
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 

(ระยะ 4 ป) พ.ศ.2565-2568 

 

 

 

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา   ฝายนโยบายและแผน 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 

อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร  
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ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 

 (ระยะ 4 ป) พ.ศ. 2565 – 2568 

 

ตามท่ีโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประจําป 

พ.ศ. 2565 – 2568 เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ของแผนกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีโรงเรียนตองการแกไข และเพ่ือ

รองรับการกระจายอํานาจของการบริหารงานมายังสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ไดพิจารณาแลวโดยมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 การประชุมครั้งท่ี 2 /2565 ในวัน 

พุธ ท่ี 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหโรงเรียนใชแผนกลยุทธดังกลาวเปนแผน

แมบทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โครงการและ

กิจกรรมรองรับกลยุทธเพ่ือนําไปสูเปาหมายความสําเร็จท่ีกําหนดตอไป 

 

       

 

(นายวาฑิตย  ใจธรรม) 

                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 
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คํานํา 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 (ระยะ 4 ป) ปพ.ศ. 2565 – 2568 

จัดทําข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนใหสนองตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวย ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตอบสนองมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยทางโรงเรียน

ไดทําการศึกษาสภาพของโรงเรียน จากรายงานการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบท่ีผานมา และไดทําการวิเคราะห

สภาพแวดลอมท้ังภายใน - ภายนอก ของโรงเรียน โดยใชเทคนิควิธีการSWOT (SWOT Analysis) เพ่ือประเมิน

สถานสภาพของโรงเรียน แลวนําขอมูลมาประกอบการกําหนดทิศทางของโรงเรียน โดยไดมีการกําหนด 

วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และเปาหมาย ตลอดจนมีการกําหนดโครงการ คาเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรหาร

แจมใสวิทยา 5  (ระยะ 4 ป) ปพ.ศ. 2565 – 2568 ฉบับนี้ จะเปนแผนแมบทท่ีใชเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนในระหวางปพ.ศ. 2565 – 2568 ไดเปน

อยางดี ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

 

         

         

(นายนพดล  คําเรียง) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 
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สารบัญ 

 

รายการ หนา 

คํานํา  

สารบัญ  

สวนท่ี 1 บริบทของโรงเรียน  

-ขอมูลท่ัวไป  

-บริบทของโรงเรียน  
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1. ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อโรงเรียน  : โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5  

   : BANHARNJAMSAIWITTAYA 5 SCHOOL 

ท่ีตั้ง   : เลขท่ี 142 หมูท่ี 1 ตําบลบางตาเถร  อําเภอสองพ่ีนอง   

  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 

: เว็บไซต www.banharn5.ac.th 

: Facebook www.facebook.com/banharnjamsaiwittaya5 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1072630470 

รหัส Smis 8 หลัก : 72022006 

รหัส Obec 6 หลัก : 630470 

พ้ืนท่ี 

ทิศเหนือ :  

ทิศใต  : ติดกับจังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันออก : ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก :  

เปดสอนในระดับ  : มัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

สังกัด   : สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ขนาดของโรงเรียน : โรงเรียนขนาดกลาง 

ปรัชญาโรงเรียน  : เรียนดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม สรางความสามัคคี 

คติพจน   : อัตตาหิ  อัตตโนนาโถ  ตนแลเปนท่ีพ่ึงแหงตน 

สีประจําโรงเรียน  : เขียว-เหลือง 

ตนไมประจําโรงเรียน : ตนพิกุล 

เอกลักษณ  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

อัตลักษณ  : คุณธรรม  นําความรู 

ตราสัญญาลักษณประจําโรงเรียน : ความหมาย 

พระ    หมายถึง    พระพุทธโคดม พระพุทธรูปสําริดองคใหญท่ีสุดในโลก ประดิษฐาน 

                                   ท่ีวัดไผโรงวัวเม่ือกอตั้งโรงเรียนไดใชตึกปริยัติธรรมเปนท่ีเรียนท่ีแรก 

รัศมี    หมายถึง    พระบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจา   

ดอกบัว    หมายถึง    ดอกไมท่ีแสดงถึงการเทิดทูนบูชาและศรัทธาท่ีมีตอพระพุทธเจา 

ชอชัยพฤกษ หมายถึง    ความสงบสุข  ความมีสันติภาพ 

สวนที่ 1 บริบทของโรงเรียน 

http://www.banharn5.ac.th/
http://www.facebook.com/banharnjamsaiwittaya5
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2. สภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

-สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปน ชุมชนเกษตรกรรม มีอาณาเขตติดตอกับหลายจังหวัด 

ไดแกทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต ติดกับ จังหวัดนครปฐม มีประชากร

ประมาณ 15,472  คน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจากชุมชนโดยรอบของโรงเรียนมีวัฒนธรรม

กลุมชาติพันธุ ไทยทรงดํา ประเพณีสําคัญท่ีโรงเรียนมีสวนรวมกับชุมชน ไดแก วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา วันลอยกระทง วันปใหม วันสงกรานต เปนตน 

2) ผูปกครองสวนใหญ 

-ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม สวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 30,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอ

ครอบครัว คือ 5 คน 

3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

o โอกาส 

- โรงเรียนไดทํา MOU กับหนวยงานราชการและชุมชน ไดรับความชวยเหลือตาง ๆ เชน ไดครู

จีนจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาสอนในวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) ไดรับความรวมมือ

ดานวิชาการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา วิทยาเขตสระยายโสม ไดรับ

งบประมาณในการสนับสนุนการแขงกีฬาภายใน เปนตน 

- โรงเรียนสามารถระดมทุนการศึกษาจากผูมีจิตศรัทธาและมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน 

เพ่ือแบงเบาภาระผูปกครอง จํานวนไมต่ํากวา 100 คน ตอป 

- ครูผูสอนสอนตรงตามวุฒิ รอยละ 100  ทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม

ประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีชื่อเสียงในดานการบมเพาะ ปลูกฝงนักเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม 

- ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเปนอยางดี 

o ขอจํากัด 

- งบประมาณจากเงินอุดหนุนมีจํากัด ไมสามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไดครอบคลุมทุกๆ

ดาน การดําเนินงานจึงตองพิจารณาตามลําดับความสําคัญ 
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3. ประวัติของโรงเรียน 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ไดรับอนุมัติใหเปดทําการสอนเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2529 ในระยะ

เริ่มแรกไดอาศัยตึกปริยัติธรรมของวัดไผโรงวัว เปนอาคารเรียนชั่วคราวชั่วคราว ใชชื่อวา โรงเรียนสาขาสองพ่ี

นองวิทยาโดยมี  นายมานพ  พลเสน  เปนอาจารยใหญคนแรก (พ.ศ.2529-2538)  

          ปการศึกษา 2529 

          ผูมีจิตศรัทธา  คือ กํานันบุญพรอม  คชินทรและเครือญาติ ( นางจุรี  คชินธร  นางประนอม ชางสุพรรณ  

นางปณิตา คชินทร  น.ส.ยุพาพร คชินทร  และรศ.นายแพทยอุดม  คชินทร) ไดบริจาคท่ีดินจํานวน 40 ไร 1 งาน

060 ตารางวา เพ่ือสรางอาคารเรียนถาวรปจจุบัน  

          ปการศึกษา 2530 

          ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ไดจัดสรรงบ ส.ส. สรางคันก้ันน้ํา ถมดิน และสรางถนนในโรงเรียน เปนเงิน 

420,000 บาท และไดบริจาคเงินรวมกับคุณหญิงแจมใส ศิลปอาชา เพ่ือสรางอาคารเรียน ครึ่งหลัง บานพักครู 

บานพักนักการภารโรง หองสวมนักเรียน รวมเปนเงิน 3,378,000 บาท อนึ่งกรมสามัญศึกษาไดจัดสรร

งบประมาณใหกับโรงเรียนจํานวน 1,114,890 บาท 

          ปการศึกษา 2531 

          ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ไดบริจาคเงินจํานวน 1,000,000 บาท  เพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคาร

เรียนใหสวยงามยิ่งข้ึน (ใชแบบ216 ล) นอกจากนี้ยังไดสรางเสาธงโรงเรียนและศาลาท่ีพัก บริเวณหนาโรงเรียน 

เปนเงิน 240,000 บาท 

 

4. ขอมูลอาคารสถานท่ี 

4.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

อาคารเรียน 216ล      จํานวน 3 หลัง  

หอประชุมเอนกประสงค 101 ล/27 (พิเศษ)   จํานวน 1 หลัง  

หอประชุมแบบ 100/32       จํานวน 1 หลัง  

อาคารฝกงานแบบ 102/27    จํานวน 3 หลัง    

อาคารฝกงานแบบ 204/27      จํานวน 1 หลัง  

บานพักผูบริหาร       จํานวน 1 หลัง   

บานพักครู       จํานวน 4 หลัง   

บานพักนักเรียนแบบ 35 คน     จํานวน 1 หลัง  

บานพักครูแบบแฟลต 8 หนวย     จํานวน 1 หลัง  

สนามฟุตบอล       จํานวน 1 สนาม  

สนามบาสเกตบอล      จํานวน 1 สนาม  

สนามอเนกประสงค      จํานวน 1 สนาม   

หองคอมพิวเตอร      จํานวน 2 หอง  
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หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร     จํานวน 3 หอง  

หองกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา     จํานวน 8 หอง  

และเพ่ือใหบรรยากาศเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไดพัฒนาทางดานกายภาพ ภูมิ

ทัศนใหสวยงามรมรื่น 

4.2 แผนผังโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 

 
 
 

5. ขอมูลครู บุคลากร และนักเรียน 

5.1 ขอมูลผูบริหาร 

 ผูอํานวยการชื่อ  : นายนพดล  คําเรียง 

 ตําแหนง   : ผูอํานวยการสถานศึกษา     

 วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  

 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต :  

รองผูอํานวยการชื่อ : นางสาวตองใจ   กรุตประพันธุ 

 ตําแหนง   : รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท 

 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต : 9 ตุลาคม 2563 
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5.2 ทําเนียบผูบริหาร 

ตาราง 1 ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 

 ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการดํารงดํารงตําแหนง 

 

นายมานพ พลเสน พ.ศ. 2529 - 2538 

 

นายยอดชาย ล้ําเลิศ พ.ศ.2538 - 2542 

 

นายวิชิต จับแกว พ.ศ.2543 - 2555 

 

นางสาวฐิติพร หงษโต พ.ศ.2555 - 17 พ.ย. 2558 

 

นางอุบลวรรณ ขําขจร 19 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2560 

 

นายวีรพล มณีพงษ 10 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562 

 

นายนพดล  คําเรียง   9 ต.ค. 2562 – ปจจุบัน 
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5.3 ขอมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 

ตารางแสดงขอมูลครู 

กลุม/ 

กลุมสาระฯ/ 

งาน 

วุฒิการศึกษา 
จํานวน

รวม 

วิทยฐานะ 
จํานวน

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คศ.

