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ค าน า 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ให้
สนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ออกกฎกระทรวง พ[.ศ. 2553 ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานต้นสังกัดก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจาก
แผนพัฒนาคุณภาพ มีการก าหนดทิศทางไว้อย่างชัดเจนที่จะน าองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการ และบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดในการบริหารจัดการของสถานศึกษาจึงให้ความส าคัญไปที่แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (2565 
- 2567) เพ่ือให้ทุกฝ่าย/งาน ในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากความร่วมมือของบุคลกรทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน 
ที่ได้ช่วยกันศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ และนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วร่วมมือกันวิเคราะห์โอกาสและ
ข้อจ ากัดตา่ง 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 

 

 

 

 

 



ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน เห็นด้วยกับสาระ 
และแนวทางในการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา(2565 - 2567) 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   055911-508 โทรสาร  055911-501  
website http://www.bankaeng.ac.th สังกดัสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 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 (ปุาคา)  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสารจิตร  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.บ้านแก่ง ต าบลบ้านแก่ง  
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีผู้บริหารปัจจุบัน คือ  นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ  ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนทั้งหมด 22 คน     เป็นข้าราชการครู 17
คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน   มีพนักงานบริการ 1 คน 
แม่บ้าน 1 คน 

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  
ค าขวัญ ประพฤติด ีมีวินัย ใฝุศึกษา พัฒนาตนเอง  
สีประจ าโรงเรียน เทา – แดง  
ปรัชญา ขนติ หิต สุขาวหา - ความอดทนนามาซึ่งประโยชน์สุข  
อัตลักษณ์ จิตอาสาดี  มีมารยาท  
เอกลักษณ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
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 – 2564 

        10. นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ            ปี  2564 – ปัจจุบัน 
 
2) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์ 084-1813273 วุฒิการศึกษา
สูงสุด ปริญญาเอก  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) 

1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 256 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที ่ 1 2 29 18 ๔7 

มัธยมศึกษาปีที ่ 2 2 24 27 51 

มัธยมศึกษาปีที ่ 3 2 27 25 52 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 6 80 70 150 

มัธยมศึกษาปีที ่ 4 2 14 21 ๓5 

มัธยมศึกษาปีที ่ 5 2 26 22 48 

มัธยมศึกษาปีที ่ 6 2 12 11 23 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 52 54 106 

รวมทั้งหมด 12 132 124 ๒๕6 



๔ 

 

1.4 ข้อมูลครูและบุคลากร  
 ครูประจ าการ 
 
ครูประจ าการ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นายเกียรติศักดิ์ วจีศริิ               ๔๙ ๒6 ผอ./คศ.๓ ปริญญาเอก เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ผู้บริหาร 
๑  นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์  ๕๙ ๓๖ คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  หลักสูตรและการสอน  ภาษาไทย  

๒  นางเจริญสินธุ ์มุสิกปาน  ๕๘ ๓๔ คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  สังคม  

๓  นางแสงเดือน อนุสรณ ์ ๕๘ ๓๕ คร/ูคศ.๓  ปริญญาตร ี บรรณารักษ์  ห้องสมุด  

๔  นายนพดล มุสิกปาน  ๕๕ ๓๖ คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  คอมพิวเตอร ์ 

๕  นางจุรีรัตน ์วังคะออม  ๔9 ๒๗ คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  วิทย์  
๖  นายธเนศ อนุสรณ ์ ๕6 ๓๒ คร/ูคศ.๓  ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศลิป ์ งานช่าง  

๗  นายนิพล วังคะออม  ๕๙ ๒๙ คร/ูคศ.๓  ปริญญาตร ี อังกฤษ  อังกฤษ  

๘ นาง สุมิตรา ประชัน  ๔๓ ๑๙ คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  เทคโนโลยีและสื่อสาร คอมพิวเตอร ์ 

๙  นายพิพัฒน์ พึ่งอู ๋ 5๘ 3๖ คร/ูคศ.๒  ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา เกษตร  

๑๐  นายสุรกิจ นองขมวด  4๙ 16 คร/ูคศ.๒  ปริญญาตร ี พลศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา  

๑๑  นายสมศักดิ ์โพธิ์แย้ม  ๔๓ ๑๕ คร ู/คศ.3 ปริญญาโท  คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

๑๒ น.ส.วรารัตน ์ขันลื้อ  ๓6 ๑๓ คร ู/คศ.๒ ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  อังกฤษ  

๑๓ น.ส.จีรนันท์ คงรักษ ์ ๓5 ๑๑ คร ู/คศ.๒ ปริญญาโท ภาษาไทย  ภาษาไทย  

๑๔  นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร ์ ๓7 ๑๑ คร ู/คศ.๒ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

๑๕ นางสาววิชุตา ศรีม่วง 37 ๗ คร ู ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๑๖  นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข 30 ๖ คร ู ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

17 นางสาวสมหญิง  ฉ่ านารายณ ์ 24 - ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ชีววิทยา ชีววิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 พนักงานราชการ – ลูกจ้างประจ า – ลูกจ้างชั่วคราว  
 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ

ประสบ 
การณ์

การสอน 
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

๑ นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย  ๕6 ๒๐ พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตร ี พลศึกษา  สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

๒ นายสุระนิต สวนสอน  43 1๑ พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตร ี ดนตรีศึกษา  ดนตร ี

