 118 

รวมทั้งหมด 12 133 140 273 



๔ 

 

1.4 ข้อมูลครูและบุคลากร  
 ครูประจ าการ 
ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแ ห น่ ง /
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

1 นายสารัตน์  พวงเงิน 42 20 ผอ./คศ.3 ปริญญาโท บริหารหารศึกษา ผู้บริหาร 
1  นายชาญชัย เจติยานนท์  58 38 ครู/คศ.3 ปริญญาตรี ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์
2  นายวิโรจน ์ขอสุข  59 36 ครู/คศ.3 ปริญญาตรี หัตถกรรม ศิลปศึกษา  

3  นางดุษฎี ขอสุข  59 31 ครู/คศ.3 ปริญญาตรี สังคมศึกษา คหกรรม  

4  นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์  55 32 ครู/คศ.3 ปริญญาโท หลักสตูรและการ
สอน 

ภาษาไทย  

5  นางเจริญสินธ ์มุสิกปาน  54 30 ครู/คศ.3 ปริญญาโท บริหารการศึกษา สังคม  

6  นางแสงเดือน อนุสรณ์  54 31 ครู/คศ.3 ปริญญาตรี บรรณารักษ์ ห้องสมุด  

7  นายนพดล มุสิกปาน  51 32 ครู/คศ.3 ปริญญาโท บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร ์ 

8 นางจุรีรัตน์ วังคะออม  46 23 ครู/คศ.3 ปริญญาโท บริหารการศึกษา วิทย์ ฯ 
9  นายธเนศ อนุสรณ์  52 30 ครู/คศ.3 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศลิป ์ งานช่าง  

10  นายนิพล วังคะออม  55 25 ครู/คศ.3 ปริญญาตรี อังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

11  นาง สุมิตรา ประชัน  38 14 ครู/คศ.3 ปริญญาโท เทคโนโลยีและ
สื่อสาร 

คอมพิวเตอร ์ 

12  นายชุบ นิมิตร  58 37 ครู/คศ.2 ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย  
13  นายพิพัฒน์ พึ่งอู ๋ 55 32 ครู/คศ.2 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศลิป์

ศึกษา 
เกษตร  

14  นายสุรกิจ นองขมวด  45 13 ครู/คศ.2 ปริญญาตรี พลศึกษา สุขศึกษาและ
พละศึกษา  

15  นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม  39 11 ครู /คศ.2 ปริญญาโท คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

16  น.ส.วรารัตน์ ระวังการ  33 8 ครู /คศ.2 ปริญญาโท บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ  

17  น.ส.จีรนันท์ คงรักษ์  31 6 ครู ปริญญาโท ภาษาไทย ภาษาไทย  

18  นายสมเจตน์ เนียมก้อน  31 6 ครู ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา เคม ี 

19  นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ 34 7 ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

20  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์ 29 6 ครู ปริญญาตรี ชีววิทยา ชีววิทยา 

21  นายอุกฤษฎ์ สุวรรณปัญญา 26 2 ครู ปริญญาตรี สังคมศึกษา สังคมฯ 

22  นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข 26 2 ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 พนักงานราชการ – ลูกจ้างประจ า – ลูกจ้างชั่วคราว  

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบ 
การณ์การ
สอน (ปี) 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

1  นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย  53 16 พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตรี พลศึกษา สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

2  นายสุระนิต สวนสอน  39 6 พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา ดนตรี 

3  นายเสง่ียม ปักษี 58 - ช่างไม้3 ป.4   
4 นางสาวตติยาพร พึ่งอู๋  34 - เจ้าหน้าท่ี

