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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

       ต้ังอยู่เลขท่ี.....-...  หมู่ที่ ๓  ถนน อู่ยา- ดอนเจดีย์   ต าบล ดอนเจดีย์    
       อ าเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๗๐    

      โทรศัพท์ ๐๓-๕๕๙๑-๐๑๒   โทรสาร ๐๓-๕๕๙๒-๐๔๐  Website www.banharn1.ac.th 
๑.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

      ๑.๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
                และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
      ๑.4 มีเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษาในเขตอ าเภอดอนเจดีย์ 
        ต าบลดอนเจดีย์    หมู่ที่ ๑ -๙   

      ต าบลไร่รถ      หมู่ที่ ๑- ๑๐  
      ต าบลหนองสาหร่าย     หมู่ที่ ๑ -๑๐  
      ต าบลทะเลบก      หมู่ที่ ๓-๘ ,๑๒ 

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร 
๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายราชันย์  ทิพเนตร   
      โทรศัพท์ ๐๙๒-๖๘๒-๐๒๐๒    E-mail: rachan_tpn@hotmail.com  
      วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา    
      ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  จนถึงปจัจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๑๑ เดือน 
๒.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๓ คน 

       ๒.๒.๑ ชื่อ-สกุล นายวีระ  ปิ่นเจริญ  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   
    โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๐๕-๘๒๓๔   E-mail: Weera_p6@hotmail.com  
    รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

       ๒.๒.๒ ชื่อ-สกุล นางเรณู  สรหงษ์  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
    โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๙๑-๑๔๕     E-mail renu_ny@hotmail.com  
    รับผิดชอบฝ่ายอ านวยการงบประมาณ และบุคคล 

       ๒.๒.๓ ชื่อ-สกุล นางสมรัก  พานิชวงษ์  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  
    โทรศัพท์ ๐๙๑-๐๐๓-๙๓๗๒   E-mail somrak.p@hotmail.com  
    รับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและแผน 

๒.๓ ประวัติโดยย่อ ค าขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

      

http://www.banharn1.ac.th/
mailto:rachan_tpn@hotmail.com
mailto:Weera_p6@hotmail.com
mailto:renu_ny@hotmail.com
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 ประวัติของสถานศึกษา   
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ก่อตั้งขึ้นโดยฯพณฯบรรหารและคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา 

ได้ซื้อที่ดินสร้างอาคารเรียน พร้อมทั้งจัดวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ มอบให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวง 
ศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๓ ไร่ ๕๗ ตารางวามีการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และ
พิจารณารับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาฟุตบอลและโยธวาทิต พร้อมทั้งรับ
นักเรียนในพ้ืนที่บริการในเขต สพม.๙ ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนเป็นล าดับรองลงมา ได้เปิดท าการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา       
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช. ๑-๓) ปัจจุบันได้รับยกย่องให้เป็น “โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ ๑”  

                                      “โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๒” 
      สัญลักษณ์โรงเรียน           สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างศึกภายในวงกลมใต้ฐานเจดีย์ยุทธหัตถี 
      คติพจน์   ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะท าให้เกิดสุข 
      คติธรรม   สุขา  สงฺฆสฺส  สามัคคี 
      สีประจ าโรงเรียน  ด าเหลือง 
      อักษรย่อ             บ.จ.๑ 
      ปรัชญา   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน 
      ค าขวัญ   การศึกษาวางรากฐาน  บรรหาร ฯ สร้างอนาคต 
      ต้นไม้ประจ าโรงเรียน          ต้นสุพรรณิการ์ 

๓. ข้อมูลนักเรียนและบุคลากร (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

 ๓.๑ ข้อมูลนักเรียน จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒,๑๐๗ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนห้อง 
ม.๑ ๔๒๓ ๙ 
ม.๒ ๓๙๘ ๙ 
ม.๓ ๓๗๑ ๙ 
รวม ๑,๑๙๒ ๒๗ 
ม.๔ ๒๗๔ ๗ 
ม.๕ ๒๘๙ ๗ 
ม.๖ ๒๔๑ ๖ 
รวม ๘๐๔ ๒๐ 

ปวช.๑ ๔๑ ๑ 
ปวช.๒ ๓๓ ๑ 
ปวช.๓ ๓๗ ๑ 

รวม ปวช. ๑๑๑ ๓ 
รวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๗ ๕๐ 
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๓.๒ ข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๕๖ ๓๕ 
รองผู้อ านวยการ ๑ ๑ - - ๒ ๔๘ ๒๕ 
ครูประจ าการ ๒๖ ๕๖ - ๖๖ ๑๖ ๔๒ ๑๗ 
ครูอัตราจ้าง ๔ ๑๐ - ๑๓ ๑ ๓๑ ๔ 
นักการ/ภารโรง     ๒ - ๒ - - - - 

รวม ๓๔ ๖๗ ๒ ๗๙ ๒๐ - - 

๔. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 - เนื้อท่ี ๔๓ ไร่ ๕๗ ตารางวา 
   - อาคารเรียนและอาคารประกอบ ๗ หลัง  
  อาคารส านักงาน ๑ หลัง   
  อาคารเรียน ๖ หลัง   
 - อาคารเอนกประสงค์ ๔ หลัง  
  หอประชุมเอนกประสงค์ ๑ หลัง  
  โรงฝึกพลศึกษา ๑ หลัง   
  โรงอาหาร ๑ หลัง  
  โรงฝึกงาน ๑ หลัง   
 - หอพักนักกีฬา ๑ หลัง    
 - ส้วม ๕ หลัง 
   - สนามกีฬา 5 สนาม 
  สนามฟุตบอล ๑ สนาม  
  สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม   
  สนามวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม  
  ลานออกก าลังกาย ๑ ลาน   
  สระว่ายน้ ามาตรฐาน ๑ สระ  
   - ห้องเรียนทั้งหมด  ๕๐ ห้องเรียน แบ่งเป็น 
    ชั้น ม. ๑ – ม. ๓  = ๙:๙:๙ 
    ชั้น ม. ๔ – ม. ๖  = ๗:๗:๖  
    ชั้น ปวช. ๑ – ปวช. ๓  =  ๑:๑:๑ 
  - จ านวนห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ   
            ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๔๙๒ ตารางเมตร  
      ๒) ห้องปฏิบัติการ 
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                ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน     ๘ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน     ๔ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน     ๒  ห้อง 

