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คำนำ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็น

กรอบและแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  การกำหนด
นโยบาย กลยุทธ์ เป้าประสงค์และพันธกิจของสถานศึกษา กำหนดไว้เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ นั้น สถานศึกษาได้
วางกรอบการพัฒนา นโยบายโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  มีจํานวน 6 นโยบาย ดังนี้ 

นโยบายที่ 1  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
นโยบายที่ 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายที่ 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและ 

       ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายที่ 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โดยจัดสรรงบประมาณตามท่ีหน่วยงานในองค์กรเสนอแผนงาน โครงการและกิจกรรม  เพ่ือ

ดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
สถานศึกษาหวังว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ฉบับนี้จะ

เป็นแนวทางการปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
                  (นายธนู  เมฆี) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 
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สารบัญ 
 
 

           หน้า 
บันทึกการขอความเห็นชอบการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 

           การศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   
คำนำ        

 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        ๑ 
 ส่วนที่ ๒  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา             ๑๕ 
 ส่วนที่ ๓  นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ  ๓๔ 
 ส่วนที่ ๔  โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์      ๔๐ 
 ส่วนที่ ๕  การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน   ๘๖ 

ภาคผนวก         ๘๗ 



๑ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ประวัติและความเป็นมาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 
 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์  ๖๕๑๔๐ โทรศัพท์  ๐-๕๕๓๗-๑๑๔๙  website http:// www.brs.ac.th 
email:  brs๒๐๑๑@hotmail.co.th 
 จัดตั้งและเปิดการสอนเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๔ โดยการริเริ่มของนายจรูญ ศิริรัตนานนท์   
ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอ  มีนายสะอาด จันทร์ประเสริฐ เป็นกำนันตำบลบางระกำ  และ 
นายเอกศักดิ์ พันปี เป็นครูใหญ่ ขณะนั้น      
 ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๕ กรมสามัญศึกษาได้ตัดงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ  ๒๑๖ ก. 
จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน  และได้ต่อเติมจนครบ และได้เข้าโครงการ มพช.๒ ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๗  
จนกระท่ังปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๒ นับรวมถึงปีการศึกษา  ๒๕๕๖   
เป็นเวลา ๔๒ ป ี
ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต   ดังนี้ 
- ทิศเหนือ จรดกับ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
- ทิศใต้ จรดกับ อำเภอสามง่าม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และอำเภอไทรงาม จังหวัดพิษณุโลก 
- ทิศตะวันออก จรดกับ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
- ทิศตะวันตก จรดกับ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  
 
ในเขตพ้ืนที่บริการประกอบด้วย      
 -  ตำบลบางระกำ ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ 
              หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๖ หมู่ที่  ๑๗   
              หมู่ที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑๙   
 -  ตำบลพันเสา ได้แก่ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙   
 -  ตำบลท่านางงาม ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘   
 -  ตำบลปลักแรด ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๘   
 -  ตำบลบ่อทอง ได้แก่ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔  หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ 
 -  ตำบลวังอิทก ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕              
   ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหารมีสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ  ดังนี้  
สภาพชุมชนยังมีการใช้สารเสพติดทำให้ผู ้เรียนมีความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดอยู่บ้าง ผู้เรียน
บางส่วน มาจากครอบครัวที่ขาดความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองต้องไปทำงาน ขาดผู้ดูแลเอา
ใจใส่ทำให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อิทธิพลของสื ่อต่างๆ ส่งผลให้ผู ้เรียนบางส่วนมี
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พฤติกรรมเลียนแบบโดยขาดวิจารณญาณ ที่ตั้งของชุมชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม  ภัยแล้ง ทำให้
ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และการเดินทาง และโรงเรียนอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางระกำ มีพ้ืนที่ เนื้อท่ี ๔๐ ไร่ ๒ งาน    
 ปัจจุบันโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน ๒ ระดับ 
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรอบ ๔  ปีที่ผ่านมามีผู ้เร ียน 
เฉลี่ยปีการศึกษาละ ๗6๐ คน และคาดการณ์ใน ๔ ปีข้างหน้าจะมีผู้เรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ  ๘๐๐ 
คน  
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๓๙ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้ถูก
กำหนดให้จัดตั้งเป็น โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมชั้นนำ  โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ 
และเป็นโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม  ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับ ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจ มีจิตอาสา และมีทักษะชีวิตในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน  
 
ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   ในปีการศึกษา  2550  โรงเรียนสมัครเป็น  “โรงเรียนเร่งสู่ฝัน  (Fast  Track)”   
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1   
   ในปีการศึกษา  2550  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น  “โรงเรียนแกนนำ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน”  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 
       ในปีการศึกษา  2550  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น  “โรงเรียนวิถีพุทธ”  ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  1      
  ในปีการศึกษา  2551  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น “โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ”  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 1      
   ในปีการศึกษา  2552  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม” (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
   ในปีการศึกษา  2554  โรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้ได้เข้าร่วมโครงการ 
“ การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง” ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
  ในปีการศึกษา  2556  โรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ "หยุดการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมในวัยรุ่น"  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ในปีการศึกษา  2556  โรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนปลอด
บุหรี่"  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   
 