ธุรการ 

ปริญญาตรี บริหาร 

ธุรกิจ 

เอกวิชาการบัญช ี

- 

5 นางเฉลียว เช้ือเถาว์ 50 - พนักงาน
บริการ 

ป.4  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖ 

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 

1. นายประดิษฐ์ เจนดี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.  นางสายฝน พลอยเหลือง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
3. นางสุรีรัตน์     เขียนสาร ผู้แทนองค์กรศาสนา   
4. นางค านึง    ประโยชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นายจิตนุพงศ์     อยู่ครอบ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
6. นางแสงดาว    ประดิษฐ์ ผู้แทนผู้ปกครอง    
7. นางสายบัว      มณีรัตน์  ผู้แทนศิษย์เก่า     
8. นายชุบ      นิมิตร  ผู้แทนครู   
9. นายสารัตน์ พวงเงิน     เลขานุการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

    
 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
1. นายสารัตน์   พวงเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายชาญชัย  เจติยานนท์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
3. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
4. นายนพดล  มุสิกปาน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ  
5. นายชุบ  นิมิตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
6. นายสารัตน์    พวงเงิน   หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและประกันฯ กรรมการ  
7.  นายพิพัฒน์ พ่ึงอู๋  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
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1.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 
 
อาคารเรียน 3 หลัง   โรงฝึกงานถาวร 2 หลัง 
หอประชุม 1 หลัง   บ้านพักครู 8 หลัง 
บ้านพักนักเรียน 9 หลัง   บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง 
โรงอาหาร 1 หลัง   โรงจอดรถนักเรียน 1 หลัง 
ส้วม 3 หลัง    สระน้ า 1 สระ 
สนามเปตอง 1 สนาม   สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
สนามฟุตบอล 1 สนาม    
สนามเทนนิส - สนามตะกร้อ 1 สนาม อาคารชั่วคราว 1 หลัง 
 
 
 



๙ 

 

1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นกลุ่มเครือญาติและชุมชนชาวเขา มี

ประชากรประมาณ 10,095 คน อาศัยบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน ท าไร่ 
ท านา รับจ้าง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีที่ส าคัญ  

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นการรวมกลุ่มกันในระบบ
เครือญาติ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ ายมท่ีใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ และอีกร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์รวมน้ าใจของประชาชน และพ้ืนที่
ต าบลบ้านแก่งมีประวักศาสตร์ที่ส าคัญ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ  
ศรีสัชนาลัย  และมีโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 7 แห่ง 
         3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 
โอกาส 

 

ข้อจ ากัด 
 

      สภาพชุมชนเป็นโอกาสในการพัฒนาในเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจาก
ชุมชนมีความเข้มแข็งของความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนหลายด้าน ผู้น าชุมชนมีภาวะผู้น าสูง
และสามารถสร้างทีมงานในการพัฒนาได้ดี   
ชุมชนเห็นความส าคัญของสถานศึกษาในการร่วม
พัฒนาเป็นอย่างด ี

   การมีส่วนร่วมทางด้านวิชาการของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

1.7 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา 

2542 ส าหรับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับปรังปรุงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 ดังนี้  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ปรับปรุง ๒๕๖๐) 

หลกัสตูรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงันี ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐+๔๐ 
(๔ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐+๔๐ 
(๗ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หน้าท่ี 

พลเมือง พุทธ 

๑๒๐+๔๐ 
(๔ นก.) 

๑๒๐+๔๐ 
(๔ นก.) 

๑๒๐+๔๐ 
(๔ นก.) 

๒๔๐+๘๐ 
(๘ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

การงานอาชีพ ๔๐ 
(๑นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๑,๕๖๐ 
(๔๑ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม  ตามความพร้อมและจุดเน้น 

(จัดรายวิชา วิทยาการค านวณและออกแบบ) 

ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

(๔๐ ชั่วโมง/ปี) 

ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง 
 

(๔๐ ชั่วโมง/ปี) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓ ปีไม่น้อยกว่า 

๓,๖๐๐ ชั่วโมง 



๑๑ 

 

1.9 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1) ห้องสมุดมีขนาด 72 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 31,000 เล่ม การสืบค้น

หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ระบบ จอห์น ดิวอ้ี จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย 273 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด  

2) ห้องปฏิบัติการ  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน - ห้อง  

3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 116 เครื่อง  
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 79 เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 27 เครื่อง  
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉลี่ย 120 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมด  
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 10 เครื่อง  