1 

คศ.

2 

คศ.

3 

คศ.

4 

ครู

ผูชวย ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผูบริหาร   1 1   2   2   2 

2. ภาษาไทย 1 3     4  1 2  1 4 

3. วิทยาศาสตรฯ 1 2  1   4 1  3   4 

4. ภาษาตางประเทศ  3  2   5  1 3  1 5 

5. สังคมศึกษาฯ 1 1 1 2   5 1 3 1   5 

6. คณิตศาสตร  1  3   4  3 1   4 

7. สุขศึกษาและพลศึกษา 2      2 1  1   2 

8. การงานอาชีพ 1 2     3   3   3 

9. ศิลปะ 2      2   1  1 2 

10. แนะแนว  1     1 1     1 

รวม 8 13 2 9   32 4 8 17  3 32 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

 
ภาพ 2 แผนภูมิแสดงจํานวนขาราชการครูแยกตามกลุมสาระการเรียนรู 
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5

ผู้บริหาร ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สงัคมศกึษาฯ คณิตศาสตร์ สขุศกึษาฯ การงานฯ ศิลปะ แนะแนว
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ภาพ 3 แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนขาราชการครูแยกตามวิทยฐานะ 

 

ตารางแสดงขอมูลบุคลากร ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจํา 

กลุมงาน 

วุฒิการศึกษา 

จํานวน

รวม 

ม.3 

หรือต่ํากวา 

ม.6 

หรือเทียบเทา 
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. พนักงานราชการ        1   1 

2. ครูอัตราจาง       3    3 

3. เจาพนักงานธุรการ        1   1 

4. นักการภารโรง   1        1 

5. ลูกจางประจํา 2          2 

6. พนักงานขับรถ 1          1 

7. แมบาน  1         1 

รวม 3 1 4 - - - 3 2 - - 10 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 ครูผู้ช่วย



8 
 

 

 
ภาพ 4 แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรและลูกจาง 

 

5.4 จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน 

ตาราง 4 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จํานวนหองเรียน 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 74 64 138 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 69 52 121 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 59 76 135 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 43 50 93 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 39 64 103 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 27 35 62 2 

รวม 109 149 258 8 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

 

0

0.5

1
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2

2.5

3

3.5

จํานวน

พนกังานราชการ ครูอตัราจ้าง เจ้าพนกังานธุรการ นกัการภารโรง ลกูจ้างประจํา พนกังานขบัรถ แม่บ้าน
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ภาพ 5 แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนปการศึกษา 2564 

 

5.5 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ภาคเรียนท่ี 1 

กลุมสาระการ

เรียนรู 

  

จํานวน

นักเรียน 

  

จํานวนนักเรียนท่ีไดผลการเรียน 
ผล

การ

เรียน

เฉล่ีย 

S.D. 

นักเรียนท่ีได 

 3 ข้ึนไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร รวม จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 995 292 169 204 162 115 36 16 1 0 995 3.09 0.94 665 11.35 

คณิตศาสตร 834 229 94 99 121 85 92 94 19 1 834 2.69 1.09 422 7.20 

วิทยาศาสตร 834 229 94 99 121 85 92 94 19 1 834 2.69 1.05 422 7.20 

สังคมศึกษาฯ 2265 678 475 478 269 127 89 126 17 6 2265 3.09 0.95 1631 27.84 

สุขศึกษาฯ 1040 651 113 47 54 50 41 67 5 12 1040 3.37 1 811 13.84 

ศิลปะ 640 200 112 100 85 51 28 60 2 2 640 2.98 0.99 412 7.03 

การงานอาชีพฯ 942 439 148 131 91 71 33 24 4 1 942 3.30 0.91 718 12.25 

ภาษาตางประเทศ 1744 344 176 258 267 236 188 247 28 0 1744 2.54 1.01 778 13.28 

รวม 9294 3062 1381 1416 1170 820 599 728 95 23 9294 2.96 1.05 5859 100.00 

รอยละ 100 32.95 14.86 15.24 12.59 8.82 6.45 7.83 1.02 0.25 100.00   
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80

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ชาย 74 69 59 43 39 27

หญิง 64 52 76 50 64 35

ชื่อ
แก
น

รอยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 63.05 

ผานเกณฑขั้นตํ่า (1) ถึง คอนขางดี (2.5) 35.69 

ไมผานการประเมิน 1.27 
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ภาคเรียนท่ี 2 
กลุมสาระการ

เรียนรู 

จํานวน

นักเรียน 
จํานวนนักเรียนท่ีไดผลการเรียน 

ผล

การ

เรียน

เฉล่ีย 

S.D. 

นักเรียนท่ีได 3  

ข้ึนไป 

    4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร รวม จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 616 216 102 104 105 55 11 11 12 0 616 3.14 0.94 422 8.44 

คณิตศาสตร 610 206 99 94 56 77 46 27 0 5 610 3.02 1.09 399 7.98 

วิทยาศาสตร 1244 402 196 165 169 137 92 65 18 0 1244 2.97 1.05 763 15.25 

สังคมศึกษาฯ 1145 426 215 143 111 119 90 39 1 1 1145 3.12 0.95 784 15.67 

สุขศึกษาฯ 651 691 104 82 48 13 6 35 0 1 980 3.64 1 877 17.53 

ศิลปะ 610 269 211 52 23 37 11 4 3 0 610 3.48 0.99 532 10.64 

การงานอาชีพฯ 603 254 94 99 73 44 16 18 5 0 603 3.24 0.91 447 8.94 

ภาษาตางประเทศ 1744 344 176 258 267 236 188 247 28 0 1744 2.54 1.01 778 15.55 

รวม 7223 2808 1197 997 852 718 460 446 67 7 7552 3.06 1.05 5002 100.00 

รอยละ 100 38.88 16.57 13.80 11.80 9.94 6.37 6.17 0.93 0.10 104.55   

 

 

 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 41.63 55.18 54.29 

คณิตศาสตร 22.92 25.82 25.46 

วิทยาศาสตร 27.33 30.17 29.89 

ภาษาอังกฤษ 28.20 34.14 34.38 

หมายเหตุ :  จํานวนนักเรียนท่ีสมัครใจเขาสอบ จํานวน 26 คน 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา2562 – 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 สวนตาง(ความกาวหนา) 

ภาษาไทย 52.46 41.63 -10.83 

คณิตศาสตร 23.91 22.92 -0.99 

วิทยาศาสตร 28.37 27.33 -1.04 

ภาษาอังกฤษ 29.51 28.20 -1.31 

หมายเหตุ :  จํานวนนักเรียนท่ีสมัครใจเขาสอบปการศึกษา 2563 จํานวน 26 คน 
 

รอยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 69.25 

ผานเกณฑขั้นตํ่า (1) ถึง คอนขางดี (2.5) 34.28 

ไมผานการประเมิน 1.03 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดบัโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 37.40 45.22 44.36 

คณิตศาสตร 21.18 26.33 26.04 

วิทยาศาสตร 28.81 33.04 32.68 

สังคมศึกษาฯ 33.41 36.32 35.93 

ภาษาอังกฤษ 24.44 29.72 29.94 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 – 2563 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
สวนตาง

(ความกาวหนา) 

ภาษาไทย 38.76 37.40 -1.36 

คณิตศาสตร 20.68 21.18 +0.5 

วิทยาศาสตร 28.97 28.81 -0.16 

สังคมศึกษาฯ 25.39 33.41 +8.02 

ภาษาอังกฤษ 34.56 24.44 -10.12 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 – 2563

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563
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6. แผนผังการบริหารงานโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 
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โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพองคกร โดยใหครูผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทําการวิเคราะห

ในสวนท่ีตนรับผิดชอบ จากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรท่ีสงผลตอการดาเนินงานของกิจกรรม

ตางๆ หลังจากนั้นคณะกรรมการวิเคราะหสภาพองคกร ประกอบดวยฝายบริหาร หัวหนางาน หัวหนา 

กลุมสาระการเรียนรู จานวน 15 คน 

โดยองคประกอบของการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานโดย SWOT Analysis ประกอบดวย

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) และสภาพแวดลอมภายในท่ี

เปนจุดแข็ง(Strenghts) หรือจุดออน(Weakneses) โดยทาการวิเคราะหเฉพาะปจจัยท่ีมีอิทธิพล/สภาพปจจุบัน 

ปญหาตอการปฏิบัติงานตามภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้ันตอนการวิเคราะห ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8 แสดงข้ันตอนการวิเคราะหสภาพองคกรของโรงเรียน 

 

สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาพองคกร 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการหลอมรวมจากแบบวิเคราะหสภาพองคกร 

การวิเคราะหองคกรภายนอก 

โอกาส/อุปสรรค (STEP) 
การวิเคราะหองคกรภายใน 

จุดแข็ง/จุดออน (2S4M) 

ลงคะแนนใหคานาหนักคะแนนของกรรมการแตละคน 

กําหนดจุดลงกราฟ 

สรุปผลการวิเคราะหองคกร 
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จากการประชุมคณะกรรมการไดตารางการวิเคราะหองคกรของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ดังนี้ 

ตาราง 7 แสดงการกําหนดสภาพนาหนักของสภาพแวดลอมภายในองคกร 

ประเด็นสําคัญ คาเฉลี่ยคะแนนจริง 

1. ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure =S1 ) -0.02 

2. ดานผลผลติและการบริการ (Service and Products = S2 ) 0.03 

3. ดานบุคลากร (Man = M1) 0.02 

4. ดานประสิทธิทางการเงิน (Money = M2) -0.01 

5. ดานวัสดุ และอุปกรณ (Materials = M3 ) 0.04 

6. ดานการบริหารจดัการ ( Management = M4 ) 0.07 

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (2S4M) 0.12 

 

ตาราง 8 แสดงการกําหนดสภาพนาหนักของสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

ประเด็นสําคัญ คาเฉลี่ยคะแนนจริง 

1. ดานสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.00 

2. ดานเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.16 

3. ดานเศรษฐกิจ ( Economic = E ) 0.02 

4. ดานการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) -0.06 

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (STEP) 0.12 

 

ตาราง 9 สรุปผลแสดงการวิเคราะหสภาพภายในองคกร 

ประเด็นสําคัญ น้ําหนัก 
คะแนนเฉลี่ย นน.คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

1. ดานโครงสรางและนโยบาย (S1 ) 0.20 4.20 4.14 0.80 0.83 -0.02 

2. ดานผลผลติและการบริการ (S2 ) 0.14 4.20 4.00 0.59 0.56 0.03 

3. ดานบุคลากร (M1) 0.16 4.27 4.16 0.68 0.67 0.02 

4. ดานประสิทธิทางการเงิน (M2) 0.12 4.03 4.14 0.48 0.50 -0.01 

5. ดานวัสดุ และอุปกรณ (M3 ) 0.10 4.08 3.73 0.41 0.37 0.04 

6. ดานการบริหารจดัการ (M4 ) 0.28 3.63 3.37 1.02 0.94 0.07 

สรุปปจจัยภายใน 3.98 3.86 
0.12 

เฉลี่ยปจจัยภายใน 0.06 

หมายเหต ุ

ผลของนาหนัก x คะแนนเฉล่ียไดมาจากการคิดแบบคาเฉล่ียของจุดแข็งและจุดออนโดยตัวเลขทศนิยม 2 หลัก คาที่เหน็ในตารางเปนคาประมาณการ 
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ตาราง 10 สรุปผลแสดงการวิเคราะหสภาพภายนอกองคกร 