 



๓ 
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    ในปีการศึกษา  2557  โรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้เป็น "โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ"    
จังหวัดพิษณุโลก     
    ในปีการศึกษา  2558  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลดีเด่น “โรงเรียนดีเด่น ด้านการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ระดับประเทศ     
    ในปีการศึกษา  2558  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียน            
อย.น้อย  ระดับจังหวัด 

 ในปีการศึกษา  2559 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดหนังสั้น 
โครงการยุวชนประกันภัย จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

   ในปีการศึกษา  2559 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลดีเด่น การประกวดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  

   ในปีการศึกษา  2559 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการคัดสรรรางวัล “หนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ด้านจิตวิทยา ของคุรุสภา 

   ในปีการศึกษา  2560 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลดีเด่น การประกวดระบบการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  

   ในปีการศึกษา  2560 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน เรื่อง การดำเนินงานดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ “Smart Learning for LD Students” 

   ในปีการศึกษา  2562 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง การพัฒนา 
หลักสูตรท้องถิ่น สร้างสรรค์งานกระดาษสืบสานหัตถศิลป์ ถิ่นสองแคว ในการคัดสรรผลงาน  
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค 
 
  

ปรัชญาโรงเรียน 
  “คนพัฒนาด้วยการศึกษา” 
 
คติธรรมของโรงเรียน 
  อตฺตานํ  ทมยนฺติ  สุพฺพตา   ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน 
 

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
 

     
ดอกบัวบานกลางบึง  หมายถึง  ผู้เจริญ  คือ ผู้ลดละจากกิเลส 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

สีประจำโรงเรียน      
                   ขาว - แดง 
                   สีขาว   หมายถึง  มีจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีอคติและให้อภัยแก่ผู้อ่ืน 
                   สีแดง   หมายถึง  มีความรักสามัคคี เสียสละเพ่ือวิชาชีพ เพื่อชาติ ศาสนา  
                    พระมหากษัตริย์         
          สีขาว - แดง  หมายถึง  ผู้มองผู้อื่นในแง่ดีและมีความเสียสละในอาชีพ 

 
อักษรย่อของโรงเรียน                         
                   บ.ศ.     
 

เพลงประจำโรงเรียน     
 

เพลงมาร์ชบางระกำวิทยศึกษา 

                              ในแดนดินถิ่นสถานงามสง่า     การศึกษาของไทยไม่เสื่อมสูญ 

                      แหล่งส่งเสริมความรู้ให้เพ่ิมพูน           ดังเป็นศูนย์การศึกษาของถิ่นนี้ 
                      การเรียนเด่น กิจกรรมดีมีวินัย           สำเร็จไปได้งานสมศักดิ์ศรี 
                      เป็นหลักฐานแห่งชีวิตสร้างชีวี           ประพฤติดีสมเป็นประชาไทย 

                                 บางระกำวิทยศึกษา           มาเถิดมาพวกเราเหล่าน้องพ่ี 

                      ช่วยส่งเสริมเยาวชนคนถิ่นนี้           ให้ได้มีชื่อก้องกังวานไกล                                     

       บางระกำจะสวยเด่นเป็นสง่า     ชาวประชาพร้อมพรักสมัครสมาน                                       

                      สุขสดใสเริงรื่นชืน่สำราญ                   จิตเบิกบานด้วยการศึกษาดี 
 
 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 ๑. อาคาร  ๒๑๖  ก.       จำนวน  ๑   หลัง    ๑๖   ห้อง    
 ๒. อาคาร  CS  ๒๑๓  B     จำนวน  ๑   หลัง    ๑๑   ห้อง
 ๓. อาคาร  ๒๑๖  ล.  (ปรับปรุง  ๒๕๒๙)           จำนวน  ๑   หลัง    ๑๖   ห้อง 
 ๔. อาคารโรงฝึกงาน             จำนวน  ๑   หลัง      ๓   หน่วย 
 ๕. อาคารปฏิบัติการศิลปะ   จำนวน  ๑   หลัง      ๒   ห้อง 
 ๖. อาคารหอประชุม  ๑๐๐/๒๗            จำนวน  ๑   หลัง      
 ๗. โรงอาหาร (ก่ึงถาวร)           จำนวน  ๑   หลัง 
 ๘. เรือนเกียรติยศ              จำนวน  ๑   หลัง 
 ๙. โรงน้ำบาดาล               จำนวน  ๑   หลัง 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

แผนผังแสดงบริเวณโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

 
 

1. อาคาร  216  ก.  (อาคารกมลวรรธน์ )   
2. อาคาร  CS  213  B  (อาคารสัตบงกช) 
3. อาคาร  216  ล.  (ปรับปรุง  2529)   (อาคารกชกร) 
4. อาคารโรงฝึกงาน  (อาคารนิลปัทม์)   
5. อาคารปฏิบัติการศิลปะ (อาคารปทุมศิลป์) 
6. อาคารหอประชุม  100/27 (หอประชุมปัทมา)  
7. โรงอาหาร (ก่ึงถาวร)     
8. เรือนเกียรติยศ          
9. โรงน้ำบาดาล        
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากร 
ข้อมูลบุคลากร 
ตารางแสดงจำนวนบุคลากร  ปีการศึกษา 256๓ 

