
 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 



ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
       ๑.๑.๑ ชื่อโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔ ต าบลบ้านแป้ง อ าเภอพรหมบุรี จังหวัด
 สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๖๑๒๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ หมายเลข
 โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๐-๖๙๗  โทรสาร ๐๓๖-๕๑๐-๖๙๗  e-mail: banpaengwittaya@gmail.com 
 website: www.banpeangwittaya.ac.th  
       ๑.๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
       ๑.๑.๓ มีเขตพ้ืนที่บริการ ๕ ต าบล ได้แก่ 
   ๑) ต าบลพรหมบุรี หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
   ๒) ต าบลบางน้ าเชี่ยว หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
   ๓) ต าบลบ้านแป้ง หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
   ๔) ต าบลโรงช้าง  หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
   ๕) ต าบลหัวป่า  หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ 
 ๑.๒ ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
       ๑.๒.๑ ชื่อ-สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑ ปี ๑๐ เดือน  
       ๑.๒.๒ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ๔ คน 
   ๑) นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
   ๒) นางภาราดา เอมอินทร์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
   ๓) นางเพ็ชรา   อธิวาสนพงศ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
   ๔) นางสาวปรารถนาภรณ์  บ่องาม  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
       ๑.๒.๓ ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
       โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีนายกิตติ นางมาลี  ทองเจริญเกียรติ เป็นผู้สร้างถวายพระครูสิริคุณาจาร  
 (หลวงพ่อพวง) อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจ านวน 
 ๑,๐๑๔,๙๙๙ บาท เพ่ือมอบให้ทางราชการเปิดใช้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยตั้งชื่ออาคารเรียน
 หลังแรกว่า “อาคารมาฆะกิตติมาลี” เป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น จ านวน ๘ ห้องเรียน นอกจากนี้ยังได้
 สร้างอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารประกอบ ได้แก่ โรงอาหาร ๑ หลัง หอถังน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์  
 ๑ หลัง ห้องน้ าห้องส้วม ๑ หลัง 
       ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา
 ขึ้นในต าบลบ้านแป้ง และได้ใช้อาคารมาฆะกิตติมาลีเป็นสถานที่เรียน โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า 
 “โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา” โดยมีนายละเอียด  กันฑริกา เป็นครูใหญ่ 
       ปีการศึกษา ๒๕๒๒ กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรอัตราครูจ านวน ๕ อัตรา รับนักเรียนได้จ านวน 
 ๖๕ คน ด าเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น ๒ แผนการเรียน คือ แผนการ

mailto:banpaengwittaya@gmail.com


 เรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนเกษตร และเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 นายสุรเดช  วิเศษสุรการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้เดินทางมาเปิดป้ายอาคารเรียน “มาฆะกิตติมาลี” 
       ๑.๒.๔ ปรัชญาโรงเรียน  ปัญญา ชีวิง ชีวิต มาหุเสฏฐัง ชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐยิ่ง 
       ๑.๒.๕ ปณิธานโรงเรียน  ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ ใฝ่รู้ สู้งาน 
       ๑.๒.๖ ระบบโครงสร้างการบริหาร 

     

  ผู้อ านวยการโรงเรียน   
      
    คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
      
 ฝ่ายบริหารงบประมาณ   ฝ่ายบริหารวิชาการ  
    

      
 ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
    

      
      

 นักเรียน  
  

     

 
       ๑.๒.๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

  พ.อ.อ. อ านวย  โพธิ์วัน 
ประธานคณะกรรมการ 

  

      
  นางสาวสมจิตต์  เนื้อทอง 

กรรมการ 
  

      
 พระครูปริยัติธรรมานุกูล 

กรรมการ 
  นายอัศวิน  จ าสนอง 

กรรมการ 
 

  
      
 นายวุฒิชัย  รักษาถ้อย 

กรรมการ 
  นายกิตติศักดิ์  ม่วงกล่ า 

กรรมการ 

 

    

      
 นางเพ็ชรินทร์  พรชัยประสิทธิ์ 

กรรมการ 
  นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง 

กรรมการ 

 

    

      
 นายวิศรุต  แท้ประสาทสิทธิ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
  

     