๓ นางสาวตติยาพร พึ่งอู๋  ๓8 - เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตร ี บริหารธรุกิจ  
เอกวิชาการบัญชี 

- 

๔ น.ส.กัญญารตัน์  มิ่งมิตร 25 2 ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์

๕ น.ส.สดุารตัน์  เหมันต ์ 23 - ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี เคม ี เคม ี

6 นางเฉลียว เช้ือเถาว์ ๕4 - พนักงานบริการ ป.๔   

7 นายวันนา  จะประสงค ์ ๕7 - นักการภารโรง ปกศ. สูง   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม  ผู้แทนครู   
9. นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ     เลขานุการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

    
 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
1. นายเกียรติศักดิ์  วจีศิร ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสุมิตรา  ประชัน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
3. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
4. นายนพดล  มุสิกปาน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ  
5. นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
6. นายสุรกิจ  นองขมวด  หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและประกันฯ กรรมการ  
7. นางแสงเดือน  อนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

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 
สนามมวย 1 สนาม   สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
สนามฟุตบอล 1 สนาม    
สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  อาคารชั่วคราว 1 หลัง 



๙ 

 

1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นกลุ่มเครือญาติและชุมชนชาวเขา มี

ประชากรประมาณ 10,089 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) 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 หลักสูตรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

 กลุม่สาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย ๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๒๘๐ 

(๗ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๑๖๐ 

(๔ นก.) 

๓๒๐ 

(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.) 



๑๑ 

 

การงานอาชีพ 

 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

๑,๕๖๐ 

(๔๑ นก.) 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS ๑) 

๔๐ 

(๑ นก.) 
  

๔๐ 

(๑ นก.) 

การสื่อสารและการน าเสนอ (IS 

๒) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
  

๔๐ 

(๑ นก.) 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS ๓) 

๒๐   ๒๐ 

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเตมิ          
ตามความพร้อมและจุดเน้น  

นโยบาย สพฐ 

ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓  ปีไม่น้อยกว่า 

 ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 

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

หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ระบบ จอห์น ดิวอ้ี จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย ๒๕๐ คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด  

2) ห้องปฏิบัติการ  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน - ห้อง  
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3) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๘๑ เครือ่ง  
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๘๑ เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 27 เครื่อง  
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉลี่ย 120 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมด  
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 10 เครื่อง  

4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม 
2. ห้องคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
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  
๑๖. ห้องของพ่อ 
๑๗. ห้องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
๑๘. ห้องกิจกรรมลูกเสือต้นแบบ 

5.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
1. ร้านผ้าทองค าสาธร  
2. ร้านทองอรอนงค์  
3. ประเสริฐแอนติก  
4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค าแหง  
4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 
5. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
6. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย  
7. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  
9. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
10. ชุมชุมบ้านเกาะน้อย (เตาทุเรียง) 
๑๑. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
๑๒. โคกหนองนาโมเดล 
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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  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 

การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 94.88 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

    2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 86.82 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 92.70 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ร้อยละ 90 
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  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา 

ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 96.69 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 96.95 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 96.34 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

    4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85.39 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

  

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   

๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 
  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
 คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการ 
 อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้  

 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล   
 สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
 สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิด
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษา 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ   

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  ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ   

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ   

  
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 
จากผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้
ระดับ ดีเลิศ  ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ในด้านคุณภาพผู้เรียนทั้งนี้สถานศึกษาได้มีกระบวนการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน ในการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ พัฒนา
ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และให้นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ด้วยตัวเองและท างานเป็นทีม มีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และน า
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ประสบการณ์มาใช้อย่างพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมใน  ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และให้ 
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการ
ทดสอบ  ให้นักเรียนได้มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น มีทักษะพ้ืนฐานในการท างาน หรืองานอาชีพ  นอกจากนี้ยังด าเนินการส่งเสริมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  เพ่ือพัฒนานักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  ให้ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี  พัฒนานักเรียนให้มี
การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน      