บุคลากร ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร 1 - 1 
รองผู้บริหาร - - - 
ครูประจำการ 11 28 39 
ครูช่วยราชการ - - - 
ครูอัตราจ้าง 1 - 1 
ครูต่างชาติ - 1 1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2 

รวม 14 36 50 
 
ข้อมูลนักเรียน 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนทุกระดับชั้น  ปีการศึกษา  256๓ 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 
จำนวนห้องเรียน 

หมายเหตุ 
ตามแผน ตามที่จัด 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

80 
93 
81 

80 
81 
97 

160 
174 
178 

5 
5 
4 

4 
4 
4 

 

รวม ม.ต้น 254 258 512 14 12  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

50 
54 
41 

50 
55 
56 

100 
99 
97 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

 

รวม ม.ปลาย 145 161 306 9 9  
รวมทั้งสิ้น 399 419 818 23 2๑  
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   แผนที่อำเภอบางระกำ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

 
ผังโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ชมรมศิษย์เก่า / ผู้ปกครอง 
ชุมชน / องคก์รทอ้งถิ่น 

 

 - งานสารบรรณ 
- งานการเงิน และ 
   บัญช ี
- งานพัสดุ 
- งานแผนและ    
   นโยบาย 
- วางแผนงบประมาณ 
   - จัดทำแผนงาน 
      ประจำปี  
   - จัดทำรายงานและ 
      จัดทำคำขอ 
      งบประมาณ 
- งานสวัสดิการและ 
   ระดมทรัพยากร 
- งานสำนักงาน 
   เลขานุการ 
- งานควบคุมภายใน 

 

- งานพัฒนาหลักสูตร 
   และการสอน 
- งานวางแผนวิชาการ    
   และพัฒนากระบวน      
    การเรียนรู ้
- งานทะเบียน 
- งานวัดผลประเมินผล  
   และการเทียบโอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนา   
   คุณภาพการศึกษา 
- งานห้องสมุด 
- งานพัฒนาและ   
  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้        
  และทัศนศึกษา 
- งานประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 
- งานกิจกรรม 
  พัฒนาผู้เรียน 
- งานส่งเสริม 
  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานศูนย์การเรียนรู ้
  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- งานพัฒนา 
  เทคโนโลยี  
  เครือข่าย และข้อมลู  
  สารสนเทศ 
- งานพัฒนาอาคาร 
  สถานท่ีสิ่งแวดล้อม  
   และสาธารณูปโภค 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานพยาบาลและ 
   อนามัยโรงเรียน 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานรักษาความ 
  ปลอดภัย และ 
  การจราจร  
- งานบริการ 
  โภชนาการ  
  สหกรณ์ และน้ำดื่ม 

 
 

- งานแผนงานและ 
  บริหาร 
  กลุ่มกิจการนักเรียน 
- งานสารสนเทศและ 
  งานประชาสัมพันธ์ 
  กลุ่มบริหารกิจการ 
  นักเรียน 
- งานส่งเสริม และ 
  พัฒนาระเบียบ 
  วินัยนักเรียน 
- งานระบบดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน 
- งานส่งเสริม 
  ประชาธิปไตย 
  และสภานักเรยีน 
- งานหัวหน้า ระดับ 
- งานวัดและ 
  ประเมินผล 
  กลุ่มบริหารกิจการ 
  นักเรียน 
- งานป้องกันและ 
  แก้ไขปัญหา 
  ยาเสพติด 
- งานกิจกรรม 
  นักเรียน 
- งานนโยบายและ 

- งานบุคลากร 
- การวางแผน     
   อัตรากำลัง  
- การสรรหา และ   
   บรรจุแต่งตั้ง 
- จัดทำระบบบญัชี 
  รายชื่อและทะเบยีน 
  ประวัต ิ
- การย้าย และเปลีย่น  
  ตำแหน่ง  
- การประเมินผล 
  การปฏิบัติงาน 
  และการเลื่อนขั้น 
  เงินเดือน 
- การลาทุกประเภท 
- งานส่งเสริมและ 
  พัฒนาบุคลากร 
- ส่งเสริมการ   
  ประเมินวิทยฐานะ 
- วินัยและการลงโทษ 
   ทางวินัย 
- ส่งเสริมมาตรฐาน  
  วิชาชีพ และจรรยา   
  บรรณวิชาชีพ 
- เครื่องราชย์ฯ 
- พัฒนา ส่งเสริมและ 

รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 

หน.กลุ่มงาน 
กิจการนักเรยีน 

หน.กลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 

หน.กลุ่มงาน 
บริหารงบประมาณ 

หน. กลุ่มงาน 
บริหารบุคคล 

หน.กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป  
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ทำเนียบผู้บริหาร 
 1. นายเอกศักดิ์  พันปี             วุฒิ  กศ.บ. , กศ.ม. (บริหาร)  อาจารย์ใหญ่ 
                         ตั้งแต่  16  มี.ค. 2514  ถึง  23  พ.ย.  2524
 2. นายสงวน  คงช ู          วุฒิ  กศ.บ. , ค.ม. (บริหาร)  อาจารย์ใหญ่  
               ตั้งแต่  23  พ.ย.  2524 ถึง 1  มิ.ย.  2528 
 3. นายประเสริฐ  บุญฤทธิ์        วุฒิ  กศ.บ. , กศ.ม. (บริหาร)  อาจารย์ใหญ่  
               ตั้งแต่  1  มิ.ย.  2528  ถึง  1 พ.ค. 2533 
 4. นายสมหวัง  พรหมมินทร์      วุฒิ  พ.ม. , ศศ.บ. (บริหาร)  ผู้อำนวยการ  
               ตั้งแต่  27  มิ.ย.  2533  ถึง  27 ต.ค. 2537 
 5. นายมนต์อมร  เพ็ญสุวรรณ    วุฒิ  กศ.บ. , กศ.ม. (บริหาร)  ผู้อำนวยการ  
      ตั้งแต่  27  ต.ค.  2537  ถึง 18  ธ.ค. 2541 

6. นางสุนิสา  มั่นระวัง   วุฒิ  กศ.บ. , กศ.ม. (ภาษาไทย)  ผู้อำนวยการ  
     ตั้งแต่  22  ธ.ค. 2541  ถึง  31  ต.ค.  2546 
7. นางสุเนตร  ทองคำพงษ์  วุฒิ  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  ผู้อำนวยการ 
     ตั้งแต่  19  พ.ย. 2546  ถึง   31  ต.ค.  2555 
8. นายธีรพัฒน์   ดีเทอดเกียรติ  วุฒิ กศม. (การบริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการ 
     ตั้งแต่  1  พ.ย. 2555 ถึง  31 ต.ค. 2562 
9. นายธนู   เมฆี    วุฒิ กศม. (การบริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการ 
     ตั้งแต่  1  พ.ย. 2562 ถึง  ปจัจุบัน 
 

ภาระงาน/ปริมาณ 
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  

๒๕๕๑  บริหารและจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งการจัดการศึกษาเป็น ๒ ระดับชั้น  ได้แก่  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดการเรียนการสอนโดยมีทั้งหมด  
๒๑ ห้องเรียน  (๔:๔:๔:๓:๓:๓) ดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)   จำนวน  ๑๒  ห้องเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)   จำนวน   ๙  ห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕61-๒๕62 

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย
สังกัด สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย
จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียน 

เปรียบเทียบ
ปี 2561 - 

2562 
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562  

ภาษาไทย 100 54.42 55.14 55.04 55.91 56.36 56.97 51.69 53.89 2.20 
ภาษาอังกฤษ 100 29.45 33.25 29.10 32.98 29.88 34.05 26.60 28.50 1.90 
คณิตศาสตร์ 100 30.04 26.73 30.28 26.98 31.64 28.55 25.32 23.35 -1.97 
วิทยาศาสตร์ 100 36.10 30.07 36.43 30.22 36.95 30.58 34.39 29.27 -5.12 

เฉลี่ย  37.50 36.30 37.71 36.52 38.71 37.54 34.50 33.75 -0.75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย

2561 51.69 26.60 25.32 34.39 34.50

2562 53.89 28.50 23.35 29.27 33.75
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  - 2562

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39



๑๑ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕61-๒๕62 

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
 

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย
สังกัด สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย
จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียน 

เปรียบเทียบ
ปี 2561 - 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 
ภาษาไทย 100 47.3 42.2 48.2 43 49 43.9 45.14 39.52 -5.62 

สังคมศึกษา 100 35.2 35.7 35.5 36.1 35.4 36.2 31.79 34.22 2.43 
ภาษาอังกฤษ 100 31.4 29.2 31.15 28.97 32.5 30.1 24.41 23.10 -1.31 
คณิตศาสตร์ 100 30.7 25.4 31 25.6 33.5 27.7 22.40 20.58 -1.82 
วิทยาศาสตร์ 100 30.51 29.20 30.8 29.4 32 30.3 27.6 27.6 -0.07 

เฉลี่ย 35.02 32.34 35.32 32.62 36.46 33.64 30.27 28.99 -1.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย
2561 45.14 31.79 24.41 22.40 27.62 30.27
2562 39.52 34.22 23.10 20.58 27.55 28.99
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561  - 2562

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39



๑๒ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ทรัพยากร  สื่ออุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  งบประมาณ และชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งเรียนรู้ 

 
๑.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอกที่อยู่ในเขตบริการ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ สาขาความชำนาญ 
สอดคล้อง 
กับกลุ่ม
สาระ 

โทรศัพท์ 

๑ สจ.อัศวิน   นิลเต่า ต.ปลักแรด ผลิตภัณฑ์เซรามิค การงานฯ ๐๘-๙๖๔๔-๓๗๕๔ 
๒ นายเจ้ย     แซ่เล้า ต.บางระกำ การเลี้ยงสุนัขบางแก้ว การงานฯ - 
๓ นายเชิด    เรืองคำ ต.บางระกำ ผลิตภัณฑ์จากไม้ การงานฯ ๐๘-๙๖๔๒-๘๖๕๔ 
๔ นางแดง    เทพหยด ต.บางระกำ การปลูกไม้ดอก 