ประเด็นสําคัญ น้ําหนัก 
คะแนนเฉลี่ย นน.คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

 จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

1. ดานสังคม-วัฒนธรรม (S) 0.34 4.21 4.21 1.43 1.43 0.00 

2. ดานเทคโนโลยี (T ) 0.22 4.21 3.48 0.93 0.76 0.16 

3. ดานเศรษฐกิจ (E ) 0.31 3.86 3.79 1.20 1.17 0.02 

4. ดานการเมืองและกฎหมาย (P) 0.13 3.81 4.29 0.50 0.56 -0.06 

สรุปปจจัยภายนอก 4.05 3.93 
0.12 

เฉลี่ยปจจัยภายนอก 0.06 

 

หมายเหต ุ

ผลของนาหนัก x คะแนนเฉล่ีย ไดมาจากการคิดแบบคาเฉล่ียของโอกาสและอุปสรรคโดยตัวเลขทศนิยม 2 หลักคาที่เหน็ในตารางเปนคาประมาณการ 

 

กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 

จากการวิเคราะหสภาพองคกรจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 
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จุดแข็ง จุดออน 
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4.05 

3.98 -3.86 

-3.93 
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อธิบายผลจากกราฟ 

ผลจากการวิเคราะหองคกร จะเห็นวา จุดไขแดงพรอมลูกศรจะปรากฏอยูทางดานจุดแข็งและอุปสรรค 

ซ่ึงถือวาเปน STAR หรือ ดาวรุง แสดงใหเห็นวา โรงเรียนมีสมรรถนะภายในท่ีเขมแข็งและไดรับโอกาสสนับสนุน

จากภายนอก ควรมีการขยายและสงเสริมสิ่งท่ีเขมแข็งใหมีการพัฒนาตอไป 

 

สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 

 

1. สภาพแวดลอมภายใน 

1.1 ดานโครงสรางและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy : S1) 

สรุปผลการวิเคราะหแลวเปนจุดออนมากกวาจุดแข็ง เนื่องจากภาระงานครูมีหลายหนาท่ีทําใหขาด

ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และครูบางสวนรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป ทําใหมีเวลาในการเตรียมการสอน

นอย รวมท้ังการดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสงผลใหภาระงานเพ่ิมข้ึนและ

บุคลากรบางสวนปรับตัวไมทัน 

มีในสวนของจุดแข็งคือ จัดนโยบายการบริหารชัดเจน มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียน

การสอน มีสื่อเทคโนโลยีชวยในการสงเสริมบรรยากาศในชั้นเรียน ไดรับการสนับสนุนดานการจัดการศึกษาจาก

หนวยงานาภายนอก 

1.2 ดานการใหบริการและคุณลักษณะของผูเรียน (Service and Produces :S2) 

สรุปผลการวิเคราะหแลวเปนจุดแข็งมากกวาจุดออน เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู มีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายสงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดวิเคราะห 

และสรางสรรค สอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียนและมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีกิจกรรมท่ี

สงเสริมใหนักเรียนเรียนอยางหลากหลายตรงตามความตองการและศักยภาพผูเรียน โรงเรียนใหโอกาสทางการ

ศึกษาอยางท่ัวถึงผูเรียนไดรับทุนการศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ อยางท่ัวถึงครบถวน 

นักเรียนมีทักษะในการดารงชีวิต มีความม่ันใจในตนเองกลาแสดงออก มีคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ในสวนของจุดออน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปญหาการยายสถานศึกษากลางคัน นักเรียนขาด

คุณธรรมจริยธรรม เชน การรักษาสมบัติของสวนรวม ความรับผิดชอบ และยังมีผูเรียนบางสวนท่ีขาดความ

ตระหนักในหนาท่ีและความสําคัญของการศึกษา 

1.3 ดานบุคลากร (Man : M1) 

สรุปผลผลการวิเคราะหแลวเปนจุดแข็งมากกวาจุดออน แตอยูในลักษณะใกลเคียงกัน เนื่องจากครู

บุคลากรปฏิบัติงานตาม บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิผลโดยมุงเนนการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหากหลายและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคลากร ครูมีความรูความสามารถ

และความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป เหมาะสม

กับการปฏิบัติงาน มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามสาขาวิชา รวมท้ังไดรับการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
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และในสวนท่ีเปนจุดออน คือครูแตละคนมีคาบสอนและภาระงานมาก ครู บุคลากรปฏิบัติงานหลาย

หนาท่ีมีภาระงานมาก ทําใหงานลาชา ไมทันกําหนด หรือบางครั้งมีภาระงานพิเศษเรงดวน ทําใหงานสอนไม

เปนไปตามแผนท่ีวางไว บุคลากรบางสวนขาดขวัญและกาลังใจในการทํางาน มีการสํารวจขอมูลและรายงานท่ี

ตองดําเนินการอยางเรงดวนตามสถานการณ และครูบางกลุมสาระไมเพียงพอเนื่องจากเกษียณอายุราชการและ

ไมไดตําแหนงทดแทนในสาระท่ีขาด 

1.4 ดานประสิทธิภาพการเงิน(Money : M2) 

สรุปผลผลการวิเคราะหแลวเปนจุดออนมากกวาจุดแข็ง แตอยูในลักษณะใกลเคียงกัน มีการใชจาย

งบประมาณ ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด เม่ือมีกิจกรรม/โครงการภายนอกมาแทรก ทําใหขอมูลการเงินไมเปน

ปจจุบัน ทําใหครูบางสวนตองสํารองเงินสวนตัวจายไปกอน การเบิกจายงบประมาณยังขาดความคลองตัว 

โรงเรียนตองชําระคาสาธารณูปโภคในจํานวนท่ีคอนขางสูง กระทบตองบประมาณท่ีใชในการพัฒนาการศึกษา 

ในสวนของจุดแข็งนั้น ไดแก การบริหารจัดการดานการเงินและการบัญชี เปนไปตามข้ันตอนอยางมี

ระบบ ตรวจสอบได และถูกตองตามระเบียบ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหนวยงานอ่ืน เชนองคการ

บริหารสวนทองถ่ิน วัด หรือชุมชนอยางตอเนื่อง มีการวางแผนใชจายเงินงบประมาณอยางเปนระบบตรงตาม

แผนงาน/โครงการ โดยทุกฝายมีสวนรวมทาใหใชจายไดตรงตามความตองการ 

1.5 ดานวัสดุอุปกรณ (Material : M3) 

สรุปผลการวิเคราะหแลวเปนจุดแข็งมากกวาจุดออน โดยโรงเรียนมีหองปฏิบัติการเพียงพอในการ

จัดการเรียนการสอน อาคารสถานท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนและมีความพรอมในการใหบริการแก

ชมุชนหรือหนวยงานภายนอก มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายครอบคลุมพ้ืนท่ีรอบบริเวณโรงเรียน มีการใช

วัสดุอุปกรณอยางคุมคา 

ในสวนของจุดออนนั้น ไดแก โรงเรียนอยูในเขตท่ีอับสัญญาณทําใหมีปญหาสัณญาณอินเตอรเน็ตขัดของ 

การซอมแซมอุปกรณลาชาไมทันตอการใชงานเนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง สื่อวัสดุอุปกรณ

บางสวนยังไมเพียงพอตอการใชงาน  

1.6 ดานการบริหารจัดการ (Management : M4) 

สรุปผลการวิเคราะหแลวเปนจุดแข็งมากกวาจุดออน โดยการบริหารจัดการมีเปาหมาย และทิศทางท่ี

ชัดเจนทําใหบุคลากรรูทิศทางในการดําเนินงานและรวมกันพัฒนาใหบรรลุเปาหมายได มีการวางแผนการทํางาน

ชัดเจน มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตัวเองอยางสมํ่าเสมอ บุคลากรใหความรวมมือใน

การดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน รวมท้ังมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีสงเสริมใหมีเครือขาย

ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ในสวนของจุดออนนั้น พบวาสารสนเทศมีหลายระบบและขาดความตอเนื่องกันทําใหตองทํางานท่ี

ซํ้าซอน โรงเรียนขาดการนิเทศติดตามการดําเนินงานตามคําสั่ง ขาดความเปนเอกภาพในการทํางาน และระบบ

สารสนเทศยังไมมีความเปนปจจุบัน 
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2. สภาพแวดลอมภายนอก 

 

2.1 ดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Factors : S) 

สรุปผลการวิเคราะห พบวาเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เนื่องจากโรงเรียนเปนท่ียอมรับของชุมชนและ

สังคม คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินงานและกิกรรมตางๆ ของ

โรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชนอยูในเกณฑเขมแข็ง เครือขายผูปกครองเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

ในสวนของอุปสรรคนั้น ไดแก พบวาผูปกครองบางสวนมีปญหาครอบครัวแตกแยกสงผลกระทบตอการ

เรียน ผูปกครองไมมีเวลาดูแลบุตรหลานเทาท่ีควรเนื่องจากตองทํางานตางจังหวัด และนักเรียนบางสวนไมได

อาศัยอยูกับบิดามารดา ซ่ึงปญหาเหลานี้ลวนสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

2.2 ดานเทคโนโลยี ( Technological Factors : T) 

สรุปผลการวิเคราะหแลวเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เนื่องจากการสื่อสารความทันสมัยของเทคโนโลยี

ทางสังคมสงผลใหนักเรียนเกิดความรอบรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองได โรงเรียนมีเว็บไซตท่ีเผยแพร

ขอมูล ผลงาน ขาวสารของสถานศึกษาใหกับหนวยงานภายนอก และนักเรียนสามารถนาความรูทางดาน

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในชีวิตประจาวันไดอยางคลองแคลว รวมท้ังสถานศึกษามีการปรับหลักสูตรให

สอดคลองกับยุคเทคโนโลยี 

ในสวนของอุปสรรคนั้น ไดแก นักเรียนบางกลุมมีการใชเทคโนโลยีท่ีไมกอใหเกิดประโยชน เนนความ

บันเทิงมากจนเกินไป อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนยังไมทันสมัยและบุคลากรยังขาดความชํานาญในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

2.3 ดานเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 

สรุปผลการวิเคราะหแลวเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค เนื่องจากผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา องคกร

เอกชนตางๆ และชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนการศึกษาหลากหลาย มีการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับ

นักเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีการฝกใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน 