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้มีการก าหนด วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษา 
เพ่ือบริหารจัดการ การด าเนินการตาม เปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบ
การนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  พัฒนางานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยมีกิจกรรมพัฒนางานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายรวมถึง 
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบคุมหรือกลุ่มที่เรียนร่วม พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ด้านการบริหารงานบุคคล ตามปรัชญาเศรษฐกิจ และด าเนินการสร้าง
บรรยากาศเพ่ือการเรียนรู้โดยจัดสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ดี  และสภาพแวดส้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  และ
จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในโรงเรียนและพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ   กิจกรรมการเรียนรู้
เด็กพิเศษ  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิด และปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
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แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  ให้นักเรียนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้      ในการจัดการเรียนรู้โดยโครงสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ ที่
หลากหลาย  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครู
รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โครงการ ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงาน
ต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ก าหนดการวางแผน 
ด าเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข ในกระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มี
มาตรฐาน และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการท างานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
แนวทางพัฒนาในอนาคต  
 ๑) บูรณาการกิจกรรมเพ่ือช่วยลดเวลาในการจัดกิจกรรม 
 ๒) ปรับปรุงความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เสถียร  
 ๓) จัดหาวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเข้าร่วมกิจกรรม   
 ๔) บูรณาการค่ายวิชาการในสาระที่มีผู้เข้าร่วมน้อยมาจัดรวมกันเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้
งบประมาณ  
 ๕) เพ่ิมงบประมาณโครงการให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน   
 ๖) จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ได้มากท่ีสุด 
 ๗) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย ต่อนักเรียนที่มีความแตกต่างทางด้าน วัย เพศ และ
ความรู้ 
 ๘) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกทุกคน และส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสุขภาพกาย  
      สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  
 ๙) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เรื่องการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  
  ๑๐) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมและการประเมินกิจกรรมเพ่ือพัฒนารูปแบบ
กิจกรรม  
 ๑๑) ระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาพัฒนาสถานศึกษาตาม จุดเน้นของสถานศึกษาเพ่ิมเติม 
 ๑๒) การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนร่วม 
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 ๑๓) ให้ครู บุคลากร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาต้นแบบ ในการพัฒนา
วิชาชีพ ครู บุคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ๑๔) จัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงาน ครู บุคลากร ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
สถานศกึษาต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล 
 ๑๕) สร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม โดยให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม 
 ๑๖) ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารหรือปูาย 
 ๑๗) จัดท าแผนส ารองเมื่อเกิดเหตุการณ์กะทันหัน เช่น โรคระบาดโควิด ๑๙ ท าให้ไม่
สามารถ ด าเนินกิจกรรมได้ และวางแผนส ารองกิจกรรมกรณีไม่สามารถน านักเรียนออกนอนกสถานที่
ได ้
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑) ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 ๒) การจัดการศึกษานักเรียนเรียนร่วม 
 ๓) ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการ 
วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ         
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
 ๔) สนับสนุนอัตราก าลังครูผู้สอน และ ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้านหรือนักการภารโรง 
 ๕) เครื่องมือพัฒนาทักษะ การวัดประเมินผลด้านทักษะ ตัวชี้วัดเกณฑ์การให้คะแนนตาม
รูปแบบ 
 ๖) สื่อและเทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อนักเรียน 
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1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

จุดเน้น ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถใน
การอ่านการเขียน
การสื่อสารและ
การค านวณ 

1.มีการระบุเปูาหมายคุณภาพของ
ผู้เรียน 
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเปูาหมายการ
พัฒนาผู้เรียน  
3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเปูาหมาย
การพัฒนาผู้เรียน  
4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ให้สูงขึ้น  
5. มีการน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  √ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 

สถานศึกษามีร่องรอยการด าเนินการด้านคุณภาพของผู้เรียนครบตามตัวชี้วัด โดยได้ก าหนด
เปูาหมายพร้อมระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาผู้ เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการแสดงผลการ
ประเมินผลตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดในรูปแบบร้อยละ ตาราง กราฟ การเปรียบเทียบผล 
น าผลการประเมินมาพัฒนาโดยมีแผนพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น การด าเนินงานในรูปแบบระบบ
คุณภาพ (PDCA) โดยมีจุดเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นร้อยละ 3 การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ เพ่ือให้การจัดท า SAR ครั้งต่อไปมีข้อมูลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีการระบุ
ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น จากการด าเนินการโครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามวงจรคุณภาพ PDCA ควรระบุชื่อโครงการให้ชัดเจน ระบุเปูาหมาย
โครงการ วิธีด าเนินการการติดตามประเมินผลและสรุปผลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
ด าเนินการในปีต่อไป 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

จุดเน้น ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

การบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศ ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และเน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

1. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่
ละปีการศึกษา 
2. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้
ด าเนินการ  
3. มีการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินการตามแผน  
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบ 

  √ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

 
√ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 

สถานศึกษามีข้อมูลและล่องลอยหลักฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ครบทั้ง 5 
ตัวชี้วัด มีการด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ PDCA แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การจัดท า SAR 
ครั้งต่อไปมีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรระบุข้อมูลเพ่ิมเติมรายละเอียด ใน
ด้านการบริหารที่เป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหาร มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาร่วมวางแผนและน าแผนไปใช้ในการด าเนินการควรระบุชื่อโครงการอย่างชัดเจน  ระบุวิธีการ
ด าเนินงานตามแผนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป อย่างเป็นระบบครบวงจรบริหารคุณภาพ 
PDCA และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน บุคลากรในสถานศึกษา มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในโอกาส
ต่างๆด้วยการลงเว็บไซต์ที่มีการสร้างคอลัมน์หรือหัวข้อข้ึนมาเพ่ือการเผยแพร่ข่าวสารโดยเฉพาะ เป็น
ต้น เป็นระยะระยะตลอดจนการรายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

จุดเน้น ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ครูจัดการเรียนรู้
ของครูด้วยสื่อ
เทคโนโลยีที่
หลากหลายเน้น
การคิดและการ
ปฏิบัติจริง 

1. ผู้มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้
ครบทุกรายวิชาทุกชั้นปี  
2. ผู้ทุกคนมีการน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
4. มีการน าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ปูอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 
 

  √ 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
√ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 