ไม้ประดับ 
การงานฯ ๐๘-๙๗๐๓-๖๗๖๙ 

๕ นางเส็ง   เขาโพธิ์ทอง ต.บางระกำ ผลิตจำหน่ายขนมไทย การงานฯ ๐๘-๑๖๑๙-๖๖๖๗ 
๖ นางอารมณ์ นาคเที่ยง ต.บางระกำ ผลิตภัณฑ์จากกล้วย การงานฯ ๐๘-๖๒๑๑-๓๙๙๕ 
๗ นายสวรรค์  นาคทอง ต.วังอิทก  สารสกัดจากชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ๐๘-๔๖๑๘-๙๙๘๗ 
๘ นางบัวลอย  มีชัยโย  ต.วังอิทก ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การงานฯ - 
๙ นางจุฑารส  ปีขาล ต.วังอิทก  ผลิตจำหน่ายไวน์ผลไม้ การงานฯ ๐๘-๖๑๙๙-๗๕๒๓ 

๑๐ นายเฉลียง   ปานบัว ต.ชุมแสงฯ ผลิตจำหน่ายอิฐบล็อก การงานฯ ๐๘-๙๕๖๗-๒๐๙๖ 
๑๑ นางอุไร    สิทธิ์โสภณ ต.นิคมพัฒนา ผลิตจำหน่ายผ้าทอ

มัดหมี่ 
การงานฯ ๐๘-๖๑๕๗-๕๔๓๕ 

๑๒ นายสมชาย     คำแหง ต.นิคมพัฒนา ผลิตจำหน่ายปุ๋ยอัดเม็ด การงานฯ ๐๘-๗๒๐๒-๙๕๒๐ 
๑๓ วิไลลักษณ์ พิมพ์พวง ต.นิคมพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์กก การงานฯ ๐๘-๗๑๙๕-๒๘๑๐ 
๑๔ นางอ๊ีด    บุญเพ็ง ต.บึงกอก ผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้  การงานฯ ๐๘-๗๒๐๒-๑๖๕๑ 
๑๕ นายเสถียร แวงยางนอก ต.บึงกอก ผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้ การงานฯ - 
๑๖ นางบ่อ   มีไชโย ต.บึงกอก ผลิตจำหน่ายผ้าทอ การงานฯ - 
๑๗ นางพุฒ    เห็มทอง ต.บึงกอก ผลิตจำหน่ายผ้าทอ การงานฯ ๐๘-๖๒๑๖-๒๖๘๕ 
๑๘ นายสมศักดิ์   วิชัย ต.ปลักแรด ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การงานฯ ๐๘-๖๑๗๓-๙๕๕๐ 
๑๙ ไพโรจน์ เพชรพัฒนา ต.ปลักแรด ผลิตจำหน่าย 

ข้าวซ้อมมือ  
การงานฯ ๐๘-๔๘๑๗-๕๔๕๖ 

๒๐ นางละอองดาว ปานนิ่ม ต.ปลักแรด ผลิตจำหน่ายไข่เค็ม การงานฯ ๐๘-๙๖๙๓-๒๐๔๕ 
๒๑ นางวาสนา   เทียนขานุ ต.บ่อทอง ผลิตจำหน่ายขนมจีน การงานฯ ๐๘-๖๒๐๗-๙๗๖๐ 
๒๒ นางจรรยา   ทองดี ต.ท่านางงาม ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การงานฯ ๐๕๕-๓๕๐๒๑๔ 



๑๓ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ สาขาความชำนาญ 
สอดคล้อง 
กับกลุ่ม
สาระ 

โทรศัพท์ 

๒๓ นายทองปาน  เผ่าโสภา  ต.หนองกุลา ผลิตภัณฑ์เกษตร
พอเพียง 

การงานฯ ๐๘-๖๒๐๖-๓๖๘๐ 

๒๔ นายสุรเชษณ์  ฟักคง ต.บางระกำ ดนตรีสากล ดนตรีศิลปะ - 
๒๕ นางสาวสนัด พุทธระวงษา ต.บางระกำ งานฝีมือ การงานฯ - 
๒๖ นายพีระทรัพย์  ผิวจันทร ์ ต.บางระกำ การทำขนมไทย การงานฯ - 

 

๒. แหล่งเรียนรู้ภายนอก   
ชื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่ตั้ง 