ห้องฝ่ายบริหาร                     จ านวน     ๖   ห้อง 
           ห้องโสตทัศนศึกษาและห้องประชุม   จ านวน     ๔   ห้อง 

ห้องเกียรติยศ เกียรติภูมิ           จ านวน     ๒   ห้อง 
ห้องทะเบียนและวัดผล             จ านวน     ๑   ห้อง 
ห้องพัสดุและการเงิน                จ านวน    ๒   ห้อง 
ห้องประชาสัมพันธ์                  จ านวน     ๑    ห้อง 
ห้องแนะแนว                         จ านวน     ๑    ห้อง 
ห้องกิจกรรมนักเรียน                จ านวน     ๒    ห้อง 
ห้องเรยีนสีเขียว                      จ านวน     ๑    ห้อง 
ห้องกิจกรรมสหกรณ์                 จ านวน     ๑    ห้อง 
ธนาคารโรงเรียน                      จ านวน     ๑    ห้อง 
ห้องเรียนเพชรบรรหาร ฯ            จ านวน     ๑   ห้อง 

   ห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์     จ านวน     ๑   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   จ านวน    ๑๐   ห้อง 
ห้องดนตรีไทย                 จ านวน     ๒   ห้อง 
ห้องโยธวาทิต                 จ านวน     ๒    ห้อง 
ห้องพิมพ์ดีด                   จ านวน     ๒   ห้อง 
ห้องคหกรรม                  จ านวน     ๑   ห้อง 
ห้องพยาบาล      .           จ านวน     ๑   ห้อง 
ห้องพลศึกษา                  จ านวน     ๒   ห้อง 
ห้องเรียนอัจฉริยะ            จ านวน     ๑   ห้อง 
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน     ๑   ห้อง 
ห้องกิจกรรมนักเรียน    จ านวน     ๑   ห้อง 

๕. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะห่างจากสถานที่ราชการและตลาดดอนเจดีย์  ๑.๕  

กิโลเมตร เป็นชุมชนบางตา หน้าโรงเรียนติดถนนที่มีร้านค้าและตึกแถว ทิศใต้เป็นร้านค้า หลังโรงเรียนเป็น
หมู่บ้านจัดสรรและทุ่งนามีประชากรประมาณ ๔๗,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  
วัดสระศรีเจริญ หมู่บ้านจัดสรรและทุ่งนา อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าการเกษตร ค้าขาย รับจ้างส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เพลงพ้ืนบ้าน (อีแซว) 
 
 ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.๖ อาชีพหลัก คือเกษตรกร (คิดเป็นร้อยละ ๕๐)            
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ ๙๐) ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 
๒๗,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลีย่ต่อครอบครัว ๖ คน  
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๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส 

     - มีแหล่งเรียนรู้จ านวนมากและหลากหลาย เช่นวัด หอสมุด อนุสาวรีย์ แหล่งเรียนรู้บริเวณ   
                       ใกล้เคียง 
                     - ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะโรงเรียน มีสมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิ สมาคมผู้ปกครองและ 

            คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  
      - ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการด าเนินงาน   

            ของโรงเรียน  
                     - นักเรียนมีความสามารถเฉพาะหลายด้าน  
                     - มีระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยจ านวนมาก อาคารสถานที่มีความพร้อมและมี 

            สนามฟุตบอลและสระว่ายน้ าที่มีมาตรฐาน  
                     - ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ  
      ข้อจ ากัด 
                     - ผลจากการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม สร้างการยอมรับศรัทธาจาก 
                       ผู้ปกครอง จ านวนความต้องการเข้าเรียนของนักเรียนมากข้ึน ส่งผลต่อการวางแผนรองรับ 
                       การเจริญเติบโตในทุก ๆ ด้าน  
                     - การเปลี่ยน ปรับบุคลากร การสนับสนุนจากภาครัฐและผู้ปกครองต้องอาศัยเวลาและความ 
                       เข้าใจประสานประโยชน์ซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดเจนจะได้รับโอกาสมากข้ึน 
                     - ผลของปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกิดจากบริบทของโรงเรียน  สิ่งแวดล้อม เช่น ด้านการสอน การ 
                       มาร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียนปกติ 

๖. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๖.๑  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั้นที่ ๓  ( ม.๑ – ม.๓ ) 

ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง)  
รวม ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ 

 
สุข ฯ ศิลปะ การงาน ต่าง 

ประเทศ 
เพิ่มเติม กิจกรรม 

ม. ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐๐ 
ม. ๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐๐ 
ม.๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐๐ 
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๖๐๐ ๓๖๐ ๓๖๐๐ 

  ๑) จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
๒) ระบบการเรียนรู้/พัฒนาผู้เรียนเน้นเป็นพิเศษ คือ แผนวิทย์-คณิต และห้องเรียนอัจฉริยะท่ี 
    เพ่ิมชั่วโมง ปีละ ๔๐ ชั่วโมง  
๓) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ เพลงพื้นบ้าน โยธวาทิต กระบี่ 
   กระบอง ว่ายน้ า ฟุตบอล ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
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       ๖.๒ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั้นที่ ๔  ( ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. ) 

ระดับ 
ชัน้ 

เวลาเรียน (ชั่วโมง)  
รวม ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ 

 
สุข ฯ ศิลปะ การงานฯ ต่าง 

ประเทศ 
เพ่ิมเติม กิจกรรม 

 
ม. ๔ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐-๒๐๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๓๔๐-๕๔๐ ๑๒๐ ๑๒๔๐ 
ม. ๕ ๘๐ ๘๐ ๐-๘๐ ๑๐๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๕๒๐-๕๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐๐ 
ม.๖ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๑๐๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๕๘๐-๖๒๐ ๑๒๐ ๑๒๔๐ 
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐-๓๒๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๑๔๔๐-๑๗๒๐ ๓๖๐ ๓๖๘๐ 