สถานศึกษามีข้อมูลและล่องลอยหลักฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญครบทั้ง 5 ตัวชี้วัด เพ่ือให้การจัดท า SAR ครั้งต่อไปของสถานศึกษา มีข้อมูลชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ควรมีการระบุเพ่ิมเติมในด้านการส่งเสริมให้ครูทุกคนน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนน าเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสมกับการจัดท า
แผนการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน เช่น การก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและท ารายงานโดยการ
ก าหนดให้ไปค้นคว้าจากระบบออนไลน์หรือการน าเสนองานของผู้ เรียนด้วยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียน มีการประเมินการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ สรุปผลการด าเนินงาน หาปัญหาและอุปสรรคและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของคร ูแล้วน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปูาหมายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเป็นส าคัญที่เป็นปัจจุบัน  ควรระบุข้อมูลที่เป็นบริบทของ
สถานศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ ประวัติโดยสังเขป ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลสภาพชุมชน 
เศรษฐกิจและสังคม โดยโครงสร้างการบริหารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีข้อมูลการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
โครงการหรือกิจกรรม ควรมีข้อมูลสรุปการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ตลอดจนควร
ระบุแบบอย่างที่ดี (Best practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการ
น าเสนอข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือและผลงานที่มีความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          √  รับรอง               ไม่รับรอง 
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ส่วนที่ 2 
โครงสร้างองค์กร 
 
 2.1 การบริหารจัดการศึกษา  

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

  1) การตัดสินใจที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Decision) เป็นแนวคิดที่มุ่ง
ให้โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้บุคคลหลายฝุายที่ 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 ยึดหลักเปูาหมาย
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 



๒๔ 

 

  2) การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆ และ
การจัดระบบการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร 
  3) การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน เพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับให้การด าเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเปูาหมายและแผนขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ 

 
 
     แผนภาพ วงจรคุณภาพ PDCA
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แผนภูมิบริหารงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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ส่วนที ่3 
นโยบายที่มีผลกระทบกับการบริหารจัดการ 

 
 
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเปูาหมาย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 8 และมาตรา 12แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดหวังว่า ผู้เรียนทุกช่วงวัย
จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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3.2 นโยบาย  สพฐ.  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2565 

 
บทน า 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ 2561 – 2580) ได้ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแนวทาง
การพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน มีการปฏิรูปการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ปรับบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับและสร้างระบบการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 – 
2579 มีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2560-
2570) ที่มีเปูาหมายการพัฒนาโดยเฉพาะหมุดไม้ที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตรวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
2566 ที่ได้ก าหนดโดยสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆของประเทศดังกล่าวข้างต้น 

ดั งนั้ น เ พ่ือ ให้ การจัดการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานสอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาล  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของประเทศ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณพ.ศ 2564 - 
2565 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” จึงก าหนดนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณพ.ศ 2566 ดังนี้ 

 

ก. วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน 
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ข. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน  
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
5. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม  
6. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ( Digital 

Technology) 
 

ค. นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้ รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ด้านคุณภาพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดบัจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ 
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และปูองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็ก
พิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
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5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และถิ่น
ทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
3.3  นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
๓. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
๔. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
 ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่
ดี 

๓. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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๔. ผู้บริหาร มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

๕. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี 

๖. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานของสมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional 
Competency) 

๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและบริหารเชิงบูรณาการด้วยนวัตกรรม ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 
จุดเน้น 
๑. น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพน าไปสู่การมีงานท า พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital 
Platform 

๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
๔. มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ใน

การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๕. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
๗. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (SCQA , OBECQA) 
๘. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
๙. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๗ 

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 
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   13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึง
ผลงานที่เกิดขึน้จริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวนปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและ
กลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
   (1) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 1 ปี
การศึกษาแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
    (2) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3  ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2567  เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่
เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ในครั้งต่อไป 
   14. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 
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ส่วนที่  4 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา      
เป้าประสงค์ 1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี64 ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

1.1  ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

๑) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-๓ มีผลการทดสอบการอา่น
ภาษาไทยได้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอา่น
ของแต่ละระดับชั้น                                                                             
ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทัย 
จัดท าขึ้น 
๒) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-๖ มีผลการทดสอบการอา่น
ภาษาไทยได้  (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปตามแบบทดสอบการอา่น
ของแต่ละระดับชั้น 
ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทัย
จัดท าขึ้น 
3) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-๓ มีผลการทดสอบการเขียน
ภาษาไทยได้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปตามแบบทดสอบการเขียน
ของแต่ละระดับชั้น                                                                                   
ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทัย 
จดัท าขึ้น 
4) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-๖ มีผลการทดสอบการเขียน
ภาษาไทยได้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปตามแบบทดสอบการเขียน
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37,000 อ.แสงเดือน 
อ.เบญจมาศ 
อ.จีรนันท์ 
อ.สมศักดิ์ 
อ.นิพล 

อ.จุรีรัตน์ 
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ของแต่ละระดับชั้น                                                                
ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทัย 
จัดท าขึ้น 
5) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-๓ สามารถพูดสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องตามหลกัวธิกีารพูด        
โดยมีคะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
6) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-๖ สามารถน าเสนอชิ้นงาน
และตอบค าถามเกี่ยวกับชั้นงานไม่ต่ ากว่าระดับ
คุณภาพ ๓ จาก ๕ ระดับ ในการประเมินผลการ
น าเสนอชิ้นงาน  (กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย) 
7) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-๓ มีผลการทดสอบการอา่น
ภาษาอังกฤษได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป     ตาม
แบบทดสอบการอ่าน ของแต่ละระดับชัน้ที่โรงเรียน
จัดท าขึ้น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
8) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-๖ มีผลการทดสอบการอา่น
ภาษาอังกฤษได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป     ตาม
แบบทดสอบการอ่าน ของแต่ละระดับชัน้ที่โรงเรียน
จัดท าขึ้น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
9) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ผ่านการทดสอบทักษะการ
คิดค านวณได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป     ตาม
แบบทดสอบแต่ละระดบัชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 
๑0) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ผ่านการทดสอบทักษะ
การคิดค านวณได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป      ตาม
แบบทดสอบแต่ละระดบัชั้นตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (คณิตศาสตร์) 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.2  ส่งเสริม
ความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหา 