1. ฟาร์มเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้ว ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
2. บ่อเลี้ยงปลาทับทิม ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
3. ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
4. โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์โลหะ ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
5. โรงงานเซี้ยงซีเมนต์บล็อก ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
6. โรงงานรุ่งวัฒนาผลิตรถเกษตรกร ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
7. บริษัททิปโก้แอสฟัส ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
8. ไร่นาสวนผสม ต.ชุมแสงสงคราม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
9. โรงงานน้ำปลาปลาสร้อย ต.วังอิทก  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
10. การทำปลาร้า ต.หนองกุลา  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
11. การทำน้ำพริกแกงเผ็ด ต.ชุมแสงสงคราม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
12. การทำเครื่องจักสาน ต.ท่านางงาม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
13. การทำไม้กวาด ต.นิคมพัฒนา  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
14. การทอผ้าด้วยมือ ต.บึงกอก   อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
15. การทำเต้าเจี้ยว ต.พันเสา    อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
16. การทำแชมพูสมุนไพร ต.บ่อทอง    อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
17. การทำเฟอร์นิเจอร์ ต.ปลักแรด  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
๑๘. การทำไข่เค็ม ต.ปลักแรด  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
๑๙. การทำขนมกระหรี่ปั๊ป ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
๒๐. การทำไก่อบโอ่ง ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
๒๑. การทำผัดไทผู้ว่า ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
๒๒. การทำกล้วยตากบ้านตะโม่ ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 



๑๔ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่ตั้ง 
๒๓. การฟ้อนไทยทรงดำ ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 

ต.บ่อทอง    อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
ต.พันเสา     อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 

๒๔. วิถีชีวิตของชุมชนอยู่กับน้ำ ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
๒๕. แก้มลิงบึงตะเค็ง ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
๒๖. แก้มลิงบึงระมาน ต.ปลักแรด   อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
๒๗. การทำเป็ดพะโล้ ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 



๑๕ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ส่วนที่ ๒  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  
  คุณธรรมนำความรู้  สู่มาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข   
  
พันธกิจ  
 ๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุข 
  ๒. พัฒนาครูให้มีคุณภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพใน
การวิจัย การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับสากล 
  ๓. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 
  ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ให้มี
คุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
  ๕. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของ 
คนไทย ๑๒ ประการ ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข  และผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  ๒. ครูมีคุณภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย 
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล 
  ๓. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 
  ๔. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ที่มี
คุณภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ๕. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีจิตอาสา” 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“ดูแล  แก้ไข   ใส่ใจพัฒนา” 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

นโยบายโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  มีจ านวน 6 นโยบาย ดังนี้ 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 7 S ทั้ง 7  ดาน 
 

 การวิเคราะห์ SWOT สำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษา ต้องมีการวิเคราะห์ทุกด้านอย่าง
ครอบคลุม โดยใช้รูปแบบ Mckinsey (7S/C-Pest)  แบบ 7S   คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในหนวยงาน    เปนการวิเคราะหถึงแนวโนมที ่เปนจุดแข็ง (Strengths :S)  และจุดออน 
(Weaknesses:W)  ที่หนวยงานสามารถควบคุม/บริหารจัดการไดและมีอิทธิพลโดยตรงที่แสดงถึง
ศักยภาพของหนวยงานที่สงผลตอการกําหนดกลยุทธของหนวยงาน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมตาม
แนวคิดของ McKinsey 7S  นําปจจัย 7  ดาน มาวิเคราะห ดังนี้ 
 
1. ดานโครงสราง (Structure : S1) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นทีจุ่ดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การจัดโครงสร้างการ
บริหารของหน่วยงาน 
 
 
 

1. โครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาเป็น
ระบบสามารถบริหารจัดการได้
มาตรฐาน เนื่องจากดำเนินงานตาม
ระเบียบกฎหมายกำหนด 

 

2. กำหนดบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบและ
มาตรฐานของโรงเรียน 

1. มีการกำหนด บทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบตามความสามารถ
และความถนัดของแต่ละบุคคล 
 
 
 

1. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากร ใน
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  
อัตรากำลังบุคลากรไม่ตรงตาม
โครงสร้าง 
2. บุคลากรรับผิดชอบงานหลาย
หน้าที่ 



๑๗ 
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2. ดานกลยุทธของหนวยงาน (Strategy : S2) 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การกําหนดทิศทางของ
หนวยงาน 
 
 
 

1. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของหน
วยงานโดยใชกระบวนการมีสวนรวม
และดําเนินการวิเคราะหดวยเทคนิค
SWOT ที่สอดคลองกับบริบทและ
สภาพจริงของหนวยงาน 

 

2. การกําหนดโครงการ
กิจกรรม 

1. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคลองกับกลยุทธ
และเปาประสงคและบริบทของ
โรงเรียน  รวมถึงหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ  เนื่องจากมีกระบวนการ
วางแผนอยางเปนระบบและมี 
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

3. การถายทอดกลยุทธไป
สูการปฏิบัติในระดับกลุม 
และระดับบุคคล 
 
 
 

1. มีการวางแผนการทำงาน 
ก่อให้เกิดความร่วมมือของทุกฝ่าย 
และเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

1. โรงเรียนนำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับกลุ่ม และระดับ
บุคคลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัดบุคคล
ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
บางส่วน 

 
3. ดานระบบในการด าเนินงานของหนวยงาน (System : S3) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ระบบข้ันตอนการ
ดําเนินงานภายใน 
หนวยงาน 

1. มีวิธีการดำเนินงานตามข้ันตอน
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามกับระเบียบกฎหมาย 

2. นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ย 
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
สาขาวิชาหลักน้อยกว่า ร้อยละ50  

2. ระบบดานงบประมาณ 
ระบบบัญชี การเงิน การ
พัสดุ 

1. ระบบดานงบประมาณ ระบบ
บัญชี การเงิน การพัสดุ มีวิธีการ
ดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ  เป็นไป
ตามระเบียบการเงิน พัสดุ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

1. ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน 



๑๘ 
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ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 
3. ระบบการสรรหาและ
คัดเลือกการฝกอบรม 

1. โรงเรียนมีการส่งเสริมบุคลากร
เข้ารับการอบรม ตรงตามหน้าที่   
ภาระงาน และความต้องการของผู้
เข้ารับการอบรม 

1. ไม่มีงบประมาณสำหรับโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

4. ระบบการติดตอสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอต่อ
การให้บริการแก่ครู บุคลากร และ
ผู้เรียน 

1. สัญญาณอินเตอร์เน็ต มีจุดอับ
สัญญาณในบางพ้ืนที่ของโรงเรียน 

5. ระบบการติดตาม
ประเมินผล 

1. หน่วยงานต้นสังกัด มีการนิเทศ
ติดตามทุกภาคเรียน 

 

 
4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
ภาวะผูนํา ความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา 

1. มีการบริหารงานโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัด
การศึกษา และบริหารองค์กร 

- 

2. การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ ใหบุคลากรไดใช
ศักยภาพที่มีอยูปฏิบัติ
งานอยางเต็มที่ 

1. มีการบริหารโดยยึดหลักการ
กระจายอำนาจ ให้บุคลากรใช้
ศักยภาพที่มีปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

 

3. การใชรูปแบบบริหาร
จัดการที่เหมาะสมในการ
บริหารงาน 

1. มีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงาน เป็นกลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่ม
บริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
บริหารทั่วไป และกลุ่มบริหาร
แผนงานและงบประมาณ 
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5. ดานบุคลากร/สมาชิกในหนวยงาน (Staff : S5) 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแขง็ (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. จํานวนบุคลากรมี
เพียงพอ เหมาะสมกับ
ความตองการของ 
หนวยงาน 
 

1. บุคลากรในโรงเรียนจัดการ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางครบ 
ถวนตามบทบาทหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดมีประสิทธิภาพได
มาตรฐาน 

1. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น
นาฎศิลป์  

2.บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู
ความสามารถ ตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนา
ตนเอง   

1. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เพื่อ
ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

 

 

6. ดานทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากร ( Skills : S6) 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรู 
ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ในวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การอบรม STEM  

1. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น
นาฎศิลป์  

 

7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในหนวยงาน (Shared Values :S7) 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.คานิยมและบรรทัดฐาน
ที่ยึดถือรวมกัน 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มาปฏิบัติ
หน้าที่ตรงตามเวลา  แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย ปลอดจากอบายมุข 

 

2. วิธีการปฏิบัติของ
บุคลากรและผบูริหาร
ภายในหนวยงาน หรืออาจ
เรียกวา  
วัฒนธรรมหนวยงาน 

1. บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มกำลังความสามารถ เสียสละ
เวลาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
2. บุคลากรมีความร่วมมือ ร่วมใจ
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ มีความเป็น
กัลยาณมิตร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกแบบ C-PEST 5 ดาน 
 

1.  ดานพฤติกรรมของลูกคา (Customer Behavior : C) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เปนโอกาส
(Opportunities) 

ประเด็นที่เปนอุปสรรค 
(Threats) 

1. กลมุผูรับบริการ
โดยตรง 

1. ประชาชน/ผปูกครองสวนใหญ 
พึงพอใจที่ไดรับขอมูลขาวสาร ความ
เคลื่อนไหวดานการศึกษาอยาง
ครบถวนและเปดเผยหลายชองทาง 
สงผลใหประชาชน/ผูปกครองใหการ
ยอมรับ มั่นใจในโรงเรียน จึงสงเด็ก
เขาเรียนในโรงเรียน 
2. ผู้รับบริการสามารถติดต่อรับ
บริการได้หลากหลายช่องทาง  

- ผู้ให้บริการมีภาระงานอ่ืนๆ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ต่อการ
ให้บริการ 
- ผู้รับบริการไม่มีการวางแผนก่อน
เข้ารับบริการ  
- ผู้เรียนขาดความพร้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ และการเรียน 

2. กลมุคูแขงและ 
   การแขงขัน 

1. ผู้ให้บริการมีการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 
2. ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
สามารถเดินทางได้สะดวกและ
ปลอดภัย 
3. สื่อและอุปกรณ์ มีความ
หลากหลายและทันสมัย  
4. บุคลากรที่ให้บริการมีความพร้อม
และมีคุณวุฒิตรงตามสาขา 

1. ผู้เรียนที่มีความพร้อม สามารถ
เลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอ่ืนๆ 
เนื่องจากโรงเรียนนั้นๆ สามารถจัด
การศึกษาได้หลากหลาย 
2. ระยะห่างระหว่างอำเภอบาง
ระกำ กับ อำเภอเมือง มีระยะทางท่ี
ใกล้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้ารับ
การศึกษา ในโรงเรียนที่มีความ
พร้อมมากกว่า 