ในสวนของอุปสรรคนั้น พบวา ผูปกครองบางสวนมีรายไดนอยไมแนนอน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

ไมสามารถสนับสนุนบางกิจกรรมของโรงเรียนได เนื่องจากสวนใหญมีอาชีพรับจางหรือเกษตรกรรม 

2.4 ดานการเมืองและการกฎหมาย (Political and legal factors :P ) 

สรุปผลการวิเคราะหแลวเปนอุปสรรคมากกวาโอกาส เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองหรือ

เปลี่ยนรัฐบาลทําใหเปลี่ยนแนวนโยบายบอย การดําเนินงานจึงขาดความตอเนื่อง ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ลาชา รวมท้ังการลดอัตรากําลังทําใหบางสาขาวิชามีบุคลากรไมเพียงพอ 

ในสวนของโอกาสนั้น พบวา รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา ไดแก 

เงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน นโยบายเรียนฟรี 15ป อยางมีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือตอการ

เรียนการสอนและการใหการศึกษาภาคบังคับ 
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1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงค จําเปนจะตองมีการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให

ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใตวิสัยทัศน  “ประเทศ 

มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยสรุปไดดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก

รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย 

(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับประสิทธิภาพ

การผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน ท้ังในสาขา

อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ 

ทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูป

และพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

(3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา 

มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม 

รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง 

(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาค

และเปนธรรม 

(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคง รวมท้ัง 

มีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ

และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว 

 

 

สวนที่ 3 การกําหนดยทุธศาสตร 
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(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ไดจัดทาแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซ่ึงเปนแผนระยะยาว 20 ป เพ่ือเปนแผนแมบทสําหรับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยนํา

ยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแหงชาติ และไดกําหนดวิสัยทัศน 

(Vision) ไวดังนี้ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดารงชีวิตอยางเปนสุข

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

 

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ 

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ

ผนึกกาลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพ่ือนาประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมลาภายในประเทศ

ลดลง และไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) และเปาหมายของการ

จัดการศึกษา (Aspirations) 

4.1 เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะ 

และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 3Rs ไดแก การ 

อานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics) 

8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical 

Thinkingand Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความ

รวมมือ การทางานเปนทีม และภาวะผูนา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการ

สื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)ทักษะดาน

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและ

ทักษะการเรียนรู  (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

(Compassion) 

4.2 เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ดาน ประกอบดวย 

1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) เด็กปฐมวัย

มีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการศึกษาตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเทาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรท่ีอยูในกาลังแรงงานไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู
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ความสามารถ และสมรรถนะท่ีตอบสนองความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัยได

เรียนรู ฝกฝนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะเพ่ือการทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทางานอยางมี

คุณคาและเปนสุข 

2) ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม (Equity) 

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ท้ังกลุมปกติ ผูมีความสามารถพิเศษ ผูมีความบกพรองดานตางๆ ผูพิการผูดอยโอกาส

และผูมีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันไดรับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอยาง

เสมอภาคและเทาเทียม 

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม

ศักยภาพ (Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ

ทักษะความรู ความสามารถ และสมรรถนะของแตละบุคคลใหไปไดไกลท่ีสุดเทาท่ีศักยภาพและความสามารถ

ของแตละบุคคลพึงมี ภายใตระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู สังคมแหงปญญา และการสรางสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู ท่ีประชาชนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดารง

ชีวิตไดอยางเปนสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึงและมี

คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency) หนวยงาน สถานศึกษาและ

สถาบันการศึกษาทุกแหงสามารถบริหารและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพและมาตรฐานระดับ

สากล จัดใหมีระบบการจัดสรรและใชทรัพยากรทางการศึกษาท่ีกอประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียนแตละคน

ใหบรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมท่ีมีศักยภาพและ

ความพรอมเขามามีสวนรวมในการระดมทุนและรวมรับภาระคาใชจายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการ สถาบันและองคกรตางๆ ในสังคม และผูเรียนผานมาตรการทางการเงินและการคลังท่ีเหมาะสม 

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทํางานของกําลังคนในประเทศให

สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ

ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ท่ีจะนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางสูการเปนประเทศท่ี

พัฒนาแลว ดวยการศึกษาท่ีสรางความม่ันคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสรางเสริมการ

เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 

6 ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน    

                   ของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

2. นโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร 

1. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปดกวาง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากําลังคน โดยมุงปฏิรูป

องคการเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดาน

เทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

เขามาชวยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัด

การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกําลัง

สอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข าใจ Supply และตอบโจทย  

Demand โดยใหทุกหนวยงานพิจารณาวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน ครบถวน รวมกันพิจารณาหา

แนวทาง ข้ันตอน และวิธีการดําเนินการรวมกันแบบบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน 

 

จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

• การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ประกอบดวย 7 เรื่องยอย ไดแก (1) Data Center ศูนยขอมูลกลาง (2) Big Data ขอมูล

ขนาดใหญ (คลังขอมูล การนําขอมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ 

Teaching Resource Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบ

บริหารจัดการหองเรียน School และ Classroom Management และ (7) โครงสรางพ้ืนฐาน 

Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะท่ีจําเปน เนนพัฒนาความรูและสมรรถนะดาน Digital 

Literacy สําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เชน 

STEM Coding เปนตน 

3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา พัฒนา 3 ทักษะหลัก ไดแก โลกทัศนอาชีพ การเสริม

ทักษะใหม (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหมท่ีจําเปน (Re-Skills) ใหแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

(1) ผูอยูในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผูอยูนอกระบบการศึกษา (3) 

วัยแรงงาน และ (4) ผูสูงอายุ เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพท่ีเกิดข้ึนใหม (Digital Disruption) โดยเนนเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ 

Re-Skills ดานอาชีวศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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4. การตางประเทศ เนนภารกิจท่ีตองใชความรวมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวตางชาติใหแก

สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ดาน

หลัก ๆ ไดแก (1) ดานภาษาตางประเทศ และ (2) ดานวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เนนแผนงาน 2 เรื่อง ท่ีบรรจุอยูในแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

ประกอบดวย 

เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก 

– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และ

ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

– การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน เพ่ือการจัด

การศึกษา 

– การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต

เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

– การทบทวนและปรับปรงุแผนการศึกษาแหงชาติ 

– การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 

ประเด็น ไดแก สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแตละหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการจัดฝกอบรมใหแตละกลุมเปาหมาย และ

ใชประโยชนจากสถาบันพัฒนาท่ีมีอยูแลว เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือเปนหนวยงานกลางในการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะใหแกบุคลากรของกระทรวง

ศึกษาธิการ (ผูบริหารหนวยงานทุกระดับ ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย 

และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมท้ังพัฒนายกระดับใหเปนสถาบันฝกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ โดยจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการผลิตสื่อและจัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร

ผลงาน กิจกรรมและการเขารวมงานตาง ๆ ของทุกหนวยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธกิาร 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ

เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

10. การรับเรื่องราวรองทุกขท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

บริหารจัดการ เชน การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแกไขปญหาเบื้องตน (Call Center ดาน
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กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวรองทุกขใน

ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองคการและโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 

12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือใหมีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงข้ึน 

13. การศึกษายกกําลังสอง โดย 

– พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพ่ือทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC) 

– จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให

ภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ

เรียนรู ท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital 

Education Excellence Platform : DEEP) 

– ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ

เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

– จัดทํา “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกําหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

• การสรางความสามารถในการแขงขัน 

• มุงเนนการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทําดวยคุณภาพ โดยสรางคานิยมอาชีวศึกษา 

และเติมเต็มชองวางระหวางทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิ

ภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน เนนรวมมือกับสถานประกอบการชั้นนํา (Tailor-made Curriculum) 

ขับเคลื่อนความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสูมาตรฐานนานาชาติ 

• มุงเนน Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมท้ังผลิตกําลัง

แรงงานท่ีมีคุณภาพตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือตอบโจทย

การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 

• มุงเนนพัฒนาศูนยประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (TVET 

Excellence Center) สูมาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุใหม รวมถึงการนํานวัตกรรม Digital เพ่ือ

มุงสูการอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

• มุงเนนพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษา ใหเปนผูประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียน

เพ่ือการดํารงชีวิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (Technical 

Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมท้ังใหความรวมมือใน

การพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนผานการฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศและการ

แขงขันในเวทีระดับนานาชาติ 
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• มุงเนนการเพ่ิมปริมาณผูเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สรางภาพลักษณสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เพ่ือดึงดูดใหผูท่ีสนใจเขามาเรียน 

• สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนดวย

เครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัย 

 

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

• ขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

พ.ศ. 2562 

• สงเสริมใหผูเรียนท่ียุติการศึกษา ท้ังกอนและหลังสําเร็จการศึกษาภาคบังคับใหไดรับโอกาสทาง

การศึกษาจนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

 

การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

• เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

• สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และ

สรางรายได 

 

การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

• เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

• ปฏิรูปองคการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของหนวยงาน 

• ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน 

โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรยีนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

• ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 
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การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 

1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนน เปนกรอบ

แนวทางในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว 

2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการ

ปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน สํานักงาน

ศึกษาธิการภาคและสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและ

ผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลใน

ระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ทราบตามลําดับ 

3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและ

ดําเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ัง

รายงานตอคณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ 

 

3.  ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ 

แขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษาภายใตแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ในประเด็นสําคัญคือ 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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หลักการ 

1. ประชาชนทุกกลุมทุกวัย ไดรับการศึกษาในระบบตาง ๆ และการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. เด็ก เยาวชน ผูเรียน มีทัศนคติท่ีถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีเขมแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 

3. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 

จุดเนนการจัดการศึกษา 

1. ระดับกอนอนุบาล เนนประสานหนวยงานอ่ืน ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพและ

โภชนาการ 

2. ระดับอนุบาล เนนความรวมมือ รัฐ ทองถ่ิน เอกชน พอแมและผูปกครอง ในการจัดศึกษาระดับอนุบาล 

โดยมีจุดเนน 

- พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม 

- จัดประสบการณการเรียนรู เนนการเรียนปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข และสรางกิจกรรมเสริม 

3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผูเรียนสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน และจัดการเรียนรูแบบ

องครวม จัดแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โดยมีจุดเนน 

- เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือการสื่อสาร และใชเปนเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 

- เรียนภาษาอังกฤษ เนนเพ่ือการสื่อสาร 

- เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรูจากสถานการณจริง 

สถานการณจาลอง กิจกรรมการเรียนรูจากปญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา

และเรียนรูอยางมีความสุข 

- เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 

- สงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือสรางนวัตกรรม 

- จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

- พัฒนาครูตามความตองการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 

- จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และความตองการของ

สังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเปนผูประกอบการเอง โดยมีจุดเนน 

- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะดาน เรียนรู 

จากสถานการณจริงและสถานการณจาลอง และเรียนรูจากกิจกรรม 

- เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใชเพ่ือการประกอบอาชีพ 

- เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 

- จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

5. ระดับอุดมศึกษา เนนการวิจัยและคนหาแนวทางการพัฒนา การสรางนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดองค 
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ความรูใหม และมีการเชื่อมโยงองคความรูท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีจุดเนน 

- เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูเพ่ือ

สรางองคความรู และเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรูท้ังในและตางประเทศ 

- เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 

- ผูเรียนมีศักยภาพและมีองคความรูท่ีหลากหลายท้ังในและตางประเทศ สามารถสรางนวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนไปสูการปฏิบัติ 

1. ใชกระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู 

2. สอดแทรกเรื่องความโปรงใส ยุติธรรม และปองกันการทุจริต ใหมีในทุกมิติ ท้ังการเรียนการสอน การ

นิเทศ และการบริหาร 

3. ใหองคกรหลักนําไปกําหนดนโยบายขององคกรสูการพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติของ

องคกร 

4. เนนการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกกลุมบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สูการลดความเหลื่อมล้ําใน

การรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหนวยงาน 

5. ใหศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทาแผนและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษาในแตละจังหวัดใหเปนรูปธรรม 

6. ใชเทคโนโลยีเชื่อมโยงขอมูล (Big Data) สาหรับเปนเครื่องมือในการเรียนรู และเครื่องมือในการบริหาร 

7. ใหหนวยงานทางการศึกษา จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเชื่อมโยง ท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

8. ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนหนวยงานประสานงาน ดูแลเด็กท่ีมีความตองการจาเปนพิเศษ

ในทุกระดับ เพ่ือใหเด็กพิเศษไดรับการพัฒนา สามารถเรียนรู และพ่ึงพาตนเองได 

9. ใหสานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนหนวยงานหลัก และ

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดูแลเด็กท่ีตกหลนจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผูสูงอายุ 

10. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหนาท่ีตรวจราชการติดตาม 

ประเมินผลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ
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4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

 

วิสัยทัศน 

“เปนองคกรสมรรถนะสูง มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูสังคมสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย (ความงาม ความดี มี

ประโยชน)“ 

 

พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

2. สงเสริม สนับสนุนพัฒนาผูเรียนใหไดรับการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

3. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพทันสมัย โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารและการ

จัดการศึกษา 

 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

2. สถานศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะสูมืออาชีพอยางตอเนื่องสามารปฏิบัติหนาท่ีได

ตามมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงและมีเครือขายทางวิชาการในการยกระดับ คุณภาพครู 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 

 

5. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 



31 
 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผู เรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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1. นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

เปนองคกรสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  พัฒนาผูเรียนและบุคลากรใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาสูสากล  ใชระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาสูความเปนสากล  

2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

3. สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน คิดเปนทําเปน แกปญหาไดและมีทักษะในการทํางาน 

4. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามสมรรถนะสูการเปน

ครมืุออาชีพ 

5. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

6. สงเสริมระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เปาประสงค (Goal) 

1. ผูเรียนมีความรู สมรรถนะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาสูความเปนสากล  

2. ผูเรียนมีทักษะการอาน การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูอยางถูกตอง

เหมาะสม 

3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธ 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบูรณาการการจัดการเรียนรูแนวพุทธดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายเนน

ผูเรียน คิดเปนทําเปน แกปญหาไดและมีทักษะในการทํางาน 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูตาม

สมรรถนะสูการเปนครูมืออาชีพ 

6. สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูเพ่ือการจัดการเรียนรูของผูเรียน

อยางหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

7. ใชหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

8. สงเสริมการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

สวนที่ 4 แผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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กลยุทธสถานศึกษา (Strategy) 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาสูความเปนสากล 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรตามสมรรถนะสูความเปนมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

จุดเนนสถานศึกษา 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีข้ึนไปตามคาเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรู 

ดวยตนเอง 

3. นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะและทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหา 

4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดม่ันการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 

6. หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ

จัดการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี การสรางสรรค

นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกาลังใจในการทํางาน 

8. การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ

แหลงการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

9. สรางภาคีเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน

และชุมชนกับทุกภาคสวน 

 

คานิยมองคกร (Core Value) 

“มุงม่ัน ศรัทธา สามัคคี ” 

• ความมุงม่ัน เปนปจจัยแรกท่ีทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ บุคลากรทุกคนของโรงเรียนมีความ

มุงม่ันอยางยิ่งในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมสูการปฏิบัติ โดยไมเคยยอทอตอปญหาหรืออุปสรรคใด ๆอยางไร

ก็ตามความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนั้นไดพิสูจนคํากลาวท่ีวา “ ไมมีความสําเร็จท่ีงดงามเรื่องใดจะไดมาอยางงายดาย ”

แตเปนเพราะความมุงม่ัน ตั้งใจ ของบุคลากรทุกคนความสําเร็จจึงเกิดข้ึนได 
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• ความศรัทธา เปนแรงจูงใจ แรงผลักดันใหกระบวนการของการดําเนินงานขับเคลื่อนไปไดดวยดี แมจะ

พบกับปญหาหรืออุปสรรคแตแรงศรัทธาจะทําใหเกิดปญญาในการแกปญหา มองเห็นเปาหมายท่ีชัดเจนไดตอง

เกิดจากความศรัทธาใน 3 เรื่องคือ 

1) ศรัทธาในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา 

2) ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

3) ศรัทธาในความเปนครู ท่ีเปนท้ังผูสอนและผูให 

ความศรัทธาท้ัง 3  นี้เปนเสมือนเครื่องชี้นําทางใหครูและบุคลากรทุกคนดําเนินงานอยางมีเปาหมาย

ชัดเจน 

• ความสามัคคี ความสําเร็จของงานใด ๆ ท่ีเกิดจากหมูคณะยอมตองมีความสามัคคี เกิดจากพลังสามัคคี

ของบุคลากรท้ังครูทุกท่ีทุมเทแรงกาย แรงใจ แรงศรัทธาท่ีจะรวมมือกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสูการ

ปฏิบัติอยางจริงจัง 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator) 

❖ กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาสูความเปนสากล 

1. นักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6 จบการศึกษาไมนอยกวารอยละ 95และผลการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามคา

เปาหมายของสถานศึกษาจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

2. นักเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

3. จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง 

4. นักเรียนมีนิสัยรักการอานเพ่ิมข้ึน 

5. นักเรียนมีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ี

สามารถเผยแพรสูสาธารณะชน 

6. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลงานสรางสรรคดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเผยแพรสูสาธารณะชน รวมท้ังเขารวมหรือแขงขันและไดรับรางวัล 

7. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 3 ไดเหมาะสม

ตามระดับชั้น 

8. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ ไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

9. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหาได 

10. นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑดานสมรรถนะผูเรียน 

11. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มีความรู เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

12. นักเรียนท่ีมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษดานดนตรี กีฬา อาชีพและการแสดงออกดานตางๆ

ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 
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13. นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

14. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑมาตรฐานและลักษณะจิตสังคม 

15. นักเรียน รูจัก เขาใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยูในสังคมและประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 

16. นักเรียนเขารวมและผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

17. จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคันมีจํานวนลดลง 

18. จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้นมีจํานวนลดลง 

19. นักเรียนทุกคนไดรับการคัดกรองสงเสริม พัฒนา สงตอ อยางเปนระบบถูกตองตามข้ันตอน 

20. นักเรียนไดรับการปองกันแกไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงคดวยระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

 กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรตามสมรรถนะสูความเปนมืออาชีพ 

21. ครูมีการบูรณาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  

22. ครูใชแหลงเรียนรูในชุมชนท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอน 

23. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรู ท่ี

หลากหลาย สรุปองคความรู และสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี 

24. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ โดยนักเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ

วัดและประเมินผล รวมท้ังใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองเชิงบวกผาน

กระบวนการวิจัยเปนฐาน 

25. ครูไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและไดรับการสงเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพ 

26. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการวิเคราะหตามหลักสูตรสถานศึกษาและใชเครื่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย และประเมินผูเรียนจากสภาพจริง 

27. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ไดตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

28. ครูมีการบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเนนใหผูเรียน คิดเปนทําเปน 

แกปญหาไดและมีทักษะในการทํางาน 

29. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แนวคิดและวิธีการท่ีเปนเลิศ(Best Practice)โดยใช

กระบวนการ PLC  (Professional Learning Community) 

 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

30. สถานศึกษามีเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

31. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

32. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

33. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน 

34. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังภายในและภายนอกในระดับดีข้ึนไปและ

ไดรับการรับรองทุกมาตรฐาน 
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35. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

36. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 

37. สถานศึกษามีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษา

อยางตอเนื่อง 

38. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ป โดยความรวมมือของโรงเรียน นักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผูปกครอง และศิษยเกา 

39. นักเรียนทุกคนไดเลือกเรียนตามหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการท่ีตอบสนองตอความ

ถนัดความสนใจและศักยภาพของผูเรียน 

40. นักเรียนทุกคนไดเลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 

41. นักเรียน/ผูรับบริการเครือขายอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจในการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต 

42. นักเรียน/ผูรับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการโสตทัศนูปกรณ 

43. นักเรียนทุกคนไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาแหลงเรียนรูภายในภายนอกนอกและสามารถนํา

ประสบการณท่ีไดมาประยุกตใชในการเรียนและการดํารงชีวิตประจําวันได 

44. นักเรียนมีความพึงพอใจแหลงเรียนรูของสถานศึกษาในระดับมากข้ึนไป 

45. สถานศึกษามีจํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองศูนยคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอ

การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 

46. สภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอและเอ้ือตอการบริหารจัดการและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

47. วัสดุ ครุภัณฑ มีเพียงพอตอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

48. โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอชุมชนและสังคม

ภายนอกอยางสมํ่าเสมอ 

49. โรงเรียนมีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษา

อยางตอเนื่องสภานักเรียนไดรับการสงเสริมและสรางภาวะความเปนผูนําและไดรับการสงเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

50. โรงเรียนมีเครือขายทางการศึกษาและไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝายในการรวมรับผิดรับชอบ

ตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 กลยุทธท่ี 5 สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

51. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมหลักศาสนา ประเพณีสําคัญของชาติ และวัฒนธรรม ศิลปะทองถ่ิน

และเห็นความสําคัญของคานิยมความเปนไทย 

52. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ  

53. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

54. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 
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55. โรงเรียนเปนท่ียอมรับและมีเครือขายความรวมมือเพ่ือเผยแพรนวัตกรรมในการดําเนินงานโรงเรียนวิถี

พุทธพระราชทาน 

 

2. การวิเคราะหความเช่ือมโยงของวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธและตัวช้ีวัดของสถานศึกษา 