 1) จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๒๐๐ - ๑,๒๔๐ ชั่วโมง 
 2) ระบบการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนที่เน้นเป็นพิเศษ คือ แผนวิทย์-คณิต และภาษา – สังคมฯ  
 3) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ เพลงพื้นบ้าน โยธวาทิต  
              กระบี่กระบอง ว่ายน้ า ฟุตบอล ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
๗.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 - นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเพชรบรรหารฯ๑)  
             ได ้๑๐๐ คะแนนเต็มรายวิชาคณิตศาสตร์ จากการสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   - นักเรียนสอบคัดเลือกเข้ารับอบรมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วิชาคณิตศาสตร์  
             ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 
          - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศแม่ไม้มวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
             การแข่งขันอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
     - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล อายุ ๑๒ ปี การแข่งขันสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔ 
 - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันฟุตบอล อายุ ๑๒ ปี การแข่งขันสุพรรณิการ์ 
             เกมส์ ครั้งที่ ๔ 
 - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล อายุ ๑๕ ปี การแข่งขันสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔ 
   - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล อายุ ๑๘ ปี การแข่งขันสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔ 
  - นักเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล อายุ ๑๕ ป ีและ อายุ ๑๘ ปี การแข่งขันฟุตบอล  
              อบจ.สุพรรณบุร ีลีกคัพ ครั้งที่ ๔ 
 - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล อายุ ๑๒ ปี, อายุ ๑๔ ปี, อายุ ๑๖ ป,ี อายุ ๑๘ ปี 
   การแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุพรรณบุรี            
   - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา อายุ ๑๘ ปีและ ๑๘ ปี ชาย 
          - นักเรียนแข่งขันฟุตบอล ชิงแชมป์กีฬา ๗ สี ๒๐๑๖ เข้ารอบ ๓๖ ทีมสุดท้าย จาก ๑๖๔ ทีม 
    - นกัเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลประเพณีประจ าปี หนองโกเกมส์ ครั้งที่ ๑๙  
    - โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ผลการสอบ O-Net                  
     ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

๑. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  
    ๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ การคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน  
   ๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
   ๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  
    ๕. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ได้เป็น
อย่างดี  
    ๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  
    ๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ  และ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม  
     ๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ ส่วน
ภูมิภาค เร่งรัด การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงานสามารถใช้เครือข่าย
การพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
    ๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น 
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
   ๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน า
การแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทัง้ปัญหาการคอร์รัปชั่น  
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    ๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
๒. องค์ประกอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
    จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดองค์ประกอบนโยบาย เพ่ือพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต 
จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้  

          วิสัยทัศน์  
      การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของ         
ความเป็นไทย 

   พันธกิจ  
      ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
      ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก   
ของคนไทย ๑๒ ประการ  
       ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

   เป้าประสงค์ 
     ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย    
และมีคุณภาพ  
      ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
     ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  

  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขัน้พื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
      ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย       
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจ และความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    ๖. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม           
ตามบริบทของพ้ืนที ่ 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์  
            - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

          จุดเน้น  
      ๑. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
      ๒. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ๓. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
      ๔. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
      ๕. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
      ๖. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

3. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
                    แก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ  
           วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
   มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
                        ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                           อย่างมีคุณภาพ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
                    คุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  1. การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

4. การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ฝ่าย ได้แก่  

๑. ฝ่ายอ านวยการ งบประมาณและบุคคล 
๒. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๓. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๕. ฝ่ายนโยบายและแผน 

           ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคนิคการบริหารแบบพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
และยุทธศาสตร์กุญแจ ๗ ดอก  

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 
 
 

             
   
    
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้านอ านวยการงบประมาณ 

และบุคคล 

ด้านบริหารงานวชิาการ       ด้านกิจการนักเรยีน ด้านบริหารทั่วไป      ดา้นนโยบายและแผน 
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5. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
         การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 

๑. การพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา (SMART SCHOOL) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษา 
          ตามมาตรฐานสากล 

2. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SMART LEADERSHIP & SMART TEACHER)   
    โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู 
3. การพัฒนามาตรฐานผู้เรียน (SMART STUDENT) มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาเลิศ   

                     เชิดชูคุณธรรม  ด ารงความเป็นไทย  ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 
      ๔. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( SMART ENVIRONMENT)  มุ่งเน้นความสะอาด/ เรียบร้อย/ 
                     สวยงาม/ ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. วิธีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ 
         6.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
               น านโยบาย เป้าหมายในการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ ๓ น าผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ รวมทั้งน าสรุป
รายงานการพัฒนาประจ าปี ๒๕๕๘ มาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา 
         6.๒ การติดตามคุณภาพการศึกษา 
               เมื่อมีแผน/ โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาในแต่ละด้านแล้วมีการนิเทศ ตรวจติดตามโดย 
การประชุม  สอบถาม ตรวจสอบ และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
         6.๓ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
               มีการวางแนวทางในการพัฒนาให้สอดรับกับการประกันคุณภาพมีคณะกรรมการด าเนินงาน 
การประเมินภายใน ให้ผู้รับผิดชอบสรุปประเมินคุณภาพ 
7. ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ 

 วิสัยทัศน์  
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาเลิศ  เชิดชูคุณธรรม ด ารงความเป็นไทย ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity) 
  สืบสานภูมิปัญญา  มารยาทดี  กีฬาเด่น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness) 

        ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
พันธกิจ  

       ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
        ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
               พอเพียง 
        ๓.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        ๔.  จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        ๕.  บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
        ๖.  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
        ๗.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามวัฒนธรรมขององค์กร 
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เป้าประสงค์  
  ๑.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

        ๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๓.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ     
        ๔.  มีการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        ๕.  มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
        ๖.  มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
         ๗.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   8.  มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
   9.  ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มศักภาพ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของสถานศึกษา 

สรุปผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและภายในของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก 

ปัจจัย ผลการวิเคราะห์ 
โอกาส อุปสรรค 

   1. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
(S: Social - Cultural) 

   1. โรงเรียนได้รับการยอมรับ
และศรัทธาจากชุมชนและสังคม 
   2. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมี
แหล่งบริการทางเทคโนโลยีที่
อ านวยความสะดวกให้กับ
นักเรียน 
   3. หน่วยงานและองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
   4. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาที่
โรงเรียนจัดให้แก่เด็ก 