 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๑๐ 
๑๒ 
๙ 

๑ 
๕ 
๙ 

๑๑ 
๑๗ 
๑๘ 

รวม ๓๑ ๑๕ ๔๖ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๔ 
๘ 
๓ 

๑ 
๕ 
๒ 

๕ 
๑๓ 
๕ 

รวม ๑๕ ๘ ๒๓ 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๔๖ ๒๓ ๖๙ 

 
 ๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
   ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ - 
   ครูประจ าการ ๔ ๗ - ๙ ๒ - 
   ครูอัตราจ้าง - ๒ - ๒ - - 
   นักการ/ภารโรง ๑ - ๑ - - - 

รวม ๖ ๙ ๑ ๑๑ ๓ - 
 
๒. สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
 ๒.๑ ตรำประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๒ สีประจ ำโรงเรียน 
  “ขาว-ชมพู” 
  สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ 
  สีชมพู  หมายถึง ความรัก 
  ขาว-ชมพู หมายถึง ความรักท่ีบริสุทธิ์ของทุกคน 
 ๒.๓ ปรัชญำโรงเรียน 
  ปัญญา ชีวิง ชีวิต มาหุเสฏฐัง : ชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐยิ่ง 



 ๒.๔ ปณิธำนโรงเรียน 
  ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ ใฝ่รู้ สู้งาน 
 ๒.๕ อุดมกำรณ์ของโรงเรียน 
  ส่งเสริมความถนัด เคร่งครัดคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๖ เพลงประจ ำโรงเรียน 
  เพลงมาร์ชบ้านแป้งวิทยา 
 
๓. กำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยามีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 ๓.๑ ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยานั้น ปรากฏว่าสภาพแวดล้อม
ภายในมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความ 

ชัดเจน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๑. โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนเป็น

ระบบ แต่บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
๒. มีการกระจายอ านาจแบ่งงานตามความถนัด 

ท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
๒. การสื่อสารภายในองค์กร และระหว่างองค์กร

ของหน่วยงาน ยังไม่ทั่วถึงในกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง  
๓.  มีการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานตาม

สภาพและความพร้อมของสถานศึกษา 
 

๓. 
ส่งผลท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง  

๔. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ใน
การด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วย
เหนือ 

๕. โรงเรียนมีการประสานกับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาโรงเรียน 

๔. การด าเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมากเกินไป 
ท าให้เกิดผล กระทบต่อการเรียนการสอน 

๖. มีคู่มือการปฏิบัติงานค่อนข้างชัดเจน ๕. ฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบริหารขาด 
๗. มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของ

สถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน ให้ครูและบุคลากร
รับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน 

 อ านาจการตัดสินใจในการบริหารงานในบาง
เรื่อง โดยเฉพาะการบริหารงานด้านวิชาการ 
ท าให้การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 

๘. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบ 
ด้วย ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้
และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดี 
สามารถให้ค าแนะน า ชี้แนะแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 

 
๖. 

 
๗. 

(ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน) ถดถอยลงอย่างมาก 
บุคลากรส่วนใหญ่มีภาระงานมากเกินไปจนมี
เวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อยลง 
โรงเรียนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายกล
ยุทธ์ในการด าเนินงาน แต่ยังไม่สอดคล้องกับ
หน่วยงานต้นสังกัด ท าให้การด าเนินงานและ
การจัดกิจกรรมหลายอย่างไม่สอดคล้องกัน 



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๙. ผู้บริหารเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีใน 

การท างาน 
๘. การด าเนินการตามนโยบายบางเรื่องยังไม่

เป็นไปตามที่คาดหวัง ได้แก่ ผลการสอบ 
๑๐. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ 

โรงเรียนให้บรรลุภารกิจ 
 

๙. 
ระดับชาติ (O-NET) 
การก าหนดมาตรการ ระเบียบปฏิบัติ วิธ ี

๑๑. บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถ
ทักษะการทางานในโอกาสต่าง ๆ กัน 
บุคลากร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 
 
 
 

๑๐. 