4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม 
2. ห้องคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ์  
3. ศูนย์กีฬามวย  
4. ห้องสืบค้นข้อมูล  
5. ศูนย์สมุนไพร  
6. ศูนย์ภาษาไทย  
7. ศูนย์สังคมศึกษา  
8. ห้องสภานักเรียน  
9. ศูนย์พลานามัย  
10. ศูนย์ศิลปะ  
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์  
12. ศูนย์คณิตศาสตร์  
13. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ  
14. ศูนย์การงานอาชีพ  
15. ห้องโสตทัศนศึกษา  

5.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
1. ร้านผ้าทองค าสาธร  
2. ร้านทองอรอนงค์  
3. ประเสริฐแอนติก  
4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค าแหง  
4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 
5. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
6. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย  
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7. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  
9. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
10. เตาทุเรียง 

6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน  
1. ชื่อ นายสาธร โสรัสประสพสันติ ให้ความรู้เรื่อง ผ้าตีนจก ศรีสัชนาลัย  
2. ชื่อ นายทวน บรรเทาใจ ให้ความรู้เรื่อง กลองยาว  
3. ชื่อ นายสมพร อินต๊ะใหม่ ให้ความรู้เรื่อง งานอ็อก งานเชื่อมโลหะ  
4. ชื่อ นางค านึง ประโยชน์ ให้ความรู้เรื่อง การทอผ้าซิ่นตีนจก  
5. ชื่อ นางแพรว นิมิตร ให้ความรู้เรื่องการตัดเย็บซื้อผ้า  
6. พระมหาเสน่ห์ วัดสวรรคาราม อ.สวรรคโลก ให้ความรู้เกี่ยวกับพระธรรม  
7. พระครูวิจิตร ประภากร วัดโบราณหลวง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรม 
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1.10 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 4  ดีเยี่ยม   
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 

การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 94.88 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

    2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 86.82 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 92.70 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ร้อยละ 50 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 50 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ 
สอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 30 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

        

   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ 
ท างาน 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 96 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา 

ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 96.69 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 96.95 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 96.34 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

    4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85.39 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
 คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
 อย่างเป็นรูปธรรม 

  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้  
 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล   
 สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
 สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิด
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 
ประสิทธิผล 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

  
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมิน
สรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล อยู่ในระดับดีทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่
เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้ เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ 
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
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ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง 
แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร 
และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการ

จัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมินO-NET 

และ PISA 
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็นเช่น ครูสังคม

ศึกษา ครูวิชาเอกนาฏศิลป์  
4. การเสริมสร้างศักยภาพครูจากท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ  

          5. ระบบการระบายน้ าที่ยังไม่สมบูรณ์ท าให้เกิดน้ าท่วมขังเม่ือเกิดพายุฝน 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

    
√ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  √   
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  √  

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

   √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

    
√ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    
√ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

   √ 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          √  รับรอง               ไม่รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
    ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก(การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
จุดเด่น  
ด้านผลการจัดการศึกษา  

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
และนันทนาการผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  ที่ พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่รักโรงเรียน มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ผลการพัฒนาให้บรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการด าเนินโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิผลการด าเนินการ
ของสถานศึกษา มีการให้ความรู้ และอบรมครูอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง มีการประเมินผลแผนการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ  อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้วนาข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน  
ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด พัฒนาการ
ของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา  
ด้านผลการจัดการศึกษา  

ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษายังมีไม่เพียงพอทั้งในด้าน 

วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป การก ากับ ติดตาม และการประเมินผลการ
ด าเนินการยังไม่ต่อเนื่องและเป็นระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) และยึดหลักความคุ้มค่า  
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สถานศึกษาขาดการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา ยังไม่มี
การนาผลการประเมินจากข้อ 1-4 ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ การประเมินความก้าวหน้า
ของผู้เรียน ยังไม่ใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการ
ของผู้เรียน ครูยังขาดการวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช้ในการสอนซ่อมเสริม และพัฒนา
ผู้เรียน ศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สภาพปัญหา  