   1. มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุเช่น 
ร้านเกมส์ ท าให้นักเรียนมีความ
เสี่ยงในการดารงชีวิตที่ดี 
   2. สภาพสังคมท่ีต้องหาเลี้ยง
ชีพท าให้ไม่มีเวลาการดูแลบุตร 

   2. ด้านเทคโนโลยี 
(T: Technological) 

   1. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้น
ข้อมูลแก่ครู และนักเรียน
สะดวกสบาย 
   2. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการ
เผยแพร่ผลงานข้อมูล ข่าวสาร
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

   1. นักเรียนบางส่วนน าสื่อ
เทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด 
   2. ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต 
ร้านเกมส์ขาดการควบคุมการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้
นักเรียนเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์  

   3. เศรษฐกิจ 
(E: Economic) 
 

   1. ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา องค์กรเอกชน ต่าง ๆ 
ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาค ทุน
ทรัพย์ในด้านต่าง ๆ และวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา 
ส่งผลท าให้การศึกษาของโรงเรียน
พัฒนามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
   2. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน 

   1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง ไม่มั่นคง และมีรายได้น้อย
ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนของนักเรียน 
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ปัจจัย ผลการวิเคราะห์ 
โอกาส อุปสรรค 

   4. ด้านการเมือง กฎหมายและ
นโยบาย (P: Political and 
legal) 

   1. พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิ์และมี
โอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 
12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
   2. นโยบายต้นสังกัดมีการ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

   1. การเปลี่ยนนโยบายที่
เกี่ยวกับการศึกษาบ่อยท าให้ไม่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอน 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 

ปัจจัย 
ผลการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
     1. ด้านโครงสร้างและ
นโยบายองค์กร 
(S1: Structure) 

     1. สถานศึกษามีโครงสร้างการ
บริหารงานชัดเจน ท าให้สะดวกใน
การปฏิบัติงานและการประสานงาน 
     2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทศิทางและนโยบายของ
โรงเรียน 
     3. นโยบายของโรงเรียนส่งเสริม
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ตามศักยภาพ 

     1. บุคคลากรไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
เนื่องจาก ได้รับภาระงานหลาย
หน้าที่ 
     2. ขาดการนิเทศก ากับติดตาม
และประเมินผลที่ต่อเนื่อง 

     2. ด้านการบริการและ
คุณลักษณะผู้เรียน 
(S2: Services/Products) 

     1. โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 
     2. โรงเรียนมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษา 
บุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
     3. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา 

     1. ผลการทดสอบวัดระดับชาติ
ในบางวิชาค่าเฉลี่ยไม่ถึงค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
     2. นักเรียนบางส่วนขาดวินัยใน
เรื่องของกฎระเบียบและวินัยของ
โรงเรียน 
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ปัจจัย 
ผลการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 

     4. โรงเรียนมีวงโยธวาทิต ดนตรี
ไทย นาฏศิลป์ เพลงพ้ืนบ้าน และ
กระบี่กระบองส าหรับให้บริการใน
การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนที่
ขอความร่วมมือ 
      5. มีการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้  
คุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ  
พลานามัยตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจของ
นักเรียน เช่น ฟุตบอล  ฟุตซอล 
วอลเลย์บอล ตะกร้อและ
บาสเกตบอล  
      6. นักเรียนสามารถเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและได้รับรางวัล
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับภาค (ระดับชาติ) 

     3. ด้านบุคลากร 
(M1: Man) 

     1. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย 
     2. อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
     3. บุคลากรเข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนาตามที่หน่วยงานจัด
ขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     1. บุคลากรมีหน้าที่ปฏิบัติงาน
พิเศษค่อนข้าง 
หลายงาน 

     4. ด้านการเงิน 
(M2: Money) 

     1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ โครงการ/
กิจกรรม อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
     2. ระบบในการเบิกจ่ายเงินจาก

     1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร 
ในด้านการสอนค่อนข้างสูง 
     2. ค่าใช้จ่ายในด้าน
สาธารณูปโภคในบางเดือนค่อนข้าง
สูง 
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ปัจจัย 
ผลการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ทางราชการมีความคล่องตัว และมี
หลักฐานชัดเจน 
 
     3. การจัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับซื้ออุปกรณ์ การเรียนการ
สอน เพียงพอกับความต้องการ 

     5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(M3: Materials) 

     1. มีการตรวจสอบ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน 
     2. การพฒันาปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ อย่างสม่ าเสมอ ส่งผลต่อ
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี 
     3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนเพียงพอ 

     1. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ
เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 
     2. สภาพโต๊ะ เก้าอ้ี ในบาง
ห้องเรียนเก่าและช ารุด 
     3. วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
ไม่มีความคงทนต่อการใช้งานเกิด
การสูญเสียงบประมาณ 

     6. ด้านการจัดการ 
(M4: Management) 

     1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน
ผ่านทาง website 
     2. ครู บุคลากร และภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน 
     3. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร
ได้เข้าร่วมพัฒนาความรู้เพ่ือน ามาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     4. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

     1. มีการน าข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารค่อนข้างน้อย 
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ส่วนที่ 4  
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
รายละเอียดการด าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ประชุมพิจารณาวางแผนงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามกรอบทิศทางการด าเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ที่โรงเรียนก าหนดตามประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ และผู้รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ 

4.1 กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนได้ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดทิศทางไว้
ในรัฐธรรมนูญโรงเรียน และแผนพัฒนาการศึกษาแล้ว ดังนี้ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริม พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
4. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเคียงโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
8. เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

4.2 การประมาณการงบประมาณของโรงเรียน 

รายการ 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ) 

ปี 2560 
ปีปัจจุบัน 

ปี 2561 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2562 
คาดปีท่ี 2 

1. เงินอุดหนุนการเรียนการสอน 
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. เงินบ ารุงการศึกษา 
4. เงินอ่ืนๆ 