ปฏิบัติและข้อบังคับภายในโรงเรียน ด้าน
ผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรบางอย่างไม่
ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานขาด
ประสิทธิภาพ 
การบริหารระบบงบประมาณในการด าเนิน 

๑๒. มีจ านวนของครูเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  งานขาดสภาพคล่อง 
๑๓. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ต่าง ๆ อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน/สาขาวิชา 

๑๑. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ
และไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ขาดความคล่องตัว
ในการ ปฏิบัติงาน 

๑๔. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน
อยู่ในระดับดี 

๑๒. โรงเรียนขาดการรายงาน/ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ผลงาน 

๑๕. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๑๓. การก ากับ การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่อง ท าให้ขาด 

๑๖. ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระท่ีได้รับ
มอบหมายครบตามเวลาที่ก าหนด 

 ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน ส่งผลให้การ
พัฒนาโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

๑๗. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑๔. ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑๘. ครูมีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล โดยให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างท่ีดี 

๑๕. ความสามารถในการแสดงทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต  
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ 

๑๙. ครูมีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันและ 
รายงานผลผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ 

 
๑๖. 

 
๑๗. 

ชุมชนยังมีน้อย 
ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
บุคลากรขาดขวัญ ก าลังใจในการท างาน หรือ 

๒๐. ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมี
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

 
๑๘. 

ท างานด้วยความหวาดระแวง 
บุคลากรขาดความมั่นใจในการท างาน ไม่กล้า 

๒๑. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตัดสินในการท างานบางเรื่อง ท าให้การ 
๒๒. บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดี ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

๑๙. 
ด าเนินงานล่าช้า 
ครูมีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียน 

๒๓. บุคลากรปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อ
ตนเอง ต่องาน ต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 

 การสอนและพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตร
ก าหนด แต่ไม่ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ๒๐. บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการ

เรียนการสอนเนื่องจากอายุงานน้อย 
  ๒๑. บุคลากรบางส่วนขาดความมั่นคงในการ

ท างาน 
  ๒๒. ครูบางส่วนยังไม่มีความพร้อมในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒๓. ครูบางส่วนขาด/ไม่มีความเข้าใจในเป้าหมาย

คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒๔. ครูส่วนใหญ่ไม่วางแผนการจัดการเรียนรู้และ

ไม่ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
  ๒๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูส่วนใหญ่ไม่

แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  ๒๖. ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน  

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย และไม่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ 

  ๒๗. ครูไม่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่มี
การจัดท าสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

  ๒๘. ครูไม่ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
บริบทของท้องถิ่น เพ่ือวางแผนจัดท า จัดหา 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม่น าสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  ไม่น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

  ๒๙. ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักการวัดและประเมินผลแต่
เครื่องมือส่วนใหญ่ขาดความสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ และไม่วัดและประเมินผลพัฒนาการ
ของผู้เรียน  

  ๓๐. ครูไม่น าผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไป
แก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาผู้เรียน 

  ๓๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานอื่น 



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ๓๒. โรงเรียนยังขาดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

ผู้บริหารและครูบางส่วนยึดติดกับวิธีการ
ท างานแบบเดิม ๆ ท าให้การผลักดันงานและ
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จท าได้
ยาก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

  ๓๓. ทัศนคติของบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ท างานเชิงรุก 
  ๓๔. บุคลากรขาดความตระหนักและไม่ให้ความ 

ส าคัญกับเป้าหมายความส าเร็จที่โรงเรียน
ก าหนดไว้ 

  ๓๕. บุคลากรบางส่วนมีจิตส านึกในความเป็นเจ้า 
ขององค์กรน้อย และไม่มีความภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

  ๓๖. การร่วมกันท างานเป็นทีมเพ่ือเป้าหมาย
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยังมีน้อย 

 
 ๓.๒ ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยานั้น ปรากฏว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังนี้ 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้าน จ านวน 

นักเรียนมีมาก 
๑. ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียนในเมือง 
๒. ชุมชน ผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ๒. ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาการ 
๓.  ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

๓. 
หย่าร้าง แยกกันอยู่ 
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร 

๔. นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวทางใน 
การปฏิบัติงาน 

 
๔. 

เนื่องจากต้องท างาน 
ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจใน 

๕. นโยบายเรียนฟรีตั้งแต่แรกเกิดจนจบการ 
ศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

 
๕. 