๑) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-๓ มีผลการทดสอบการอา่น
ภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปตาม
แบบทดสอบการอ่านของแต่ละระดับชัน้ ที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทยั จัดท าขึ้น (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
๒) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-๖ มีผลการทดสอบการอา่น
ภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปตาม
แบบทดสอบการอ่านของแต่ละระดับชัน้ ที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทยั จัดท าขึ้น (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
3) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-๓ มีผลการทดสอบการเขียน
ภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปตาม
แบบทดสอบการเขียนของแต่ละระดับชัน้ ที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทยัจดัท าขึ้น (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
4) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-๖ มีผลการทดสอบการเขียน
ภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปตาม
แบบทดสอบการเขียนของแต่ละระดับชัน้ ที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุโขทยัจดัท าขึ้น (กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
5) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-๓ สามารถพูดสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องตามหลกัวธิกีารพูด  โดยมี
คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย) 
6) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-๖ สามารถน าเสนอชิ้นงาน
และตอบค าถามเกี่ยวกับชั้นงานไม่ต่ ากว่าระดับ
คุณภาพ ๓ จาก ๕ ระดับ ในการประเมินผลการ
น าเสนอชิ้นงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
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47,600 อ.สุรกิจ 
อ.จีรนันท์ 
อ.เสฏฐวุฒ ิ
อ.วิชุตา 

อ.ศรารวุฒิ 
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7) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-๓ มีผลการทดสอบการอา่น
ภาษาอังกฤษได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ตาม
แบบทดสอบการอ่าน ของแต่ละระดับชัน้ที่โรงเรียน
จัดท าขึ้น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
8) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-๖ มีผลการทดสอบการอา่น
ภาษาอังกฤษได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป                       
ตามแบบทดสอบการอา่น ของแต่ละระดับชั้นที่
โรงเรียนจัดท าขึ้น (กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ) 
9) ผู้เรียนระดับชั้น  ม.๑-๓ ผ่านการทดสอบทักษะ
การคิดค านวณได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป  ตาม
แบบทดสอบแต่ละระดบัชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 
๑0) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-๖ ผ่านการทดสอบทักษะ
การคิดค านวณได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป ตาม
แบบทดสอบแต่ละระดบัชั้นตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใน
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (คณิตศาสตร์) 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

1.3 ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 

๑) ผู้เรียนระดับชั้น  ม.๑ – ม.๓ 
สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้  
๒) ผู้เรียนระดับชั้น  ม.๔ – ม.๖ 
สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้  
3) ผู้เรียนระดับชั้น  ม.๑ – ม.๓ 
สามารถน าประสบการณ์ใหม่ๆ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มาใช้ในการจัด
โครงการ/โครงงานชิ้นงานและผลผลิต  
4) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ สามารถ
น าประสบการณ์ใหม่ๆ มาใช้ในการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

๗0 70 7๒ ๗๔ 28,000 อ.รัชดาภรณ์ 
อ.นพดล 
อ.จุรีรตัน์ 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 

1.4 ส่งเสริมความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๓ สามารถใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ มีระดับ
ผลการเรียน ๒.๐ ขึ้นไป  
๒) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-ม.๖ สามารถใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ มีระดับ
ผลการเรียน ๒.๐ ขึ้นไป  
3) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๓ มี
ความสามารถท างานเป็นกลุ่มและมี
กระบวนทักษะความคิดสร้างสรรค์   
มีระดับผลการเรียน ๒.๐ ขึ้นไป  
4) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔-ม.๖ มี
ความสามารถท างานเป็นกลุ่มและมี
กระบวนทักษะความคิดสร้างสรรค์     
มีระดับผลการเรียน ๒.๐ ขึ้นไป  
 

80 80 85 90 35,400 
งบกจิกรรม

พัฒนา
ผู้เรียน 

อ.สุมิตรา 
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   ภาษาไทย ตามเปา้หมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ 
มีระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
๒) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   ภาษาไทย ตามเปา้หมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ 
มีระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
3) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   คณิตศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนด
ไว้ มีระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
4) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   คณิตศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนด
ไว้ มีระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
5) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   วิทยาศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนด
ไว้ มีระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
6) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   วิทยาศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนด
ไว้ มีระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
7) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาม
เป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว ้ 
     มีระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
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๗๐ 
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๖๓ 
 

 
๖๓ 

 
 

๗๐ 
 
 

18,720 
อุดหนุน 
30,000 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ.นิพล 
อ.สุมิตรา 



๔๓ 
 

8) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาม
เป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว ้ 
     มีระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
9) ผู้เรียนระดับชั้น  ม.๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     สขุศึกษาและพลศึกษา ตามเป้าหมายของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว้  
     มีระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 
๑0) ผู้เรียนระดับชั้น  ม.๔ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     สขุศกึษาและพลศึกษา ตามเป้าหมายของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว ้
     มีระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 
๑1) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ดนตรีและศิลปะ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้   
มีระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 
๑2) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ดนตรีและศิลปะ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่
ก าหนดไว ้
 มีระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 
๑3) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเป้าหมายของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว้  
     มีระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 
14) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเป้าหมายของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว้  
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๔๔ 
 

     มีระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 
15) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
    ภาษาต่างประเทศ ตามเปา้หมายของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ มีระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
16) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๔ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
    ภาษาต่างประเทศ ตามเปา้หมายของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ มีระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
17) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ มีผลการทดสอบระดับชาติ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศหรือระดับเขตพื้นที่
การศึกษา   
18) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
     หรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
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โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

1.6 ส่งเสริมความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

1) ผู้เรียน ในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ มี
ความรู้ทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ   
2) ผู้เรียน ในระดับชั้น ม.4 – ม.6 มีเจต
คติในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
3) ผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ป.3 มีเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ                     
4) ผู้เรียน ในระดับชั้น ม.4 – ป.6 มีเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ                    

๗๕ ๗๕ ๗๖ ๗๗ 12,600 
อุดหนุน 
22,000 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ.จุรีรัตน์ 
อ.สุมิตรา 
อ.เสฏฐวุฒ ิ

 



๔๕ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี62 ปี63 ปี64 

1.7 พัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ด้านวิถีชีวิตจริง          
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๘๐ 8๐ ๘๑ ๘๒ 3,600 อ.สมหญิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผดิ 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

1.8 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑) ครูทุกคนวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์มาใช้
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้                 
๒) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
และการปฏิบัติจริงผ่านโครงงาน 
กิจกรรม และนักเรียนขยายผลความรู้
น าไปใช้ในชีวิตได้                                              
๓) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้น
การฝึกปฏิบัติจริง 
๔) ครูร้อยละ............จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านการปฏิบัติจริงผ่าน STEM 

๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๒ 210,000 อ.สุมิตรา 

 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

1.9 ส่งเสริมใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ...............ใช้แหลง่เรียนรู้ใน
ชุมชนสอดคล้องกับสาระที่สอนสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้    
๒) ครูทุกคนพัฒนาสื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
สาระที่สอนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
สนุกในการเรียนรู้คนละไม่น้อยกว่า ๒ 
ชิ้นต่อป ี
๓) ครูร้อยละ...............ใช้วิทยากร ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ในชุมชน
สอดคล้องกับสาระที่สอนสร้างแรงจูงใจ
ให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้  
๔) ครูร้อยละ...............มีการสืบค้น
ข้อมูลและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาหรือจากสื่อออนไลน์ต่างๆ 
เป็นแนวทางให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

๙๐ ๙๕ ๙๖ 9๗ 69,300 
รายหัว
กิจกรรม

ทัศนศึกษา
ม.ต้น250ม.
ปลาย300 

อ.เสฏฐวุฒ ิ



๔๘ 
 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

1.10 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๑) ครูทุกคน มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ  
๒) ครูทุกคน มีการใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้                                        
๓) ครูทุกคน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้  
 

๙0 80 85 90 117,000 อ.เบญจมาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยและด ารงชีวิต 
อย่างพอเพียง 
เป้าประสงค์ 2. ผู้เรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

2.1  ส่งเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
-  อัตลักษณ์โรงเรียน จิตอาสาดี มี
มารยาท 

80 80 85 90 รายหัว 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ.จีรนันท์ 
อ.สุรกิจ 
อ.วิชุตา 
อ.นพดล 

อ.แสงเดือน 
 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

2.2 ส่งเสริมความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 

80 80 85 90 26,000 อ.วิชุตา 
อ.สมศักดิ์ 
อ.สุดารัตน์ 

 
 
 



๕๐ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

2.3 ส่งเสริม การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกนับนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนทุกคน ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความ แตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศวัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม  ประเพณีและชนเผ่า    

80 80 85 90 7,600 อ.วิชุตา 
อ.เจริญสินธ์ 
อ.รัชดาภรณ์ 
อ.สุระนิต 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

2.4 ส่งเสริมสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

- ผู้เรียนทุกคน มีน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์                    
- ผู้เรียนทุกคน อยู่ร่วมกับสังคมในชุมชน
อย่างมีความสุข                 

80 80 85 90 25,000 อ.วรารัตน์ 
อ.สุรกิจ 

อ.เสฏฐวุฒ ิ
อ.ศราวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

กลยุทธ์ที่  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    เป้าประสงค์ที่  3.   กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

3.1 บริหารจัดการ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สถานศึกษา 

๑) แผนกลยุทธ์  
๒) แผนปฏิบัติการ          
๓) เว็บไซต์โรงเรียน  

80 80 85 90 89,000 อ.เจริญสินธุ์ 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผดิ 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

3.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1) โรงเรยีนบ้านแก่งวิทยามีการบริหารจดัการ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และน าแผนไป
ปฏิบัติ  มีรูปแบบกระบวนการบรหิารที่ชัดเจน 
และเป็นแบบอย่างได ้
๒) โรงเรยีนบ้านแก่งวิทยามีการตดิตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มีรูปแบการวดัและประเมินผลที่ชัดเจน  
๓) โรงเรยีนบ้านแก่งวิทยามีการบริหาร
อัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา 

85 85 90 95 284,400 อ.สุรกิจ 
อ. เจริญสินธ์ 
อ.เสฏฐวุฒ ิ

 



๕๒ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพืน้ฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