2,964,400 
1,179,100 
1,158,200 
1,525,000 

2,980,000 
1,200,000 
1,220,000 
1,540,000 

3,000,000 
1,250,000 
1,230,000 
1,550,000 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 6,826,700 6,940,000 7,030,000 
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4.3 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามกลยุทธ์ และโครงการของโรงเรียน  
  4.3.1 ปีงบประมาณ 2560 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน บ ารุงฯ อ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๙๗,๗00 ๑๐๔,๒๐๐   ๒๐๑,๙00 

๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทย์-คณิต  

   ๔๒๒,๕๐๐ ๔๒๒,๕๐๐ 

๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย 

     

๔ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

๒๙,๓00    ๒๙,๓00 

๕ โครงการอาเซียนศึกษา ๒๗,๐๐๐    ๒๗,๐๐๐ 
๖ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
๗๖,๘๐๐ ๕๖๕,๕๐๐   ๖๔๒,๓๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญา          
               ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมไทย
ผู้เรียน 

๔๗,๔00 ๒๐๙,๔๐๐  ๕,๐๐๐ ๒๖๑,๘00 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

๘ โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๐,๐๐๐    ๒๐,๐๐๐ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเคียงโรงเรียน 
                มาตรฐานสากล             

๙ โครงการพัฒนาครูสู่
มาตรฐานสากล 

๒๗๐,๐๐๐  ๑,๑๕๘,๒00  ๑,๔๒๘,๒00 

๑๐ โครงการนิเทศการศึกษา ๕,๓00    ๕,๓00 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๑๑ โครงการยกระดับ
กระบวนการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

๑๒๐,๑00    ๑๒๐,๑00 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน บ ารุงฯ อ่ืน ๆ 
๑๒ โครงการมหกรรมทางวิชาการ  

“B.J.๑ Open House ๒๕๕๙” 
๓๐,๐๐๐    ๓๐,๐๐๐ 

๑๓ โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 
(Best School ๒๑) 

     

๑๔ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ “Moderate Class 
More Knowledge” 

๑๕,๐๐๐    ๑๕,๐๐๐ 

๑๕ โครงการวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอน 

๙๔,๗๐๐   ๒๗,๕๐๐ ๑๒๒,๒๐๐ 

๑๖ โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

     

๑๗ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา      

๑๘ โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วย ICT 

๓๓๑,๑00 ๓๐๐,๐๐๐   ๖๓๑,๑00 

๑๙ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต      
๒๐ โครงการห้องสมุดมีชีวิต ๑๖๐,๐๐๐    ๑๖๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

๒๑ โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ 

๖๗๕,๐๐๐    ๖๗๕,๐๐๐ 

๒๒ โครงการรับนักเรียน      
๒๓ โครงการยานพาหนะเพื่อ

การศึกษาและเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ 

     

๒๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

     

๒๕ โครงการรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา      

๒๖ โครงการพัฒนาปรบัปรุง
บ ารุงรักษาระบบ  
งานโสตทัศนูปกรณ ์

     

๒๗ โครงการงานประชาสัมพันธ์      
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน บ ารุงฯ อ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒๘ โครงการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ      

๒๙ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มี
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

๗๔๐,๐๐๐    ๗๔๐,๐๐๐ 

๓๐ โครงการสภาพแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู ้

๙๓,๐๐๐    ๙๓,๐๐๐ 

๓๑ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรง
อาหาร      

กลยุทธ์ที่ ๘  เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๓๒ โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

๑๓๒,๐๐๐   ๑,๐๗๐,๐๐๐ ๑,๒๐๒,๐๐๐ 

๓๓ โครงการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจและสัมพันธ์ชุมชน 

     

รวม 2,964,400 1,179,100 ๑,๑๕๘,๒00 1,525,000   6,826,700 
 

ตารางสรุปงบประมาณการตามกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
จ านวน  ๓๓ โครงการ  ปีงบประมาณ 2560 

กลยุทธ์ งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1,323,000 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

261,800 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 20,000 
กลยุทธ์ที่ ๔  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เทยีบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1,433,500 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 1,078,400 
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 67,5000 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 833,000 
กลยุทธ์ที่ ๘  เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 1,202,000 

รวมทั้งสิ้น 6,826,700 
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4.3.2 ปีงบประมาณ 2561 (คาดประมาณการ) 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน บ ารุงฯ อ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๙๗,๗00 ๑1๔,๒๐๐   211,900 

๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทย์-คณิต  

   ๔๒๒,๕๐๐ ๔๒๒,๕๐๐ 

๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย 

     

๔ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

๒๙,900    ๒๙,900 

๕ โครงการอาเซียนศึกษา ๒๗,๐๐๐    ๒๗,๐๐๐ 
๖ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
๗๖,๘๐๐ ๕๖6,4๐๐   643,200 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญา          
               ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมไทย
ผู้เรียน 

๔๗,๔00 ๒๐๙,๔๐๐  ๕,๐๐๐ ๒๖๑,๘00 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

๘ โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๐,๐๐๐    ๒๐,๐๐๐ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเคียงโรงเรียน 
                มาตรฐานสากล             

๙ โครงการพัฒนาครูสู่
มาตรฐานสากล 

๒๗๐,๐๐๐  ๑,213,๒00  1,483,200 

๑๐ โครงการนิเทศการศึกษา ๕,๓00  6,800  12,100 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๑๑ โครงการยกระดับ
กระบวนการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

๑๒๐,๑00    ๑๒๐,๑00 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน บ ารุงฯ อ่ืน ๆ 
๑๒ โครงการมหกรรมทางวิชาการ  

“B.J.๑ Open House ๒๕๕๙” 
4๐,๐๐๐    4๐,๐๐๐ 

๑๓ โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 
(Best School ๒๑) 

     

๑๔ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ “Moderate Class 
More Knowledge” 

๑๕,๐๐๐    ๑๕,๐๐๐ 

๑๕ โครงการวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอน 

๙๔,๗๐๐   ๒๗,๕๐๐ ๑๒๒,๒๐๐ 

๑๖ โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

     

๑๗ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา      

๑๘ โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วย ICT 

๓๓๑,๑00 ๓๐๐,๐๐๐   ๖๓๑,๑00 

๑๙ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต  10,000   10,000 
๒๐ โครงการห้องสมุดมีชีวิต ๑๖๐,๐๐๐    ๑๖๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