การเรียนการสอน 
ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การเรียน 

๖. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ๖. ผู้ปกครองและนักเรียนขาดเป้าหมายใน 
๗. ชุมชนมีความสามัคคี ปลอดยาเสพติด  การศึกษา 
๘. ชุมชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ใน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๗. นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัด  
๙. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 
 การศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาล หรือ 
เปลี่ยนผู้บริหาร 
 



โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑๐. สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างสงบสุข 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
๘. การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงและไม่

เหมาะสม 
๑๑. ผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา ๙. นโยบายการปรับลดอัตราก าลังคนภาครัฐ 
๑๒. มีระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม

กับการด าเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา 
๑๐. คนในชุมชนสนใจ ความรู้เรื่องกฎหมายและ

การเมืองน้อย 
๑๓. มีระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่สะดวกใน

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
และผู้ปกครอง 

๑๑. 
 

๑๒. 

มีนโยบายและงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบ
กับการเรียนการสอน 
ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อ 

๑๔. ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวก
มากขึ้น ส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ของ 
โรงเรียน 

 
๑๓. 

ครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
รายได้ของชุมชน ผู้ปกครองไม่แน่นอนส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 

๑๕. มีการบริการและเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 

๑๔. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ าท าให้การระดม
ทรัพยากรท้องถิ่นและเอกชนเพ่ือการจัด 

   การศึกษาลดน้อยลง 
  ๑๕. ค่าครองชีพสูงท าให้บุคลากรและผู้ปกครอง 

มีค่าใช้จ่ายสูง มีปัญหาเรื่องการเงินในการ
ส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน 

  ๑๖. สถานที่ตั้งของโรงเรียนมีโรงเรียนขยายโอกาส
อยู่โดยรอบ มีผลกระทบต่อจ านวนนักเรียนใน
โรงเรียน 

  ๑๗. สิ่งแวดล้อมท่ีมีสื่อยั่วยุ เช่น ร้านเกม การใช้ 
โทรศัพท์มือถือ ท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงใน
การด ารงชีวิตที่ดี 

  ๑๘. ประชากรในวัยที่จะต้องได้รับการศึกษาภาค
บังคับและขั้นพ้ืนฐานลดลง 

  ๑๙. เทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกด้านการเรียน
การสอนยังไม่เพียงพอ 

  ๒๐. ครูและนักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยียังไม่เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเท่าที่ควร 

  ๒๑. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อย่างรวดเร็วท าให้ไม่สามารถจัดหาหรือ
บริหารจัดการหรือน ามาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนได้อย่างเหมาะสมได้ทันเวลา 

  ๒๒. ไม่มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยี ท าให้
นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสม 

  
 



 ๓.๓ กรำฟแสดงสถำนภำพของสถำนศึกษำ 

 
 ค ำอธิบำยสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
  สถานศึกษามีความพร้อม มีความเข้มแข็ง แต่มีอุปสรรคจากภายนอกเป็นปัญหา  



ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

๑. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
๒๕๔๒ – ๒๕๕๙) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปีเพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบ แนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ 
 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
  ๓Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
  ๘Cs ได้แก ่ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่ อ (Communication, Information and Media Literacy) 
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๑.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
        ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
        ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๑.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
        และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 



  ๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ  
        เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
        ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่ 
        จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
        และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
        อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนการรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
        และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  ๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
  ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  ๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  ๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
        เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผล และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๕.๑ คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม  
        หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  ๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  ๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น 
        มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน  
         และสามารถจรวจสอบได้ 
  ๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ  
        มาตรฐานการศึกษา 
  ๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 
        ประชาชนและพ้ืนที่ 
  ๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ 
        แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา 



  ๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  
        สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 
๒. นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ-
บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายธีระเกียติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ๑) น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑.๑) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ - 
 บดินทรเทพยวรางกูร มีใจความว่า “(๑) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๒ ด้าน คือ  
 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (๒) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง
 เข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 
  ๑.๒) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - 
 ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู 
 และการศึกษา (๑) นักเรียน “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่
 เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น 
 สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตัวเอง” (๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕) “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้
 ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี 
 เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕) “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็น
 หมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และ
 ประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕) “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรัก
 นักเรียน” (๙ ก.ค. ๒๕๕๕) (๒) ครู “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่งคือการ
 ขาดครู เพราะจ านวนไม่พอ ครูย้ายบ่อย ดังนั้นก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนา ต้องพัฒนาครูก่อนให้
 พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคม
 ของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือการให้
 ทุนและอบรม กล่าวคือต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการ
 สอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมีความรักเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะ
 ได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕) 
 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (๖ มิ.ย. 
 ๒๕๕๕) “ปัญหาปัจจุบันคือครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ต าแหน่ง
 และเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
 ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือเป็นความดีความชอบ



 หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕) “ครู
 บางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชาก็
 ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (๕ 
 ก.ค. ๒๕๕๕) 
 ๒) การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดเป็นยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ ๖ ด้าน คือ 
  ๒.๑) ความมั่นคง 
  ๒.๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ๒.๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ๒.๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
๓. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 วิสัยทัศน์ 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน  
 ความเป็นไทย 
 พันธกิจ 
  ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
      ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
  ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
      การศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๑) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม
      ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
      เสมอภาค 
  ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน
      ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  ๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
      ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 



  ๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย 
      การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย
      อ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  ๖) พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ 
      เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
  ๗) หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
      จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘) หน่วยงานทุกระดับมีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
๔. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งเน้นการพัฒนา
ประชาชนทั้งปวงในพ้ืนที่ให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของสังคมในด้านคุณภาพการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและชุมชนว่า สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้ มีทักษะส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างรอบด้านเพ่ือเป็นทุนไว้
สร้างงาน สร้างรายได้ และพร้อมให้การจัดการศึกษาสามารถน าพาการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ไว้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  การจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ มีการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครบถ้วน และเหมาะสม และได้รับการพัฒนา
 ทักษะที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ อย่างรอบด้าน  
 พันธกิจ 
  ๑) มุ่งเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษาของครู  
      หลักสูตรกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้งสื่อและ  
      เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
  ๒) มุ่งจัดและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับ
      การศึกษาและได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๓) มุ่งพัฒนาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาและใช้ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ 
      สร้างสรรค์ เป็นแกนในการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๔) ใช้กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมเป็นแนวทางส าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการ  
      ศึกษา ทั้งวัฒนธรรมการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรม 
      และค่านิยมที่พึงประสงค์ และแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
  ๑) เยาวชนวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประชาชนได้รับการส่งเสริมการ 
      เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต 
  ๒) ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะ  
      ทักษะการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีวินัย ซื่อสัตย์  



      รับผิดชอบ พ่ึงพาตนเอง ร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักหน้าที่ และเป็นคนดีของสังคม  
      และมีทักษะสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
  ๓) ครู นักเรียน และประชาชนพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด 
  ๑) ประชาชนในวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒) คะแนนเฉลี่ย O-Net ทุกระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ และมีล าดับการเปรียบเทียบ 
      ระดับภาคที่สูงขึ้น 
  ๓) มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ PISA สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ และมีล าดับการเปรียบเทียบ 
      ระดับภาคที่สูงขึ้น 
  ๔) ผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีพ มีงานท าร้อยละ ๑๐๐ 
  ๕) ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียนไม่น้อย 
      กว่าร้อยละ ๙๐ ของแต่ละกลุ่ม  
 
๕. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  
 ค่านิยมองค์กร (STI : Core Values) 
  มีจิตมุ่งบริการ ท างานเป็นทีม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม 
  S : Service Mind = มีจิตมุ่งบริการ 
  T : Team work  = ท างานเป็นทีม 
  I : Integrity  = ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม 
 วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
 มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 พันธกิจ 
  ๑) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
  ๒) พัฒนาคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ 
  ๑) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๒) เพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
  ๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
 เป้าประสงค์ 
  ๑) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      และมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
  ๓) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเสมอภาค 



  ๔) ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๕) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
 