 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ไดทําการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและตัวชี้วัดของ

สถานศึกษาเพ่ือเปนแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาลงสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

ตาราง แสดงการเช่ือมโยงของวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปนองคกรสงเสริมการเรียนรูตาม

แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  พัฒนา

ผูเรียนและบุคลากรใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาสูสากล  

ใ ช ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี มี

คุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาผู เรียนใหมีทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะตามมาตรฐาน

การศึกษาสูความเปนสากล  

2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

3. สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาไดและมี

ทักษะในการทํางาน 

4. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให มีความรู  ความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรูตามสมรรถนะสูการเปนครุมืออาชีพ 

5. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

6. สงเสริมระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตารางแสดงการเช่ือมโยงของพันธกิจและเปาประสงคของสถานศึกษา 

พันธกิจ เปาประสงค 

1 . พัฒนาผู เ รี ยน ให มี ทั กษะ  สมรรถนะ และ

คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาสูความเปน

สากล 

1.ผูเรียนมีความรู สมรรถนะ และคุณลักษณะตามมาตรฐาน

การศึกษาสูความเปนสากล  

2.ผูเรียนมีทักษะการอาน การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและ

สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม 

2.สง เสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู เรียนตาม

แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน คิดเปน ทํา

เปน แกปญหาไดและมีทักษะในการทํางาน 

4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบูรณาการการจัดการ

เรียนรูแนวพุทธดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายเนนผูเรียน คิด

เปนทําเปน แกปญหาไดและมีทักษะในการทํางาน 
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พันธกิจ เปาประสงค 

4.สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 

ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามสมรรถนะสู

การเปนครมืูออาชีพ 

5.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองใหมี

ความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามสมรรถนะสู

การเปนครมืูออาชีพ 

 

5 . ส ง เ ส ริ มกา ร ใช เ ทค โ น โล ยี ส า ร สน เทศ ท่ี มี

ประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

6.สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยี

และแหลงเรียนรูเพ่ือการจัดการเรียนรูของผูเรียนอยาง

หลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

6.สงเสริมระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

7.ใชหลักธรรมภิบาลและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

8.สงเสริมการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  

ตารางแสดงการวิเคราะหกลยุทธกับเปาประสงคของสถานศึกษา 

กลยุทธ เปาประสงค 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน

ตามมาตรฐานการศึกษาสูความเปน

สากล 

1. ผูเรียนมีความรู สมรรถนะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาสู

ความเปนสากล  

2. ผูเรียนมีทักษะการอาน การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและสามารถใช

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาครู

และบุคลากรตามสมรรถนะสูความ

เปนมืออาชีพ 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบูรณาการการจัดการเรียนรูแนวพุทธ

ดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายเนนผูเรียน คิดเปนทําเปน แกปญหาไดและมี

ทักษะในการทํางาน 

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองให มีความรู  

ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามสมรรถนะสูการเปนครูมืออาชีพ 

6. สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู

เพ่ือการจัดการเรียนรูของผูเรียนอยางหลากหลายท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ใชหลักธรรมภิบาลและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
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กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและ

การจัดการศึกษา 

8.สงเสริมการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมอัตลักษณของ

สถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียน 

วิถีพุทธ 

3.ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

ตารางแสดงการวิเคราะหเปาประสงคกับตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.ผูเรียนมีความรู สมรรถนะ และ

คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

สูความเปนสากล  

2.ผู เรียนมีทักษะการอาน การใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสารและสามารถใช

เทคโนโลยี เ พ่ือการ เรี ยนรู อย า ง

ถูกตองเหมาะสม 

1. นักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6 จบการศึกษาไมนอยกวารอยละ 95และผลการ

พัฒนาคุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาจําแนกตามกลุม

สาระการเรยีนรู 

2. นักเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

3. จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง 

4. นักเรียนมีนิสัยรักการอานเพ่ิมข้ึน 

5. นักเรียนมีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณา

การความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีสามารถเผยแพรสูสาธารณะชน 

6. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มีผลงานสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเผยแพรสูสาธารณะ

ชน รวมท้ังเขารวมหรือแขงขันและไดรับรางวัล 

7. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ

ภาษาตางประเทศท่ี 3 ไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

8. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ ไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

9. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาได 

10. นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑดานสมรรถนะผูเรียน 

11. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มีความรู เจตคติท่ีดีตองาน

อาชีพ 

12. นักเรียนท่ีมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษดานดนตรี กีฬา อาชีพ

และการแสดงออกดานตางๆไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพตาม

ความถนัดและความสนใจ 

13. นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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14. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑมาตรฐานและลักษณะจิตสังคม 

15. นักเรียน รูจัก เขาใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยูในสังคม

และประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 

16. นักเรียนเขารวมและผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

17. จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคันมีจํานวนลดลง 

18. จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้นมีจํานวนลดลง 

19. นักเรียนทุกคนไดรับการคัดกรองสงเสริม พัฒนา สงตอ อยางเปนระบบ

ถูกตองตามข้ันตอน 

20. นักเรียนไดรับการปองกันแกไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค

ดวยระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

3.ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม

แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

51. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมหลักศาสนา ประเพณีสําคัญของชาติ 

และวัฒนธรรม ศิลปะทองถ่ินและเห็นความสําคัญของคานิยมความเปนไทย 

52. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ  

53. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน

ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

54. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 

55. โรงเรียนเปนท่ียอมรับและมีเครือขายความรวมมือเพ่ือเผยแพร

นวัตกรรมในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

การบูรณาการการจัดการเรียนรูแนว

พุทธดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายเนน

ผูเรียน คิดเปนทําเปน แกปญหาได

และมีทักษะในการทํางาน 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห มี ค ว า ม รู  

ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามสมรรถนะสูการเปนครูมืออาชีพ 

6.  สนับสนุนใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใชเทคโนโลยีและแหลง

เรียนรู เ พ่ือการจัดการเรียนรูของ

ผูเรียนอยางหลากหลายท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 

21. ครูมีการบูรณาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานดิจิทัล เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน  

22. ครูใชแหลงเรียนรูในชุมชนท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอน 

23. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวย

วิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สรุปองคความรู และสามารถนําไปใช

ในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี 

24. ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ โดยนักเรียนและผู

มีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล รวมท้ังใหขอมูล

ยอนกลับแกผู เรียนเพ่ือสงเสริมใหผู เรียนพัฒนาตนเองเชิงบวกผาน

กระบวนการวจิัยเปนฐาน 

25. ครูไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและไดรับการสงเสริมการ

พัฒนาทางวิชาชีพ 
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26. ครมีูแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการวิเคราะหตามหลักสูตรสถานศึกษา

และใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย และ

ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง 

27. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ไดตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

28. ครูมีการบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนวิถี

พุทธท่ีเนนใหผูเรียน คิดเปนทําเปน แกปญหาไดและมีทักษะในการทํางาน 

29. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แนวคิดและวิธีการท่ีเปนเลิศ

(Best Practice)โ ด ย ใ ช ก ร ะบว นกา ร  PLC  (Professional Learning 

Community) 

7. ใชหลักธรรมภิบาลและการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

30. โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

31. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

32. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

33. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน 

34. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังภายในและ

ภายนอกในระดับดีข้ึนไปและไดรับการรับรองทุกมาตรฐาน 

35. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

36. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศ

อยางเปนระบบ 

37. สถานศึกษามีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ

จัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

38. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ป โดยความ

รวมมือของโรงเรียน นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู 

ผูปกครอง และศิษยเกา 

39. นักเรียนทุกคนไดเลือกเรียนตามหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศทางดาน

วิชาการท่ีตอบสนองตอความถนัดความสนใจและศักยภาพของผูเรียน 

40. นักเรียนทุกคนไดเลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการ

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

8 . ส ง เ ส ริ ม ก า ร นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม

ประเมินผลการจัดการศึกษาอยาง

เปนระบบและตอเนื่อง 

41. นักเรียน/ผูรับบริการเครือขายอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจในการใช

งานเครือขายอินเตอรเน็ต 
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42. นักเรียน/ผูรับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการ

โสตทัศนูปกรณ 

43.  นักเรียนทุกคนไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาแหลงเรียนรู

ภายในภายนอกนอกและสามารถนําประสบการณท่ีไดมาประยุกตใชในการ

เรียนและการดํารงชีวิตประจําวันได 

44. นักเรียนมีความพึงพอใจแหลงเรียนรูของสถานศึกษาในระดับมากข้ึนไป 

45. สถานศึกษามีจํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองศูนย

คอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

46. สภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอและ

เอ้ือตอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

47. วัสดุ ครุภัณฑ มีเพียงพอตอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

48. โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

49. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50. โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียนตอชุมชนและสังคมภายนอกอยางสมํ่าเสมอ 

51. โรงเรียนมีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาและการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องสภานักเรียนไดรับการสงเสริม

และสรางภาวะความเปนผูนําและไดรับการสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

52. โรงเรียนมีเครือขายทางการศึกษาและไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของ

ทุกฝายในการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน 
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กรอบกลยุทธสูการปฏิบัติระยะ 4 ป (2565 - 2568) 
กลยุทธ 

(Strategy) 

พันธกิจ 

(Mission) 

เปาประสงค  

(Goal) 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

(Key Performance Indicator) 

คาเปาหมายรอยละ 

65 66 67 68 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานการศึกษาสูความ

เปนสากล 

1. พัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะตาม

มาตรฐานการศึกษาสู

ความเปนสากล 

1. ผูเรียนมีความรู 

สมรรถนะ และ

คุณลักษณะตาม

มาตรฐานการศึกษาสู

ความเปนสากล  

2. ผูเรียนมีทักษะการ

อาน การใชภาษาเพื่อ

การส่ือสารและ

สามารถใชเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและสงเสริมศักยภาพของ

ผูเรียน 

1. นักเรียนชัน้ ม.3 ,ม.6 จบการศึกษาไมนอยกวารอยละ 95และผลการ

พัฒนาคุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาจาํแนกตามกลุม

สาระการเรียนรู 

95 96 97 98 

2. นักเรียนมีคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 65 66 67 68 

3. จํานวนนกัเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง 65 66 67 68 

4. นักเรียนมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้น 70 75 80 85 

5. นักเรียนมีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณาการ

ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สามารถเผยแพรสูสาธารณะชน 

60 62 64 66 

6. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มีผลงานสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถเผยแพรสูสาธารณะชน 

รวมทั้งเขารวมหรือแขงขันและไดรับรางวัล 

60 62 64 66 

7. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ

ภาษาตางประเทศที่ 3 ไดเหมาะสมตามระดับชั้น 

60 62 64 66 

8. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ ไดเหมาะสมตามระดับชั้น 60 62 64 66 

9. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหาได 

60 62 64 66 

10. นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑดานสมรรถนะผูเรียน 90 92 94 96 

11. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 และ 6 มีความรู เจตคติที่ดีตองาน

อาชีพ 

90 92 94 96 

12. นักเรียนที่มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษดานดนตรี กีฬา อาชพี

และการแสดงออกดานตางๆไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพตาม

ความถนัดและความสนใจ 

90 92 94 96 

13. นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 90 92 94 96 

14. นักเรียนมีสุขภาพอนามยั ตามเกณฑมาตรฐานและลักษณะจิตสังคม 90 92 94 96 
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กลยุทธ 

(Strategy) 

พันธกิจ 

(Mission) 

เปาประสงค  

(Goal) 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

(Key Performance Indicator) 

คาเปาหมายรอยละ 

65 66 67 68 

15. นักเรียน รูจัก เขาใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยูในสังคม

และประกอบอาชพีไดอยางเหมาะสม 

90 92 94 96 

16. นักเรียนเขารวมและผานการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 90 92 94 96 

17. จํานวนนักเรียนทีอ่อกกลางคันมีจํานวนลดลง 90 92 94 96 

18. จํานวนนักเรียนที่เรียนซํ้าชั้นมจีํานวนลดลง 90 92 94 96 

19. นักเรียนทุกคนไดรับการคัดกรองสงเสริม พัฒนา สงตอ อยางเปน

ระบบถูกตองตามขั้นตอน 

90 92 94 96 

20. นักเรียนไดรับการปองกันแกไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค

ดวยระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

90 92 94 96 

2. สงเสริมการพัฒนาครูและ

บุคลากรตามสมรรถนะสู

ความเปนมืออาชพี 

3. สงเสริมการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียน คิด

เปน ทําเปน แกปญหา

ไดและมีทักษะในการ

ทํางาน 

4. สงเสริมครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ใหมีความรู 

ความสามารถในการ

จัดการเรียนรูตาม

สมรรถนะสูการเปนครุ

มืออาชีพ 

4. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามกีาร 

บูรณาการการจัดการ

เรียนรูแนวพุทธดวย

กิจกรรมที่หลากหลาย

เนนผูเรียน คิดเปนทํา

เปน แกปญหาไดและมี

ทักษะในการทาํงาน 

5. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามกีาร

พัฒนาตนเองใหมี

ความรู ความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู

ตามสมรรถนะสูการ

เปนครูมืออาชีพ 

2. พัฒนาครูและบุคลากร 21. ครูมีการบูรณาการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานดิจิทัล เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน  

65 70 75 80 

22. ครูใชแหลงเรียนรูในชุมชนที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอน 60 62 64 66 

23. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวย

วิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สรุปองคความรู และสามารถนําไปใช

ในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี 

60 62 64 66 

24. ครูมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ โดยนักเรียนและผู

มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล รวมทั้งใหขอมูล

ยอนกลับแกผู เ รียนเพื่อสงเสริมใหผู เ รียนพัฒนาตนเองเชิงบวกผาน

กระบวนการวิจัยเปนฐาน 

80 82 84 86 

25. ครูไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและไดรับการสงเสริมการ

พัฒนาทางวิชาชีพ 

95 96 97 98 

26. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการวิเคราะหตามหลักสูตรสถานศึกษา

และใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมาย 

และประเมินผูเรียนจากสภาพจริง 

95 96 97 98 

27. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ไดตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 95 96 97 98 



45 
 

 

กลยุทธ 

(Strategy) 

พันธกิจ 

(Mission) 

เปาประสงค  

(Goal) 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

(Key Performance Indicator) 

คาเปาหมายรอยละ 

65 66 67 68 

6. สนับสนุนใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ใชเทคโนโลยีและแหลง

เรียนรูเพื่อการจัดการ

เรียนรูของผูเรียนอยาง

หลากหลายทั้งภายใน

และภายนอก

สถานศึกษา 

28. ครูมีการบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนวิถี

พุทธที่เนนใหผูเรียน คิดเปนทําเปน แกปญหาไดและมีทักษะในการทํางาน 

95 96 97 98 

29. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ แนวคิดและวิธีการที่เปนเลิศ

(Best Practice) โ ดย ใช ก ระบวนกา ร  PLC  ( Professional Learning 

Community) 

95 96 97 98 

3. พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานเปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สงเสริมระบบการ

บริหารจัดการที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน

เปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยยึด

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ใชหลักธรรมภิบาล

และการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวนในการ

บริหารจัดการ

สถานศึกษา 

3. พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

30. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 95 96 97 98 

31. สถานศึกษามีการรายงานการวจิัยการศึกษาของโรงเรียน 95 96 97 98 

32. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ทั้งภายในและ

ภายนอกในระดับดีขึน้ไปและไดรับการรับรองทุกมาตรฐาน 

95 96 97 98 

33. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

95 96 97 98 

34. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจดัการขอมูลสารสนเทศ

อยางเปนระบบ 

95 96 97 98 

35. สถานศึกษามีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ

จัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

95 96 97 98 

36. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทกุ 3 ป โดยความ

รวมมือของโรงเรียน นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู 

ผูปกครอง และศิษยเกา 

95 96 97 98 

37. นักเรียนทุกคนไดเลือกเรียนตามหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ

ทางดานวิชาการที่ตอบสนองตอความถนัดความสนใจและศักยภาพของ

ผูเรียน 

95 96 97 98 

38. นักเรียนทุกคนไดเลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

95 96 97 98 
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กลยุทธ 

(Strategy) 

พันธกิจ 

(Mission) 

เปาประสงค  

(Goal) 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

(Key Performance Indicator) 

คาเปาหมายรอยละ 

65 66 67 68 

4. สงเสริมการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวนในการสนับสนุน

และการจัดการศึกษา 

6. สงเสริมระบบการ

บริหารจัดการที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน

เปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยยึด

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

8. สงเสริมการนิเทศ

ติดตามประเมินผลการ

จัดการศึกษาอยางเปน

ระบบและตอเน่ือง 

4. จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

41. นักเรียน/ผูรับบริการเครือขายอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจในการใช

งานเครือขายอินเตอรเน็ต 

95 96 97 98 

42. นักเรียน/ผูรับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการ

โสตทัศนูปกรณ 

95 96 97 98 

43.  นักเรียนทุกคนไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาแหลงเรียนรู

ภายในภายนอกนอกและสามารถนาํประสบการณที่ไดมาประยกุตใชในการ

เรียนและการดํารงชีวิตประจําวันได 

95 96 97 98 

44. นักเรียนมีความพึงพอใจแหลงเรียนรูของสถานศึกษาในระดับมาก 

ขึ้นไป 

95 96 97 98 

43. สถานศึกษามีจาํนวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองศูนย

คอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

95 96 97 98 

45. สภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภยัเพียงพอและ

เอื้อตอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

95 96 97 98 

46. วัสดุ ครุภัณฑ มีเพียงพอตอการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

95 96 97 98 

47. โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพนัธขอมูล ขาวสาร ผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนตอชุมชนและสังคมภายนอกอยางสม่ําเสมอ 

95 96 97 98 

48. โรงเรียนมีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาและการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องสภานักเรียนไดรับการสงเสริม

และสรางภาวะความเปนผูนาํและไดรับการสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

95 96 97 98 

49. โรงเรียนมีเครือขายทางการศึกษาและไดรับความรวมมือจาก

ผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 

95 96 97 98 

2. สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของผูเรียน

5. โรงเรียนวิถีพุทธ 51. นักเรียนเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมหลักศาสนา ประเพณีสําคัญของชาติ 

และวัฒนธรรม ศิลปะทองถิ่นและเห็นความสําคัญของคานิยมความเปนไทย 

95 96 97 98 
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กลยุทธ 

(Strategy) 

พันธกิจ 

(Mission) 

เปาประสงค  

(Goal) 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

(Key Performance Indicator) 

คาเปาหมายรอยละ 

65 66 67 68 

5.  ส ง เส ริมอัต ลักษณของ

สถานศึกษาตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธ 

ตามแนวทางโรงเรียน

วิถีพุทธ 

 

3. ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

52. นักเรียนเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ  95 96 97 98 

53. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน

ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

95 96 97 98 

54. นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 95 96 97 98 

55. โรงเรียนเปนที่ยอมรับและมีเครือขายความรวมมือเพื่อเผยแพร

นวัตกรรมในการดําเนินงานโรงเรียนวิถี 

95 96 97 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังความเช่ือมโยงสาระสําคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ระยะ 4 ป (2565 - 2568) 

มาตรฐานการศึกษา 

1.คุณภาพของผูเรียน 

2. การบรหิารและจัดการ 

3. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
 

2. พัฒนาครูและบุคลากร 

 

 ึ  

โครงการหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ขอ 21-29 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2565-2568 ) 

จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติการท่ีเชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีและ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

1. การบริหารแผน 

 

โรงเรียนใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2565 – 2568)  ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม คือ การดําเนินการจะตองถูกตองตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งตางๆ ท่ี

เก่ียวของเปนหลักในการดําเนินการในทุกข้ันตอน 

2. หลักคุณธรรม คือ การดําเนินการจะตองคํานึงถึงความถูกตองไมผิดศีลธรรมอันดี ไมทําใหผูท่ีมีสวน

เก่ียวของและมีสวนไดสวนเสียเดือดรอน 

3. หลักความโปรงใส คือ การดําเนินการจะตองสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

4. หลักความมีสวนรวม คือ การดําเนินการจะตองเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของและมีสวนได สวน

เสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 

5. หลักความรับผิดชอบ คือ การดําเนินการจะมีผูไดรับมอบหมายและตองมีความรับผิดชอบ พรอมท่ี

จะปรบัปรุงและแกไขไดตอไป 

6. หลักความคุมคา คือ การดําเนินการองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัดดังนั้นในการบริหาร

จัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัด ความคุมคา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 5 การกาํกบั ติดตาม ประเมนิผลและรายงาน 
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2. การกํากับติดตาม 

 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5  กําหนดแนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานในการบริหาร

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2565-2568 ) ยึดวงจร

คุณภาพ (PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้ 

1. P : PLAN การวางแผนจัดทําโครงการ 

- วัตถุประสงคเหมาะสมและสอดคลองกับแผนของพันธกิจหรือไม 

- มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือไม 

- ระยะเวลาดาเนินการท่ีกําหนดไวเหมาะสมหรือไม 

- งบประมาณท่ีกําหนดเหมาะสมหรือไม 

- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติกอนดําเนินการหรือไม 

2. D : DO การกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 

- มีการกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินการหรือไม 

- มีผูรับผิดชอบดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไวหรือไม 

- มีการประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของมากนอยเพียงไร 

- สามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม 

- สามารถดําเนินการไดตามงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

3. C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน 

- ไดมีการกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม 

- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม 

- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม 

- ปญหา/อุปสรรคท่ีพบในการดําเนินการมีหรือไม 

- ขอดี/ขอควรปรับปรุงของการดําเนินการมีหรือไม 

4. A : ACTION นําขอมูลท่ีไดจากการกํากับติดตามการดําเนินงานไปปรับปรุงตอไป 

- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแกปญหา/อุปสรรคท่ีคนพบ 

- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมขอดี/ขอควรปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