๒๑ โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ 

๖๗๕,๐๐๐    ๖๗๕,๐๐๐ 

๒๒ โครงการรับนักเรียน 5,000    5,000 
๒๓ โครงการยานพาหนะเพื่อ

การศึกษาและเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ 

     

๒๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

     

๒๕ โครงการรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา      

๒๖ โครงการพัฒนาปรบัปรุง
บ ารุงรักษาระบบ  
งานโสตทัศนูปกรณ ์

     

๒๗ โครงการงานประชาสัมพันธ์      
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน บ ารุงฯ อ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒๘ โครงการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ      

๒๙ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มี
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

๗๔๐,๐๐๐    ๗๔๐,๐๐๐ 

๓๐ โครงการสภาพแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู ้

๙๓,๐๐๐    ๙๓,๐๐๐ 

๓๑ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรง
อาหาร    15,000 15,000 

กลยุทธ์ที่ ๘  เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๓๒ โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

๑๓๒,๐๐๐   ๑,๐๗๐,๐๐๐ ๑,๒๐๒,๐๐๐ 

๓๓ โครงการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจและสัมพันธ์ชุมชน 

     

รวม 2,980,000 1,200,000 1,220,000 1,540,000   6,940,000 
 

ตารางสรุปงบประมาณการตามกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
จ านวน  ๓๓ โครงการ  ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์ งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1,334,500 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

261,800 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 20,000 
กลยุทธ์ที่ ๔  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1,495,300 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 1,098,400 
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 680,000 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 848,000 
กลยุทธ์ที่ ๘  เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 1,202,000 

รวมทั้งสิ้น 6,940,000 
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4.3.3 ปีงบประมาณ 2562 (คาดประมาณการ) 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน บ ารุงฯ อ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๙๗,๗00 ๑1๔,๒๐๐   211,900 

๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทย์-คณิต  

   ๔3๒,๕๐๐ ๔3๒,๕๐๐ 

๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย 

10,000    10,000 

๔ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

๒๙,900    ๒๙,900 

๕ โครงการอาเซียนศึกษา ๒๗,๐๐๐    ๒๗,๐๐๐ 
๖ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
๗๖,๘๐๐ ๕๖6,4๐๐   643,200 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญา          
               ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมไทย
ผู้เรียน 

๔๗,๔00 ๒๐๙,๔๐๐  ๕,๐๐๐ ๒๖๑,๘00 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

๘ โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒๐,๐๐๐ 10,000   3๐,๐๐๐ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเคียงโรงเรียน 
                มาตรฐานสากล             

๙ โครงการพัฒนาครูสู่
มาตรฐานสากล 

๒๗๐,๐๐๐  ๑,213,๒00  1,483,200 

๑๐ โครงการนิเทศการศึกษา ๕,๓00  16,800  22,100 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๑๑ โครงการยกระดับ
กระบวนการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

๑๒๐,๑00    ๑๒๐,๑00 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน บ ารุงฯ อ่ืน ๆ 
๑๒ โครงการมหกรรมทางวิชาการ 

B.J.๑ Open House ๒๕๕๙ 
4๐,๐๐๐    4๐,๐๐๐ 

๑๓ โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑ 
(Best School ๒๑) 

 5,000   5,000 

๑๔ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ “Moderate Class 
More Knowledge” 

๑๕,๐๐๐    ๑๕,๐๐๐ 

๑๕ โครงการวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอน 

๙๔,๗๐๐   ๒๗,๕๐๐ ๑๒๒,๒๐๐ 

๑๖ โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

 5,000   5,000 

๑๗ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา      

๑๘ โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วย ICT 

๓๓๑,๑00 ๓๐๐,๐๐๐   ๖๓๑,๑00 

๑๙ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต  10,000   10,000 
๒๐ โครงการห้องสมุดมีชีวิต ๑๖๐,๐๐๐    ๑๖๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

๒๑ โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ 

๖๗๕,๐๐๐    ๖๗๕,๐๐๐ 

๒๒ โครงการรับนักเรียน 5,000    5,000 
๒๓ โครงการยานพาหนะเพื่อ

การศึกษาและเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ 

     

๒๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

     

๒๕ โครงการรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา      

๒๖ โครงการพัฒนาปรบัปรุง
บ ารุงรักษาระบบ  
งานโสตทัศนูปกรณ ์

     

๒๗ โครงการงานประชาสัมพันธ์      
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน บ ารุงฯ อ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒๘ โครงการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ 10,000    10,000 

๒๙ โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มี
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

๗๔๐,๐๐๐    ๗๔๐,๐๐๐ 

๓๐ โครงการสภาพแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู ้

๙๓,๐๐๐    ๙๓,๐๐๐ 

๓๑ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรง
อาหาร    15,000 15,000 

กลยุทธ์ที่ ๘  เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๓๒ โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

๑๓๒,๐๐๐ 15,000  ๑,๐๗๐,๐๐๐ ๑,๒17,๐๐๐ 

๓๓ โครงการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจและสัมพันธ์ชุมชน 

 15,000   15,000 

รวม 3,000,000 1,250,000 1,230,000 1,550,000   7,030,000 
 

ตารางสรุปงบประมาณการตามกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
จ านวน  ๓๓ โครงการ  ปีงบประมาณ 2562 

กลยุทธ์ งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1,354,500 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

261,800 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 30,000 
กลยุทธ์ที่ ๔  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1,505,300 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 1,108,400 
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 680,000 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 858,000 
กลยุทธ์ที่ ๘  เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 1,232,000 

รวมทั้งสิ้น   7,030,000 
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4.4 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ.2560 - 2562  

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / โครงการ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

กลยุทธ์ โครงการ ตวัชี้วัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
1. พัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 

     1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

82 85 88 

บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

82 84 88 

     3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับการสอนเสริม
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

82 84 86 

     4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ 

82 84 86 
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กลยุทธ์ โครงการ ตวัชี้วัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 

 
 
 

     1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับการสอนเสริม
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