1. อัตรากาลังครุสาขาที่ขาดแคลน อาทิเช่น ครูสังคมศึกษา ครูภาษาต่างประเทศ  
ครูคณิตศาสตร์ ครูบางวิชาเอก เช่น วิชาเอกนาฏศิลป์  

2. การเสริมสร้างศักยภาพครูจากท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ  
3 . ด้านสื่อคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต  อาทิ เช่น  สัญญาณ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
 

จุดเด่น  
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน  

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
และนันทนาการผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  ที่ พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่รักโรงเรียน มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ผลการพัฒนาให้บรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการด าเนินโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
2) ด้านการจัดการศึกษา  
 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
 



๑๙ 

 

3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิผลการด าเนินการ

ของสถานศึกษา มีการให้ความรู้ และอบรมครูอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง มีการประเมินผลแผนการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ  อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน  
4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มีการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
5) ด้านมาตรการส่งเสริม  

จัดท าโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน โครงการอบรมการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน  

ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โรงเรียน
ควรมีการวางแผนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2) ด้านการจัดการศึกษา  

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษายังมีไม่เพียงพอทั้งในด้าน 
วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป การก ากับ ติดตาม และการประเมินผลการ
ด าเนินการยังไม่ต่อเนื่องและเป็นระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) และยึดหลักธรรมาภิบาล  
3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สถานศึกษาขาดการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา ยังไม่มี
การน าผลการประเมิน ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
ยังไม่ใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
ครูยังขาดการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริม  และพัฒนาผู้เรียน ศึกษา
ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ 2 
โครงสร้างองค์กร 
 
 2.1 การบริหารจัดการศึกษา  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 กลุ่มบริหารงาน ได้แก่ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
กลุม่บริหารงานแผนและประกันคุณภาพ  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร ได้แก่  

  1) การตัดสินใจที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Decision) เป็นแนวคิดที่มุ่ง
ให้โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วมก ากับติดตาม ดูแล 
  3) การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอ านาจด้านการ
บริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
  4) ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) มีการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบและภารกิจของผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น 
  5) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักคิดส าหรับการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือประกันว่าในองค์การจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยึดหลักเป้าหมาย
สอดคล้องต่อสังคม กระบวนการโปร่งใสและทุกขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบ 
  6) ความเป็นนิติบุคคล (A juristic person) เป็นการให้สิทธิและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้เป็นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ที่เป็นของโรงเรียนไว้โดยเฉพาะ 
  นอกจากนี้ กิจกรรมที่ท าให้การบริหารประสบความส าเร็จเรียกว่าหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน้าที่การบริหารที่ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ การจ าแนกหน้าที่การบริหารของ
นักวิชาการส่วนใหญ่มีแนวคิดสอดคล้องกัน แต่มีการจัดกลุ่มกิจกรรมย่อยแตกต่างกันไปตามความคิดเห็น
ของแต่ละคน ในที่นี้ อาจสรุปและจ าแนกหน้าที่การบริหารครอบคลุมใน 4 ด้าน ดังนี้ (DuBrin, 
2000) 
  1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไร
ให้บรรลุและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด 
  2) การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆ และ
การจัดระบบการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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  3) การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน เพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับให้การด าเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ 

 
 
     แผนภาพ วงจรคุณภาพ PDCA
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แผนภูมิบริหารงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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ส่วนที ่3 
นโยบายที่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการ 

 
 
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564นั้น มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักใน
ภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวดังนั้น  ภายใต้
วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  ของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่างๆ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ 
ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคตซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมุ่งหวัง 
ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของการพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศและมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพ้ืนที่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ 
และด้านความเท่าเทียม  

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียมและด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ที่มุ่งหวัง ให้มีการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า 
และมีความคล่องตัวซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
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3.2 นโยบาย  สพฐ.  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562 