3.3 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๑) รายงานโครงการจัดหาสื่อ เอกสาร
ประจ าห้องเรียนและห้องพิเศษ   
๒) รายงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบ ารุงสาธารณะสมบัติโรงเรียน   

85 85 90 95 114,000 อ.สมศักดิ์ 

 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

3.4  จัดระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๑) โรงเรียนมีเพจประชาสัมพนัธ์โรงเรียน   
๒) โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
๓) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบอนิเทอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูลทีเอ้ือต่อบุคลากร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน                         
๔) วารสารโรงเรียนประจ าป ี  
๕) มีการจัดท าแผนภูมิโครงการบริหาร
โรงเรียน                             
๖) แผนปฏบิัติการ 

85 85 90 95 16,300 อ.กัญญารัตน์ 
อ.สมศักดิ์ 

 
 



๕๓ 
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 4.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 
เป็นส าคัญ 

 
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

4.1 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัด
ให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
๑) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้ารับการ
อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒๐ 
ชั่วโมง 
๒) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับ
การอบรมตามโครงการพัฒนาครูฯ เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๒ – ๒๐ 
ชั่วโมงต่อปี 

85 85 90 95 127,000 อ.นพดล 



๕๔ 
 

๓) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน จัดกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
พัฒนางานไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมงต่อปี 
๔) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
๕) โรงเรียนส่งเสริม การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการครู และสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

4.2 บริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

๑) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก             
๒) ครูทกุคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้
เด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
๓) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้
เด็กรักการเรียนรู้ 
 

80 80 85 90 15,000 อ.เสฏฐวุฒ ิ
อ.พิพัฒน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

4.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ร่วมกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้   
๒)  ครแูละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ  ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

80 80 85 90 15,000 อ.พิพัฒน์ 
อ.รัชดาภรณ์ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์ที่  5.  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชม ภาคเอกชนและ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

      
 

โครงการ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายร้อยละ งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ ปี6๔ ปี6๕ ปี6๖ ปี6๗ 

5.1 การมีสว่นร่วมของทุก
ภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

สถานศึกษาสามารถด าเนินงานหรือร่วม
กิจกรรมของทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

80 80 85 90 8,240 อ.สมศักดิ์ 

 



๓๔ 

ส่วนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
             
              โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๓. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๕. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 

เป้าประสงค์ (Objective) 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓. กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  
5. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชม ภาคเอกชนและ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

กลยุทธ์ 
      ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา       
           ๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยและด ารงชีวิต 

อย่างพอเพียง 
      ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      ๔. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  - จิตอาสาดี  มีมารยาท  
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  - รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

กลยุทธ์   ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา      
 ๑.๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ    
 ๑.๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา 
 ๑.๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๑.๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑.๕ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.7 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  1.8 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
  1.9 ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.10 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

กลยุทธ์   2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยและ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 

 ๒.๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒.๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 ๒.๓. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  ๒.๔. ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
 

กลยุทธ์   3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 3.๑ บริหารจัดการ วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษา 
 3.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 3.๓ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3.๔ จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 

การเรียนรู้ 
 

 

กลยุทธ์   4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 4.๑  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 4.๒  บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4.๓  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  

กลยุทธ ์  5. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

 5.๑ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(ประชุมผู้ปกครอง ภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

  
 



๓๒ 

 

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 
9.สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
 

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



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 ค าสั่ง  คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 รูปภาพ การประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 รูปภาพ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (แผนกลยุทธ์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพการประชุมวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

 (แผนกลยุทธ์ 256๕-256๗) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพการประชุมวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

  (แผนกลยุทธ์ 256๕-256๗) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์ 256๕-256๗)  

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
    ค าสั่ง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

ท่ี 78/2565 
เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ประจ าป ี2565 - 2567)  

และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
-----------------------------  

ด้วย ฝ่ายงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จะด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนและแผนกลยุทธ์  (2565-2567) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 และ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา  ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565  ดังต่อไปน้ี  

 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  

1.1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา               ที่ปรึกษา  
1.2. นายเกียรติศักดิ์    วจีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ  
1.3. นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                        กรรมการ  
1.4. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ          กรรมการ  
1.5. นายนพดล   มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                  กรรมการ  
1.6. นางแสงเดือน อนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน        กรรมการ  
1.7. นางสุมิตรา  ประชัน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                         กรรมการ 
1.8. นายสุรกิจ  นองขมวด   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ       กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่าง ๆ  
 

2.. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน (2565-2567) ประกอบด้วย 
2.1. นายเกียรติศักดิ์    วจีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ  
2.2. นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                           กรรมการ  
2.3. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ              กรรมการ  
2.4. นายนพดล   มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                     กรรมการ  
2.5. นางแสงเดือน อนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          กรรมการ  
2.6. นางสุมิตรา  ประชัน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                            กรรมการ 
2.7. นายสุรกิจ  นองขมวด   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                            กรรมการ  
2.8.  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                       กรรมการ 
2.9.  นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ      กรรมการและเลขานุการ                  

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการท า SWOT โรงเรียน เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  
(2565-2567) ให้เสร็จสมบูรณ์และน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน ต่อไป  