82 85 88 

บริหารวิชาการ      2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี  

80 82 85 

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

     1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

82 85 87 

บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

81 84 86 

     3. ร้อยละของผู้เรียนทกุระดับชั้นได้รับการสอนเสริม
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

83 85 87 

     4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ 

83 86 88 

     5. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี 

82 85 88 
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กลยุทธ์ โครงการ ตวัชี้วัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
4. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น

เลิศ 
     1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

83 86 89 

บริหารวิชาการ 
     2. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

81 84 86 

     3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับการสอนเสริม
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

82 84 86 

     4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการ 

84 86 88 

บริหารวิชาการ 

     5. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมี
แรงจูงใจสู่อาชีพ และการมีงานท าในอนาคต 

82 84 86 

     6. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี 

84 86 86 

     7. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ 

80 82 84 
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กลยุทธ์ โครงการ ตวัชี้วัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
 5. โครงการอาเซียนศึกษา 

 
 

     1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับการสอนเสริม
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

80 83 85 

บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ 

83 85 88 

     3. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมี
แรงจูงใจสู่อาชีพ และการมีงานท าในอนาคต 

80 82 85 

     4. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ 

82 85 88 

 6. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

80 83 86 

บริหารวิชาการ 
     2. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

80 82 84 
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กลยุทธ์ โครงการ ตวัชี้วัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

     3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับการสอนเสริม
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

82 84 86 

     4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ 

81 85 87 

     5. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมี
แรงจูงใจสู่อาชีพ และการมีงานท าในอนาคต 

80 82 84 

     6. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี 

82 85 87 

     7. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ 

80 82 85 
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เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
2. ส่งเสริม พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
จริยธรรม และ
ค่านิยม ความเป็น
ไทยโดยยึดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมไทยผู้เรียน 

 

     1. ร้อยละของผู้เรียนรู้คุณค่า สามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

80 83 85 

บริหารทั่วไป 

     2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

85 87 89 

     3. ร้อยละของผู้เรียนแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม มีความภูมิใจในความเป็นไทย 

82 85 87 

     4. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วง
วัย 

83 85 87 

     5. ร้อยละของผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

80 83 85 
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กลยุทธ์ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

     6. ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพ
ติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

83 86 88 

 
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
4. ยกระดับการ
จัดการเรียนการ
สอนของครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เทียบเคียง
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาครูสู่
มาตรฐานสากล 

2. โครงการนิเทศการศึกษา 
 

     1. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล 
และสถานศึกษา 

83 86 88 

บริหารบุคคล 

     2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ และการสื่อสาร 

82 85 87 

     3. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี 
ID Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

82 84 86 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

     4. ร้อยละของครู และบุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก และการธ ารงรักษาสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 

83 86 88 

     5. ร้อยละของครู และบุคลากรมีการจัดการเรียนการ
สอน / กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน หรือป้อมปราม
การทุจริต คอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น 

83 86 88 

บริหารบุคคล      6. ร้อยละของครู และบุคลากรมีการจัดการเรียนการ
สอน / กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ิมขึ้น 

85 87 89 

     7. ร้อยละของครู และบุคลากร จัดกระบวนการ
เรียนรู้ ปลูกฝังแนวทางการเรียนรู้ และปลูกฝังแนว
ทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน 

83 85 87 
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เป้าประสงค์ที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
5. พัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการ
เรียนการสอน
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1. โครงการยกระดับกระบวนการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

 

     1. ร้อยละของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

83 86 88 

บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

84 86 88 

     3. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

84 87 89 

     4. ร้อยละของการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การศึกษา 

83 86 88 

     5. ร้อยละของผู้เรียนมีมาตรฐานสากลเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

83 86 88 

     6. ร้อยละของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศได้
ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ 

83 86 88 

     7. ร้อยละของการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม และน าผล
ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

83 86 88 
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กลยุทธ์ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
     8. ร้อยละของการน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
 

82 84 86 

2. โครงการมหกรรมทางวิชาการ 
“B.J.1 Open House 2559” 

     1. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

85 87 90 

บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การศึกษา 

84 86 89 

     3. ร้อยละของผู้เรียนมีมาตรฐานสากลเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

83 85 87 

     4. ร้อยละของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศได้
ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ 
 

84 86 88 

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21  (Best 
School 21) 

     1. ร้อยละของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

85 87 89 
บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

85 87 89 
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กลยุทธ์ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
     3. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

84 85 88 

     4. ร้อยละของการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การศึกษา 

82 85 87 

     5. ร้อยละของผู้เรียนมีมาตรฐานสากลเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

82 84 88 

     6. ร้อยละของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศได้
ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ 

83 86 88 

บริหารวิชาการ 
     7. ร้อยละของการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม และน าผล
ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

83 86 88 

     8. ร้อยละของการน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

82 84 86 

2. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
“Moderate Class More 
Knowledge” 

     1. ร้อยละของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

82 84 86 
บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

83 86 88 
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กลยุทธ์ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
     3. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

83 86 88 

3. โครงการวัดผลประเมินผลและการ
เทียบโอน 

     1. ร้อยละของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศได้
ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ 

83 86 88 
บริหารวิชาการ      2. ร้อยละของการน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ

บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
 

82 
 

84 
 

86 
4. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้      1. รอ้ยละของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และ

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
85 87 90 

บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

85 86 89 

     3. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

81 83 85 

     4. ร้อยละของการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การศึกษา 

80 82 84 

     5. ร้อยละของผู้เรียนมีมาตรฐานสากลเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

82 84 87 
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กลยุทธ์ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
     6. ร้อยละของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศได้
ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ 

80 83 85 

     7. ร้อยละของการน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

81 83 85 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

     1. ร้อยละของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

82 85 88 

บริหารวิชาการ 
     2. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

83 85 89 

     3. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

82 85 88 

     4. ร้อยละของการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การศึกษา 

82 84 86 บริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
     5. ร้อยละของผู้เรียนมีมาตรฐานสากลเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 82 84 86 

     6. ร้อยละของการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม และน าผล
ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 82 84 86 

     7. ร้อยละของการน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

82 84 86 

6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วย ICT 

     1. ร้อยละของการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การศึกษา 
 
 