 
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้
เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็ นคนไทย  ที่ มี ทั กษะสู ง เป็ นนวัตกร นั กคิ ด  ผู้ ป ระกอบการ เกษตรกรยุ ค ใหม่ และ อ่ืน  ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่ง
แนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวง
ชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม 
(All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้  และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่ จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

ข. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

ค. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ ในทุกมิติ 
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพ  

 

ง. นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
  เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

3.3  นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
วิสัยทัศน์ 
  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 มี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

และค่านิยม 12 ประการ 
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการจัด

การศึกษา 
๔. ส่งเสริมและพัฒนา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
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เป้าประสงค์ 
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และได้รับโอกาสใน

การศึกษามัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
๒. ครูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม การ

ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป็น

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับสากล 
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เน้นการท างานแบบบูณาการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วมจากทุกภาพในการจัดการศึกษา 
นโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
๑. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. การพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ ICT 
จุดเน้น 
๑. การประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน 
๒. O-NET 
๓. การนิเทศการสอน 
๔. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต 
๖. มาตรฐานป้องกันภัย 
๗. SCQA , OBECQA 
๘. คู่มือการบริหารงาน 
๙. ICT 
๑๐. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
๑๑.  Smart Teacher , Smart Student 
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ส่วนที่  2 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน(Internal Environment Analysis)   
สภาพแวดล้อมภายใน  (2S-4M) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.บุคลากรมีความร่วมมือ 
2.มีระบบริหารงานที่ชัดเจนแยกงานเป็น 6 ฝ่าย 
3.การกระจายงานออกตามกลุ่มสาระต่างๆ 
4.สถานศึกษามีความพร้อมในการบริการ 
5.การบริการด้วยรอยยิ้มความเต็มใจช่วยเหลือกัน 
6. มีการด าเนินการ PLC 
7.การบริการชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นดี 
8.การให้บริการรวดเร็วและการให้บริการมีล าดับขั้นตอน มี
ผู้รับผิดชอบเฉพาะ 
10.บุคลากรพอดีเกณฑ์ตรงตามวิชาเอก 
11.บุคลากรมีประสบการณ์การการเรียนการสอนมาก 
12.บุคลากรสามารถท างานหลากหลาย 
13.ครูมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องมีความรู้ ป.โท จ านวนมาก 
14.ครูมีประสบการณ์การสอนนาน 
15.ชุมชนร่วมมือ 
16.งบประมาณลงสู่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
17. มีโปรเจคเตอร์และ TV เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตทุก
ห้องเรียน 
18. มีระบบบริหารงาน มีการประชุม 
ปรึกษาหารือ วางแผนปฏิบัติงาน 
19. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร 

1. ขาดการประเมินและติดตามผลในบาง
กิจกรรม 
2. บุคลากรไม่พอกับฝ่ายที่แบ่งมากเกิน
และไม่เข้าใจระบบงาน 
3. บุคลากรท างานหลายกลุ่มงาน 
4. อุปกรณ์ขาดการบ ารุงและซ่อมแซม 
5. การจัดการบางงานไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ 
6. การประสานงานแต่ล่ะฝ่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนอก ( External   Environment  Analysis ) 
                                                     สภาพแวดล้อมภายนอก(STEP) 
โอกาส อุปสรรค 
1.มีความรัก สามัคคี และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
2.ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเมื่อขอความ
สนับสนุน 
3.มีนักเรียนชาวเขาท าให้มีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 
4.มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในชุมชน
เกี่ยวกับศิลปะหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีรวดเร็ว 
6.มีความพร้อมเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
7.มีเศรษฐกิจดีพอสมควร ผู้ปกครองไปท างาน
ต่างประเทศและประกอบอาชีพการเกษตร 
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
8.ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
9.ได้รับการบริจาคจากชุมชนและศิษย์เก่า 
10.การเมืองท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษา 