- มีการนําผลท่ีไดจากการระดมสมองเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาสําหรับใชวางแผนจัดทําโครงการ

ในครั้งตอไป 

- กําหนดกลยุทธในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งตอไป 
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3. กรอบการประเมินผล 

 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ไดกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2565-2568 ) โดยกําหนด

กรอบการประเมินผลตามกลยุทธท้ัง 5 ดาน โดยมีเกณฑการประเมินผล ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาสูความเปนสากล 

ประเมินจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู และกระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยคิดจากการสรุปผล

ของแตละปงบประมาณตลอดระยะเวลา 4 ป เปรียบเทียบ ดังตาราง 

ตารางแสดงการคาเปาหมายของ 4 ปการศึกษา ในกรอบกลยุทธท่ี 1 

 ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา 2565 2566 2567 2568 

รอยละของจํานวนตัวชีว้ัด 70 72 74 76 

 

เกณฑการประเมินความสําเร็จ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   80 ข้ึนไป  อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   70-79   อยูในระดับ ดีมาก 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   50– 69   อยูในระดับ พอใช 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  ต่ํากวารอยละ  50   อยูในระดบั ปรับปรุง 

 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรตามสมรรถนะสูความเปนมืออาชีพ 

ประเมินจากการระบบการจัดการเรียนรูของครูผูสอน การใชสื่อ การวางแผนการจัดการเรียนรูตรงตาม

มาตรฐาน และสงเสริมใหผูเรียนมีกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง หลากหลายสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน 

โดยมีการประเมินผลจากหลายๆสวนใหขอมูลยอนกลับกับผูเรียนผานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนรวมท้ังการ

พัฒนาตนเองของครูผูสอน และกระบวนการนิเทศ กํากับติดตามของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอเปรียบเทียบ 

ดังตาราง 

ตารางแสดงการคาเปาหมายของ 4 ปการศึกษา ในกรอบกลยุทธท่ี 2 

 ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา 2565 2566 2567 2568 

รอยละของจํานวนตัวชีว้ัด 95 96 97 98 
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เกณฑการประเมินความสําเร็จ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   80 ข้ึนไป  อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   70-79   อยูในระดับ ดีมาก 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   50– 69   อยูในระดับ พอใช 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  ต่ํากวารอยละ  50   อยูในระดบั ปรับปรุง 

 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเมินจากระบบการการพัฒนาแหลงเรียนรูของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชแหลง

เรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนผูนําและสงเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปรียบเทียบ ดังตาราง 

ตารางแสดงการคาเปาหมายของ 4 ปการศึกษา ในกรอบกลยุทธท่ี 3 

 ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา 2565 2566 2567 2568 

รอยละของจํานวนตัวชีว้ัด 95 96 97 98 

 

เกณฑการประเมินความสําเร็จ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   80 ข้ึนไป  อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   70-79   อยูในระดับ ดีมาก 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   50– 69   อยูในระดับ พอใช 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  ต่ํากวารอยละ  50   อยูในระดบั ปรับปรุง 

 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 

ประเมินจากการมีสวนรวมของเครือขายทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอก อาทิเชนคณะกรรมการ

สถานศึกษา สมาคมครู ผูปกครอง ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ในการดําเนินการวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนของ

สถานศึกษา เชน วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจาปวิสัยทัศน พันธกิจและ

เปาหมายของสถานศึกษา เปรียบเทียบ ดังตาราง 

ตารางแสดงการคาเปาหมายของ 4 ปการศึกษา ในกรอบกลยุทธท่ี 4 

 ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา 2565 2566 2567 2568 

รอยละของจํานวนตัวชีว้ัด 95 96 97 98 
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เกณฑการประเมินความสําเร็จ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   80 ข้ึนไป  อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   70-79   อยูในระดับ ดีมาก 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   50– 69   อยูในระดับ พอใช 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  ต่ํากวารอยละ  50   อยูในระดบั ปรับปรุง 

 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

ประเมินจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริม ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม การ

สรางจิตสานึกทางความเปนไทยการรักษาอัตลักษณของสถานศึกษาและความเปนไทยใหกับผูเรียน เปรียบเทียบ 

ดังตาราง 

ตารางแสดงการคาเปาหมายของ 4 ปการศึกษา ในกรอบกลยุทธท่ี 5 

 ผลการพัฒนา 

ปการศึกษา 2565 2566 2567 2568 

รอยละของจํานวนตัวชีว้ัด 95 96 97 98 

 

เกณฑการประเมินความสําเร็จ 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   80 ข้ึนไป  อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   70-79   อยูในระดับ ดีมาก 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  รอยละ   50– 69   อยูในระดับ พอใช 

โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด  ต่ํากวารอยละ  50   อยูในระดบั ปรับปรุง 

 

4. ระบบการติดตามประเมินผล 

 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ไดกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2565-2568 )  ดังนี้ 

1. มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 

2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ 

3. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

4. ดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ 

5.1 ระยะท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหวางปฏิบัติ 

5.2 ระยะท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
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6. นําขอมูลท่ีไดจากการรายงานท้ัง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห เพ่ือนําผลการศึกษาวิเคราะห ดังกลาว

ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหดีข้ึนตอไป 

 

5. การรายงานผล 

 

1. รายงานผลการดําเนินงาน เม่ือสิ้นสุดแตละกิจกรรม/โครงการท่ีกําหนดให โดยผูรับผิดชอบ

โครงการ/ กิจกรรม 

2. เม่ือสิ้นปการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานตอผูท่ีเก่ียวของและ 

หนวยงานตนสังกัด นาผลจากการสรุปการไปเปนขอมูลในการวางแผนแกไข ปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงานในปการศึกษาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

   คําสั่งโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 
ท่ี 9 /๒๕๖5 

เรื่อง  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5  (ระยะ 4 ป) พ.ศ.๒๕๖5-๒๕๖8 

.............................................. 

ตามท่ีโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 มีนโยบายท่ีจะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา ในการบริหารงานของโรงเรียนประจําปการศึกษา 2565 – 2568 ใหทันสมัย มีคุณภาพและ

สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังยังตองเหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  

เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา 39 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 

24 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม 

จึงขอแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทําหนาท่ีคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 (ระยะ 4 ป) พ.ศ. 2565-2568 ดังนี้ 

๑. คณะกรรกมารฝายอํานวยการ ประกอบดวย 
1) นายนพดล คําเรียง  ผูอํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2) นางนารี      สรอยลม     ปฏิบัติหนาท่ี    รองประธานกรรมการ 

รองผูอํานวยการฝายอํานวยการฯ 
3) นายมนตรี อวชัย  ปฏิบัติหนาท่ี             กรรมการ 

รองผูอํานวยการฝายบริหารงานท่ัวไป 
4) นายสัณฐิติ รัตนโฆสิต ปฏิบัติหนาท่ี             กรรมการ 

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
5) นางสาวตองใจ  กรุตประพันธุ รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา แกปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในการจัดทําแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบดวย 
1) นายนพดล คําเรียง  ผูอํานวยการโรงเรียน  
2) นางสาวตองใจ กรุตประพันธุ รองผูอํานวยโรงเรียน 
3) นายมนตรี อวชัย  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายบริหารงานท่ัวไป 

 

 



 
 

 

4) นางนารี  สรอยสม  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายอํานวยการและบุคคล 
5) นายสัณฐิติ รัตนโฆสิต ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
6) นางสาวจินตนา ธรรมจง  หัวหนากลุมสาระฯภาษาไทย 
7) นางสาวจันทรทา ตันติศักดิ์ศรี หัวหนากลุมสาระฯคณิตศาสตร 
8) นางสาวนิจธีรา คงหวยรอบ หัวหนากลุมสาระฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
9) นางนงนุช สวัสดิผล หัวหนากลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ 
10) นายอนุวัฒน ดาวเรือง หัวหนากลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
11) นางโศภิษฐ ชโลธร  หัวหนากลุมสาระฯการงานอาชีพ 
12) นางธนัญญา โชติวณิชมงคล หัวหนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศ  
13) นางสาวณัฐศิมา กิจโอสถ  หัวหนางานแผนปฏิบัติการประจําป 
14) นางสาวพรผกา กิติภัทรถาวร หัวหนางานงบประมาณ 
15) นายฐิตินันท มายืนยง  หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

มีหนาท่ี ดังนี้ 

 (1) วางแผนการดําเนินการ กํากับทิศทาง ขอบขาย และภารกิจในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังยังตอง
เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 (2) ประสานความรวมมือจากบุคคล องคกร ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรวบรวม
ขอมูลในการดําเนินงาน 
 (3) ดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหแลวเสร็จ 
 (4) นํารางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เสนอตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 

 (5) ประชาสัมพันธ และประกาศใชแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูสาธารณชนให
รับทราบ 
 (6) ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในแตละปการศึกษา เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาในปการศึกษาถัดไป 
 (7) สรุป และ รายงานผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด – เปาหมายตามแผนพัฒนาตุฯภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดรับทราบ 

 ท้ังนี้ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี 27 เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                

   (นายนพดล   คําเรียง) 

                                  ผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๕ 

 



 
 

 

 
                    
 
 

ประกาศ โรงเรียน บรรหารแจมใสวิทยา๕ 
เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.................................................. 

โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของ
ทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9 (3) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักท่ีสําคัญขอหนึ่ง คือ มี
การกําหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 
ใหหนวยงาน ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปน สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงาน ตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา๕ มีคุณภาพและได
มาตรฐาน โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ วันท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                      (นายนพดล  คําเรียง) 
                   ผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา๕ 

 

 

 

 

 



 
 

 

เปาหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานและประเด็นพิจารณา คาเปาหมายของ

สถานศึกษา 
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน                                                     (ภาพรวม) ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ดีเลิศ 

80 
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  ดีเลิศ 

80 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหา  
ดีเลิศ 
80 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  ดีเลิศ 
80 

4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 
80 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  กําลังพัฒนา 
60 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  ดีเลิศ 
80 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ดี 
70 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ดีเลิศ 
80 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  ดีเลิศ 
80 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ดีเลิศ 
80 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  ดี 
60 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                              (ภาพรวม) ดีเลิศ 
1) การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
3) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย  
ดีเลิศ 

4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
5) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ดีเลิศ 



 
 

 

6) จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู  ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     (ภาพรวม) ดี 
1) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได  
ดี 

70 
2) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ดีเลิศ 

80 
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 

80 
4) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  ดีเลิศ 

80 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู  
ดีเลิศ 
80 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