๖. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
 อัตลักษณ์  
  เป็นคนดี มีมารยาทงาม มีความรับผิดชอบ 
 เอกลักษณ์  
  รักษ์ความเป็นไทย 
 วิสัยทัศน์  
  ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจะเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
 ด้วยระบบมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีมารยาทงาม และมีความรับผิดชอบบนพ้ืนฐาน
 ความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ   
  ๑) พัฒนาการจัดการศึกษาและระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบโรงเรียนมาตรฐาน 
      สากล 
  ๒) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีมารยาท และมีความรับผิดชอบ 
  ๓) มุ่งปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 
  จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจะเป็นสถานศึกษา
 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีมารยาทงาม และมีความ
 รับผิดชอบ บนพ้ืนฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านแป้ง
 วิทยา จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน  ด าเนินการโดยน าเป้าหมายมาจัดหมวดหมู่
 หรือกลุ่มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี มีมารยาทงาม  
    และมีความรับผิดชอบ 
  กลยุทธ์ที่ ๔  ปลูกฝังความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  



ส่วนที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

 จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจะเป็นสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนด้วยระบบมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีมารยาทงาม และมีความรับผิดชอบบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ของโรงเรียน ด าเนินการโดยน าเป้าหมายมาจัดกลุ่มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี มีมารยาทงามและ 
    มีความรับผิดชอบ 
  กลยุทธ์ที่ ๔  ปลูกฝังความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ส่วนที่ ๔ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

 เพ่ือการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่วางไว้ จึงก าหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ดังนี้ 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียน
ในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
    เรียน ๘ กลุ่มสาระ 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มี 
    ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ  
    (O-NET) สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓          

๗๐ ๗๕ ๘๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี 
    ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ  
    (O-NET) สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๓. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
    ปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก 
    การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน 
    วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์  
    คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
    ต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 

๓ ๔ ๕ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๔. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
    ปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก 
    การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน 
    วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม 
    ศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
    ต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 

๓ ๔ ๕ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 



กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียน
ในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
    เรียน ๘ กลุ่มสาระ 

๕. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นมีผล 
    การเรียน GPA เท่ากับ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๗๐ ๗๕ ๘๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๖. ร้อยละของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่มี 
    ความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด  

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๒. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
    ของผู้เรียน 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมการ 
    แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียนระดับจังหวัด 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๒. ร้อยละของจ านวนรางวัลที่ได้รับจาก 
    การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน ระดับจังหวัด จากกิจกรรม 
    ทั้งหมดท่ีส่งเข้าประกวด/แข่งขัน 

๘๕ ๙๐ ๙๕ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๓. จ านวนรางวัลชนะเลิศท่ีโรงเรียนได้รับ 
    จากการแข่งขันฯ ระดับจังหวัด และ 
    เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันใน 
    ระดับภาค 

๓ ๔ ๕ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๔. ร้อยละรางวัลไดร้ับจากการแข่งขัน 
    กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
    ระดับภาค ของจ านวนกิจกรรมที่ได้ 
    เป็นตัวแทนเข้าประกวด/แข่งขัน 

๕๐ ๕๕ ๖๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๕. ร้อยละของนักเรียนที่เป็นตัวแทนของ 
    โรงเรียนไปร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
    ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
 

๓๐ ๔๐ ๕๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 



กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียน
ในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล 

๒. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
    ของผู้เรียน 

๖. ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
    และการประกวด/แข่งขันต่าง ๆ ที่ 
    โรงเรียนจัดขึ้น 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๗. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอัน 
    พึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ 
    มุ่งม่ันในการท างาน ในระดับดีเยี่ยม 

๘๐ ๘๕ ๙๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๘. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียนระดับสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

๘๐ ๘๕ ๙๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๙. ร้อยละของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี 
    ความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด 

๙๐ ๘๕ ๙๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๓. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการ 
    บริหารงานวิชาการ 

๑. จ านวนงานหลักในกลุ่มบริหาร 
    วิชาการท่ีได้รับการพัฒนาระบบการ 
    บริหารให้มีความสะดวก คล่องตัว 
    และมีประสิทธิภาพ 

๗ ๗ ๗ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๒. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น ๓๐ ๓๕ ๔๐ นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาต ิ
๓. จ านวนวชิาที่มีผลการทดสอบทางการ 
    ศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET)  
    เพ่ิมข้ึน 

๓ ๔ ๕ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๔. ร้อยละของนักเรียนที่ติด ๐ , ร, มส.  
    ลดลง 