1.การปรับปรุงนโยบายการศึกษาบ่อยครั้งท าให้ไม่
ต่อเนื่อง 
2.นักเรียนพ่อแม่หย่าร้าง 
3.การกระจายของเทคโนโลยียังไม่ทั่วถึงและไม่มี
ความเสมอภาคท่ัวทั้งประเทศ 
4.นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด 
4.ชุมชนมีรายได้น้อย และไม่แน่นอนบางส่วนฐานะ
ยากจน 
5.บางหมู่บ้านในเขตบริการอยู่ห่างไกล 
6.ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในวัยชราเองจากพ่อแม่ของ
นักเรียนไปท างานต่างถิ่น 
7.สังคมชนบทเกิดการเลียนแบบบิดามารดา ในการ
ดื่มสุรา บุหรี่ 
8.ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ 
 

-ไม่เอ้ือแต่แข็ง คือ ปัจจัยภายในมีความเข้มแข็ง แต่ปัจจัยภายนอกไม่สร้างโอกาส  
-กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เอ้ือแต่แข็ง โดยเลือกด าเนินงานที่ก าลังด าเนินงานอยู่ไม่ขยาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

ส่วนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
             
              โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณธรรม 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๓.  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๕.   ด าเนินการตามจุดเน้นของสถานศึกษา และ จุดเน้นตามนโยบาย  

 

เป้าประสงค์ (Objective) 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓.  กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบทุกด้าน 
 
๔. ผู้เรียนได้รับการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามจุดเน้นของสถานศึกษา และ จุดเน้นตามนโยบาย ครบ 

 

กลยุทธ์ 
      ๑. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
           ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๔. ด้านจุดเน้นของสถานศึกษา และ จุดเน้นตามนโยบาย 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  - เป็นคนดี มีคุณธรรม  
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  - ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

กลยุทธ์   ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 ๑.๑.๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นแก้ปัญหา 
 ๑.๑.๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๑.๑.๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑.๑.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

 ๑.๒.๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๑.๒.๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 ๑.๒.๓.ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  ๑.๒.๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
 
 
 

กลยุทธ์   ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
 

 
กลยุทธ์   ๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

 ๓.๒  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 

กลยุทธ์   ๔. ด้านจุดเน้นของสถานศึกษา และ จุดเน้นตามนโยบาย 
 ๔.๑ ด าเนินงานตามจุดเน้นของสถานศึกษาก าหนด 
  
 ๔.๒. ด าเนินงานตมจุดเน้นตามนโยบายที่ สพม.38  สพฐ. และกระทรวงศึกษาก าหนด 



๓๖ 
 

ส่วนที่  4 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เป้าประสงค์ 1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.1.1  ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

70 70 75 80 40,500 อ.แสงเดือน 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.1.2  ส่งเสริม
ความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก
แยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

60 60 65 70 43,900 อ.สุรกิจ 



๓๗ 
 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.1.3 ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ  
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

70 70 75 80 54,000 อ.รัชดาภรณ์ 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.1.4) ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

80 80 85 90 7,200 อ.นิพล 

 



๓๘ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืน 

70 70 75 80 23400  

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.1.6) ส่งเสริมความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฏกติกา มีค่านิยม
และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขัดกับกฏหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

80 80 85 90 20250 อ.จุรีรัตน์ 

 
 
 



๓๙ 
 

กลยุทธ์ที่ 1. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เป้าประสงค์ 2. ผู้เรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.2.1  ส่งเสริม
คุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม
และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

80 80 85 90 22,500 อ.จีรนันท์ 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.2.2 ส่งเสริมความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

80 80 85 90 28,800 อ.สมศักดิ์ 

 



๔๐ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.2.3 ส่งเสริม การ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 

80 80 85 90 9,000 อ.อุกฤษฏ์ 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.2.4 ส่งเสริมสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม 

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

80 80 85 90 13,500 อ.วรารัตน์ 

 
 
 
 
 



๔๑ 
 

กลยุทธ์ที่  2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    เป้าประสงค์ที่  3.   กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบทุกด้าน 
  

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

2.1 บริหารจัดการ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ควมต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