 
 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565 ประกอบด้วย 
3.1. นายเกียรติศักดิ์    วจีศิริ    ผู้อ านวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ  
3.2. นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                           กรรมการ  
3.3. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ              กรรมการ  
3.4. นายนพดล   มุสิกปาน    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                     กรรมการ  
3.5. นางแสงเดือน อนุสรณ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          กรรมการ  
3.6. นางสุมิตรา  ประชัน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                            กรรมการ 
3.7. นายสุรกิจ  นองขมวด      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                         กรรมการ  
3.8.  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                      กรรมการ 
3.9.  นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ    เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการและเลขานุการ                  

มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565         
          2. ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
          3. พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
          4. วิเคราะห์งบประมาณ ประจ าปี 2565   
          5. รวบรวมข้อมูลในรปูแบบไฟล์ข้อมูล แฟลชไดรฟ์ และ ระบบ Google Drive  
 
4. คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดท ารูปเล่ม ประกอบด้วย  

4.1.  นายสุรกิจ  นองขมวด      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ               ประธานกรรมการ  
4.2.  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                      กรรมการ 
4.3  นางสาวตติยาพร  พึ่งอู๋      เจ้าหน้าที่งานธุรการ                                         กรรมการ 
4.4.  นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ    เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ     กรรมการและเลขานุการ   
 

มีหน้าที่ จัดพิมพ์ และจัดท ารูปเล่ม แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (2565-2567) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 

สั่ง ณ วันท่ี 18  มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 

           (นายเกียรติศักด์ิ   วจีศิร)ิ  
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 
  



ก าหนดการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จังหวัดสุโขทัย 

 ระหว่างวันที่ 17-18  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จังหวัดสุโขทัย 

 
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 
วันพฤหัสบดี  ที ่17  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565  

08.30 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 
09.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปโครงการประจ าปี 2564  
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11.30 น. กิจกรรมสรุปโครงการ ประจ าปี 2564 (ต่อ)  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
16.30 น. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567  (ต่อ)  
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 
วันศุกร์  ที่ 18  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565  

08.30 น. กิจกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
            ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
10.00 น. กิจกรรมการพัฒนางานแผนงาน  
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11.30 น. กิจกรรมการวางแผนและก าหนดกิจกรรมในโครงการ ประจ าปี 2565  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการเพ่ือตอบสนองแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ประจ าปี 2564  
            (การวางกรอบงบประมาณ)  
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
16.00 น. สรุปกิจกรรมผลการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
16.30 น. พิธีปิด โดย ท่านผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ วจีศิริ  
 
หมายเหตุ : 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

                         2. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนาคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) เข้าร่วมประชุม 



   ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ 
     ที ่193/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) 
…………………………………………………………… 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) สอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย    อันจะเป็นการส่งผลให้การด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
โรงเรียนบ้างแก่งวิทยา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ 
พ.ศ.2565-2567)  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1. นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา     ประธาน 
2. นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป      กรรมการ 
3. นายนพดล      มุสิกปาน   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
4. นางเจริญสินธุ์ มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
5. นางแสงเดือน อนุสรณ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน          กรรมการ 
6. นายสุรกิจ นองขมวด หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานฯ       กรรมการ 
7. นางสุมิตรา ประชัน หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ           กรรมการ 
8. นางสาววรารัตน ์ ขันลื้อ เจ้าหน้าที่งานแผนงาน            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า  อ านวยความสะดวก ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) ประกอบด้วย 

๑. นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ      ประธาน 
๒. นางสุมิตรา  ประชัน      กรรมการ 
๓. นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม      กรรมการ 
๔. นายนพดล       มุสิกปาน       กรรมการ 
๕. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน     กรรมการ 
๖. นางแสงเดือน  อนุสรณ์      กรรมการ 
๗. นายสุรกิจ  นองขมวด     กรรมการ 
๘. นางเบญจมาศ    เมฆพัฒน์     กรรมการ 
๙. นางจุรีรัตน์  วังคะออม     กรรมการ 
๑๐. นายนิพล  วังคะออม     กรรมการ 
๑๑. นายพิพัฒน์  พ่ึงอู๋      กรรมการ 
๑๒. นายเสฏฐวุฒ ิ  รอดอินทร์     กรรมการ 
๑๓. นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์      กรรมการ 

 

 



๑๔. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง      กรรมการ 
๑๕. นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข      กรรมการ 
๑๖. นางสาวสมหญิง  ฉ่ านารายณ์     กรรมการ 
๑๗. นายศราวุฒิ    ศักดิ์อมรชัย     กรรมการ 
๑๘. นายสุระนิต  สวนสอน     กรรมการ 
๑๙. นางสาวกัญญารัตน์ มิง่มิตร      กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุดารัตน์  เหมันต์      กรรมการ 
๒๑. นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ                         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) วิเคราะห์นโยบาย  

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของงาน/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวบรวม จัดท าเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์  
พ.ศ.2565-2567)  ฉบับสมบูรณ์ 
 3. คณะกรรมการจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2567) 

๑. นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ      ประธาน 
๒. นายสุรกิจ  นองขมวด     กรรมการ 
๓. นายเสฏฐวุฒ ิ  รอดอินทร์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565- 
2567) เพ่ือจัดพิมพ์ และท าเอกสารรูปเล่มให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ   หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงาน
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  20   มิถุนายน    พ.ศ. 2565 
      
 
 
 
 

    (ลงชื่อ) 
          (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 
 



สงักดัส ำนกังำนเขตพ ืน้ท ีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำสุโขทยั

สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข ัน้พ ืน้าำน

กระทรวงศกึษำธกิำร

โรงเรยีนบำ้นแก่งวทิยำ
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