๓๐ ๓๕ ๔๐ นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาต ิ

๕. ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ 
    พึงพอใจในการด าเนินงานระดับดี 
    และดีมาก 

๘๐ ๘๕ ๙๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 



กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียน
ในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล 

๔. กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว ๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจ  
    ต่อการจัดกิจกรรม 

๘๐ ๘๕ ๙๐ นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาต ิ

๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์วิชา   
    คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 

๘๕ ๙๐ ๙๕ นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาต ิ

๕. กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการ 
    แข่งขันทางวิชาการ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ นายนวพล สาธุชน 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจที่ผู้เรียนมี 
    ต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นายนวพล สาธุชน 

๓. ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่าของ 
    การศึกษาวรรณคดีไทย 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ นายนวพล สาธุชน 

๔. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
    แห่งชาติ 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับความรู้ทาง 
    วิทยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน มีทักษะใน 
    การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ 
    มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๗๐ ๗๕ ๘๐ นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม 

๕. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงาน 
    การเงิน-บัญชี และงานพัสดุ 

๑. ร้อยละของความพึงพอใจที่ครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษามีต่อการ 
    ด าเนินงานการเงิน การบัญชี 

๘๕ ๙๐ ๙๕ นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม 

๒. ร้อยละของการด าเนินงานใช้จ่ายเงิน 
    งบประมาณและนอกงบประมาณที่ 
    ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม 

๓. ร้อยละของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างและ 
    น ามาใช้งานจนเกิดประสิทธิผล 

๘๕ ๙๐ ๙๕ นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน 



กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

      กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

๕. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงาน 
    การเงิน-บัญชี และงานพัสดุ 

๔. ร้อยละของความพึงพอใจที่ครูมีต่อ 
    ระบบด าเนินงานพัสดุ 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นายทักษิณ  ชูชั่ง 

๕. ร้อยละของการด าเนินงานพัสดุที่ 
    ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน 

๖. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงาน 
    ธุรการและงานสารบรรณ 

๑. ร้อยละของความพึงพอใจของครูที่มี 
    ต่อการด าเนินงานสารบรรณ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ นางสาวเสาวลักษณ์ รอบรู้ 

๒. ร้อยละของการลงทะเบียนรับ-ส่ง 
    เอกสาร และโต้ตอบหนังสือราชการ 
    ที่มีประสิทธิภาพ 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นางสาวเสาวลักษณ์ รอบรู้ 

๗. กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ๑. ร้อยของครูมีความพึงพอใจในการใช้ 
    สื่อการเรียนการสอนประกอบการจัด  
    กิจกรรมการเรียนรู้ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน 

๒. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ 
    ในการใช้สื่อการเรียนการสอน 
    ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

๘๕ ๙๐ ๙๕ นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน 

๑๐. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบ 
      ดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแล 
    จากสถานศึกษาตามระบบดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นายพงศ์นารถ จันทร์ภาภาส 

๒. ร้อยละของจ านวนผู้เรียนออก 
    กลางคันลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
 

๘๐ ๙๕ ๙๐ นายพงศ์นารถ จันทร์ภาภาส 



กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๑๑. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ 
      ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
      ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 

๑. ร้อยละของความพึงพอใจต่อสถาน 
    ศึกษาท่ีมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ    
    ห้องพิเศษ อาคารเรียน โรงอาหาร  
    หอประชุม ห้องน้ าที่มีความม่ันคง  
    สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นางสาวเสาวลักษณ์ รอบรู้ 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจที่ผู้ปกครอง 
    มีต่อสภาพแวดล้อม อาคารเรียนและ 
    แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๘๕ ๙๐ ๙๕ นางสาวเสาวลักษณ์ รอบรู้ 

      กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครู ๑. ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมหรือ 
    ศึกษาเอกสาร ต ารา แล้วน ามาพัฒนา 
    งานในหน้าที่อย่างน้อยคนละ ๒๐  
    ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ 

      กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ดี มีมารยาทงามและมีความ
รับผิดชอบ 

๑๓. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
๑๔. กิจกรรมเสริมสร้างมารยาทและ 
      ความเป็นไทย 
๑๕. กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีพุทธ 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็น 
    พุทธศาสนิกชนที่ดี 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม 
    จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