80 80 85 90 81,000 อ.เจริญสินธุ์ 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

2.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ

85 85 90 95 18,000 ผอ.สารัตน์ 



๔๒ 
 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา บุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

2.3 พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง 
 การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ี
เรียนแบบควบคุมหรือกลุ่มที่เรียนร่วม 

85 85 90 95 4,500 อ.สมเจตน์ 



๔๓ 
 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

85 85 90 95 55,800 อ.นพดล 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

85 85 90 95 72,000 อ.ชุบ 

 
 



๔๔ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

85 85 90 95 24,300 อ.สุมิตรา 

 
 
กลยุทธ์ที่ 3.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าประสงค์ที่  4. ผู้เรียนได้รับการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด

80 80 85 90 260100 อ.ชาญชัย 



๔๕ 
 

กิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

3.2 ส่งเสริมใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยโครงสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

80 80 85 90 รายหัว
กิจกรรม

ทัศนศึกษา
ม.ต้น250ม.
ปลาย300 

อ.เสฏฐวุฒ ิ

 
 
 
 



๔๖ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

3.3 บริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็ก
รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่
จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

80 80 85 90 23,000 อ.ธเนศ 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

80 80 85 90 117,000 อ.เบญจมาศ 

 



๔๗ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

80 80 85 90 18,000 อ.พิพัฒน์ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านจุดเน้นของสถานศึกษา และ จุดเน้นตามนโยบาย 

 เป้าประสงค์ที่  5.  สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามจุดเน้นของสถานศึกษา และ จุดเน้นตามนโยบาย ครบ 
      

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

4.1 โครงการส่งเสริม
จุดเน้นของสถานศึกษา
ก าหนด 
 

สถานศึกษาสามารถด าเนินการกิจกรรม
ตามโครงการได้ครบถ้วน 
 

90 90 95 100 เงินอุดหนุน
การศึกษา 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงิน

สนับสนุน
ตามนโยบาย 

 



๔๘ 
 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

4.2 โครงการส่งเสริม
จุดเน้นตามนโยบายที่ สพ
ม.38  สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาก าหนด 

สถานศึกษาสามารถด าเนินการตาม
นโยบายได้ครบทุกกิจกรรม 

90 90 95 100 เงิน
สนับสนุน

ตามนโยบาย 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 



๔๙ 

 

ส่วนที่  5 
การก ากับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 

   
                     เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
ควรมีการสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1 การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  
ในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 
   2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่าง ๆ ภายในแผน มีการก าหนด 
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 
   3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผน 
การด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบให้คณะ
คร ู
   4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอย่าง 
ของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
   5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 
กิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้ว
จริง 
   6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
   7. มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
                     8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 
         9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมีความ
เป็นผู้น าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ การคิดริเริ่ม
ตัวอย่างงานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 
   10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครู
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
   11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้
ในแผน 
   12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง 
ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืน ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
 

 



๕๐ 

 

   13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึง
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวนปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและ
กลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
   (1) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 1 ปี
การศึกษาแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
    (2) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3  ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564  เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่
เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ในครั้งต่อไป 
   14. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 ค าสั่ง  คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 รูปภาพ การประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 รูปภาพ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (แผนกลยุทธ์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพการประชุมวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

 (แผนกลยุทธ์ 2562-2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพการประชุมวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

 (แผนกลยุทธ์ 2562-2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์ 2562-2564)  