82 85 88 

บริหารวิชาการ 

7. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต      1. ร้อยละของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 83 85 88 

บริหารวิชาการ 
     2. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

83 85 88 

     3. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

84 86 89 



          44 
 
 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
     4. ร้อยละของการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การศึกษา 82 84 86 

     5. ร้อยละของผู้เรียนมีมาตรฐานสากลเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

80 82 85 

8. โครงการห้องสมุดมีชีวิต      1. ร้อยละของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 82 84 86 

บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

83 85 88 

     3. ร้อยละของการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การศึกษา 80 83 85 

     4. ร้อยละของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศได้
ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ 

82 85 88 
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เป้าประสงค์ที่ 5 มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
6. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

 

     1. ร้อยละของการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

82 85 88 

บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของการจดัการข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน 82 85 88 

     3. ร้อยละของระบบการประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

82 85 88 

     4. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 

82 85 88 

     5. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

82 85 88 

2. โครงการรับนักเรียน      1. ร้อยละของการจัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน 

84 86 88 

บริหารวิชาการ      2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 
 
 

84 86 88 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
3. โครงการยานพาหนะเพ่ือการศึกษาและ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ 
     1. ร้อยละของการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

83 85 87 
บริหารทั่วไป 

     2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 83 85 87 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย      1. ร้อยละของการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

82 85 86 

บริหารทั่วไป      2. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 

80 82 84 

     3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

81 83 85 

5. โครงการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

     1. ร้อยละของการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

82 85 87 
บริหารทั่วไป 

     2. ร้อยละของการจัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน 80 82 84 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
     3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

81 83 85 

6. โครงการพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ 

     1. ร้อยละของการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

80 83 85 

บริหารทั่วไป      2. ร้อยละของการจัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน 82 85 87 

     3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

80 82 85 

7. โครงการงานประชาสัมพันธ์      1. ร้อยละของการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

83 85 88 

บริหารทั่วไป      2. ร้อยละของการจัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
เป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน 83 85 88 

     3. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 83 85 88 
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เป้าประสงค์ที่ 6 มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
7. พัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้มี
บรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 
21  

1. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ      1. ร้อยละของจัดสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา อาคารสถานที่ให้สวยงาม 

80 83 86 

บริหารวิชาการ 
     2. ร้อยละของการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

82 85 88 

     3. ร้อยละของพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือประโยชน์
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

81 85 87 

2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

     1. ร้อยละของจัดสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา อาคารสถานที่ให้สวยงาม 

81 84 89 

บริหารวิชาการ 

     2. ร้อยละของพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือประโยชน์
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

80 84 86 

     3. ร้อยละของมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 
 
 
 

82 85 87 
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3. โครงการสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้      1. ร้อยละของจัดสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา อาคารสถานที่ให้สวยงาม 

80 82 85 

บริหารวิชาการ 
     2. ร้อยละของพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือประโยชน์
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

82 84 86 

     3. ร้อยละของมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้
ประโยชน์ได้จริง 

81 83 85 

4. โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร      1. ร้อยละของจัดสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา อาคารสถานที่ให้สวยงาม 

84 86 89 บริหารทั่วไป 
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เป้าประสงค์ที่ 7 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562  
8. เสริมสร้างอัต
ลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

1. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 

     1. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ 

84 86 89 

บริหารทั่วไป 
     2. ร้อยละของผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตาม
ความสามารถ พิเศษ ของผู้เรียน 

84 86 89 

     3. ร้อยละของผู้เรียนสร้างผลงานจาการเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ 
และศิลปะ 

84 86 89 

2. โครงการเสริมขวัญก าลังใจและสัมพันธ์
ชุมชน 

 

     1. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ 84 86 89 

บริหารทั่วไป      2. ร้อยละของผู้เรียนสร้างผลงานจาการเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ 
และศิลปะ 

84 86 89 
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เป้าประสงค์ที่ 8 มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 9 ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล 
พื้นฐาน 

เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
3. ส่งเสริม พัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

    1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาครบทุกด้าน 

84 86 88 

บริหารทั่วไป 

    2. ร้อยละของครูรู้จักผู้ปกครองผู้เรียน 84 87 90 
    3. ร้อยละของการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองผู้เรียนกับโรงเรียน 

83 86 89 

    4. ร้อยละของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผู้เรียน 

83 86 89 

    5. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง 

83 85 88 

    6. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มี
คุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 

83 85 88 
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ส่วนที่ 5 การก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

การก ากับติดตาม 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหาร

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ปีงบประมาณ 2560-2562 ยึดวงจรคุณภาพ
(PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr. Edward W Deming ดังนี้ 

P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ 
D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
1. โรงเรียนจัดระบบก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้น และยุทธศาสตร์ในเรื่อง  

ขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 
  2. โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงาน รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนด าเนินการ  ระหว่าง
ด าเนินการและสิ้นสุดการด าเนินการ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความส าเร็จของงาน 
  3. ให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ รายงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานทุกภาคเรียนและเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือให้รับทราบความก้าวหน้าของปัญหา 
อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามจุดมุ่งหมาย 
 

 การประเมินผล 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ปีงบประมาณ 2560-2562 ดังนี ้
1. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
2. จัดท าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
4. ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
6. น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อน าผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว 

ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
    7. โรงเรียนด าเนินการก าหนดให้คณะกรรมการแผนงานงานโรงเรียน คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน กลุ่มงานบริหาร ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม รวบรวมข้อมูล หลักฐาน และประเมินผล
การปฏิบัติงานไว้เพ่ือรับการประเมินการตรวจสอบจากส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สมศ. คณะกรรมการ
โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
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การรายงานผล 
 1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนจัดท ารายงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
  2. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี 2560-2562 เพ่ือรายงานการประเมินตนเองและภาพรวมผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนทั้งผลส าเร็จ อุปสรรคปัญหาด้านปัจจัยและกระบวนการ และสิ่งที่
โรงเรียนจะด าเนินการในต่อไป 
  3. โรงเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของเป็นรายงานประจ าปี
ทุกปี  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