๘๐ ๘๕ ๘๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีประสบการณ์ 
    ตรงในการน าหลักธรรมมาใช้ในการ 
    ด าเนินชีวิต  

๗๐ ๗๕ ๘๐ นางสาวอภิรดี ธูปหอม 

๔. ร้อยละขอผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝัง 
    การด าเนินชีวิตโดยใช้วิถีชวีิตของ 
    คนไทย ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ  
    และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๗๐ ๗๕ ๘๐ นางสาวอภิรดี ธูปหอม 



กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

      กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ดี มีมารยาทงามและมีความ
รับผิดชอบ 
       

๑๖. กิจกรรมสดุดีวีรชนชาวบา้นบางระจัน  ๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีความกตัญญู 
    ต่อผู้มีพระคุณและแสดงออกได้อย่าง 
    เหมาะสม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางภาราดา เอมอินทร์ 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนักใน 
    ความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคี 
    ในหมู่คณะ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางภาราดา เอมอินทร์ 

๑๗. กิจกรรมท าบุญวันคล้ายวันสถาปนา 
      โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  

๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีความกตัญญู 
    ต่อผู้มีพระคุณและแสดงออกได้อย่าง 
    เหมาะสม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางภาราดา เอมอินทร์ 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม  
    จริยธรรม และค่านิยมหลักของ 
    คนไทย ๑๒ ประการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางภาราดา เอมอินทร์ 

๑๘. กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษาและ 
      ประเพณียายดอกไม้ 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความกตัญญูต่อ 
    ผู้มีพระคุณและแสดงออกได้อย่าง 
    เหมาะสม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางภาราดา เอมอินทร์ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีปฏิบัติหน้าที่เป็น 
    ศาสนิกชนที่ดีและมีจิตอาสา 
    ช่วยเหลืองานของชุมชน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางภาราดา เอมอินทร์ 

๑๙. พิธีไหว้ครู ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความกตัญญู 
    กตเวทีต่อครู 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นางสาวอภิรดี  ธูปหอม 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน 
    การประดิษฐ์พานไหว้ครู 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางภาราดา เอมอินทร์ 



กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

      กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ดี มีมารยาทงามและมีความ
รับผิดชอบ 
       

๑๙. พิธีไหว้ครู ๓. ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนักถึง 
    ความส าคัญของพิธีไหว้ครู 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๒๐. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
      พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  
      และวันแม่แห่งชาติ 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่ระลึกถึงพระมหา 
    กรณุาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
    พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  
    และเกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 
    มากยิ่งขึ้น   

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นางสาวอภิรดี  ธูปหอม 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกในทาง 
    ที่ถูกต้อง และแสดงความเคารพต่อ 
    มารดาผู้มีพระคุณ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ นางสาวอภิรดี  ธูปหอม 

๓. ร้อยละของผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรม 
    และเกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 
    มากยิ่งขึ้น 

๘๐ ๘๕ ๙๐ นางสาวอภิรดี  ธูปหอม 

      กลยุทธ์ที่ ๔ ปลูกฝังความ
เป็นไทยและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเคียง 
      คู่ความเป็นไทย 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน 
    การท าแปลงผักและการเลี้ยงไก่ไข่ 

๘๕ ๙๐ ๑๐๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้และ 
    ความเข้าใจหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการฝึก 
    ปฏิบัติภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๘๐ ๘๕ ๙๐ นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง 

 



ส่วนที่ ๕ การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 

 ในการบริหารจัดการและด าเนินการตามภารกิจภายใน ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ของ
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจะประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว่ได้นั้น จ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ประกอบด้วยปัจจัยหลัก ดังนี้ 
 
๑. ความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
 เมื่อโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทราบเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่ก าหนด พร้อมทั้งก าหนดการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 
๒. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เป็นแนวทางในการน ากลยุทธ์
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 ๒.๑ การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะ
น าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 ๒.๒ การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid-term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วงปี
แรกของแผน คือเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม 
 ๒.๓ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผลแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
 
๓. การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 
 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จะต้องจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ลงมือปฏิบัติแล้ว 