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



   ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ 
     ที่   208   / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562-2564) 
…………………………………………………………… 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562-2564) สอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนนนงานอองส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอั้นพ้ืนาาน และส านักงานเอตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เอต 38    อันจะเป็นการส่งผลให้การด าเนนนงานการจัดการศึกษาอองโรงเรียนมีคุณภาพและ
ประสนทธนภาพ โรงเรียนบ้างแก่งวนทยา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนนการในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562-2564)  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1. นายสารัตน์ พวงเงนน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวนทยา     ประธาน 
2. นายชุบ  นนมนตร  หัวหน้ากลุ่มบรนหารงานทั่วไป      กรรมการ 
3. นายนพดล      มุสนกปาน   หัวหน้ากลุ่มบรนหารงานบุคคล      กรรมการ 
4. นางเจรนญสนนธุ์ มุสนกปาน หัวหน้ากลุ่มบรนหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
5. นายพนพัฒน์ พ่ึงอู๋  หัวหน้ากลุ่มบรนหารกนจการนักเรียน          กรรมการ 
6. นายสารัตน์ พวงเงนน  รักษาการหัวหน้ากลุ่มบรนหารแผนงานฯ     กรรมการ 
7. นายชาญชัย      เจตนยานนท์ หัวหน้ากลุ่มบรนหารงานวนชาการ      กรรมการ 
8. นางสาววรารัตน ์ ระวังการ เจ้าหน้าที่งานแผนงาน      กรรมการและเลอานุการ 

มีหน้าที่ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า  อ านวยความสะดวก ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562-2564) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์อองการด าเนนนงาน 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562-2564) ประกอบด้วย 
๑. นายสารัตน์  พวงเงนน      ประธาน 
๒. นายชาญชัย       เจตนยานนท์     กรรมการ 
๓. นายชุบ   นนมนตร      กรรมการ 
๔. นายนพดล       มุสนกปาน       กรรมการ 
๕. นางเจรนญสนนธุ์  มุสนกปาน     กรรมการ 
๖. นายพนพัฒน์  พ่ึงอู๋      กรรมการ 
๗. นายวนโรจน ์  ออสุอ      กรรมการ 
๘. นางดุษฎี  ออสุอ      กรรมการ 
๙. นางเบญจมาศ    เมฆพัฒน์     กรรมการ 
๑๐. นางแสงเดือน  อนุสรณ์      กรรมการ 
๑๑. นางจุรีรัตน์  วังคะออม     กรรมการ 
๑๒. นายนิพล  วังคะออม     กรรมการ 
๑๓. นายธเนศ  อนุสรณ์      กรรมการ 

 

 



๑๔. นางสุมิตรา  ประชัน      กรรมการ 
๑๕. นายสุรกิจ  นองขมวด     กรรมการ 
๑๖. นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม      กรรมการ 
๑๗. นายสมเจตน์  เนียมก้อน     กรรมการ 
๑๘. นายเสฏฐวุฒ ิ  รอดอินทร์     กรรมการ 
๑๙. นายไตรภูมิ  อ้ายวงศ์      กรรมการ 
๒๐. นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์      กรรมการ 
๒๑. นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข      กรรมการ 
๒๒. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา     กรรมการ 
๒๓. นายศราวุฒิ    ศักดิ์อมรชัย     กรรมการ 
๒๔. นายสุระนิต  สวนสอน     กรรมการ 
๒๕. นางสาววรารัตน์  ระวังการ    กรรมการและเลอานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562-2564) วนเคราะห์นโยบาย  

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นในการด าเนนนงาน พร้อมทั้งพนจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้อองงาน/โครงการ/
กนจกรรม/งบประมาณ และผลสัมฤทธน์อองงาน รวบรวม จัดท าเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์  
พ.ศ.2562-2564)  ฉบับสมบูรณ์ 
 3. คณะกรรมการจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562-2564) 

๑. นางสาววรารัตน์  ระวังการ     ประธาน 
๒. นายไตรภูมิ  อ้ายวงศ์      กรรมการ 
๓. นายเสฏฐวุฒ ิ  รอดอินทร์    กรรมการและเลอานุการ 

มีหน้าที ่รวบรวมอ้อมูลจากคณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562- 
2564) เพ่ือจัดพนมพ์ และท าเอกสารรูปเล่มให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏนบัตนหน้าที่ให้เกนดประสนทธนภาพ   หากเกนดปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงาน
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไอต่อไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   4  กรกฎาคม    พ.ศ. 2562 
      
 

    (ลงชื่อ) 
          (นายสารัตน์  พวงเงนน) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวนทยา 

 
 