3. องคกร /หนวยงานที่มี
อิทธิพลตอการทํางาน 
 
 

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล
บางระกำเมืองใหม่ ปตท.สผ. ,บริษัท
ทิปโก้ แอสฟัลส์ , และหน่วยงาน
ราชการในอำเภอบางระกำ ฯลฯ 

1. การจัดกิจกรรมในบางครั้ง มี
ผลกระทบต่อการจัดการเรียน 
การสอน  
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2. ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal: P) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เปนโอกาส
(Opportunities) 

ประเด็นที่เปนอุปสรรค 
(Threats) 

1. นโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล 

1. มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
2. เปิดโอกาสให้โรงเรียน จัด
การศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและผู้เรียน 
 
 
 

1. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
จัดการศึกษาบ่อยครั้ง 
2. นโยบายของรัฐบาล เพ่ิมภาระ
งานให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
3. นโยบายของรัฐบาล ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. นโยบายการศึกษาของ 
   หนวยงานตนสังกัด 

1. มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
2. เปิดโอกาสให้โรงเรียน จัด
การศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและผู้เรียน 

 

3. บทบาทของกลุมผล
ประโยชน       กลมุพลัง
ทางการเมือง  พฤติกรรม
ทางการเมือง 

1. การประกันคุณภาพภายนอกโดย 
สมศ. กระตุ้นให้โรงเรียนบริหาร
จัดการได้มาตรฐาน ส่งผลให้ระดับ
คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 

 

4. ระเบียบกฎหมายและข
อกําหนดที่เก่ียวของในการ
บริหารจัดการศึกษา  
(การบริหารวิชาการ
การงบประมาณ    
การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป) 

1. โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการศึกษา อย่าง
เคร่งครัด  

1. บุคลากรบางส่วนมีความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมาย และข้อกำหนด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
คลาดเคลื่อน 

 
3. ดานเศรษฐกิจ (Economic : E) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เปนโอกาส
(Opportunities) 

ประเด็นที่เปนอุปสรรค 
(Threats) 

1. สภาวะทางเศรษฐกิจ 
เชน    ราคาน้ำมัน  อัตรา
การวางงาน  อัตรา 
คาครองชีพ  ผลผลิตทาง
การเกษตร 

๑. ชุมชนและสถานศึกษาส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพ
และหารายได้ระหว่างเรียน   
 

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะทาง 
เศรษฐกิจไม่ดีส่งผลให้นักเรียนขาด 
ปัจจัยสนับสนุนทางการศึกษา 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เปนโอกาส
(Opportunities) 

ประเด็นที่เปนอุปสรรค 
(Threats) 

๒. ชุมชนมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้า
ท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เสริม 
เพ่ิมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
3. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้
เรียนตามความถนัด และความสนใจ
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ตามความถนัดและความสนใจของ 
ผู้เรียน 

2. งบประมาณ/การ
สนับสนุนงบประมาณของ
รัฐบาล 

1. โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบอุดหนุนรายหัว จากภาครัฐ  
 

1. การรวมกลุ่มของ AEC  ส่งผล 
กระทบต่อการมีงานทำและรายได้ 
ของผู้ปกครอง 

 
4. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural : S) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เปนโอกาส
(Opportunities) 

ประเด็นที่เปนอุปสรรค 
(Threats) 

1. จํานวนประชากรและ
โครงสรางประชากรกลุม 
เปาหมาย 

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่สนับสนุนให้
ผู้เรียนเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น  
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
๒. ผู้ปกครอง  ผู้ปกครองเครือข่าย  
ชุมชน  ให้ความร่วมมือในการ
ส่งเสริม  พัฒนาผู้เรียนตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี 
 
 

๑. ผู้เรียนบางส่วน มาจากครอบครัว
ที่ขาดความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
ผู้ปกครองต้องไปทำงาน  ขาดผู้ดูแล 
เอาใจใส่ ทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ 
๒. ชุมชนยังมีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการใช้
ความรุนแรง ส่งผลต่อพฤติกรรม
และคุณภาพของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน
มีความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด  
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
๓. ผู้ปกครองบางส่วน ที่มีความ
พร้อมทางด้านเศรษฐกิจ มีค่านิยมใน
การส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในตัว
จังหวัด ประกอบกับการคมนาคม
สะดวก ส่งผลให้จำนวนผู้เรียนที่มา
ศึกษาต่อน้อยลง 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เปนโอกาส
(Opportunities) 

ประเด็นที่เปนอุปสรรค 
(Threats) 

2. สภาพของชุมชน
ครัวเรือนกลุม 
เปาหมาย 

๓. ประชาชนอพยพมาจากหลาย
ท้องถิ่น จึงมีประเพณี ความเชื่อ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ส่งผลให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน เช่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ปราชญ์ท้องถิ่น   
2. สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
เรียนรู้ทางการศึกษา และสถาน
ประกอบการ เช่น มหาวิทยาลัย
นเรศวร และโรงงานต่างๆ 
3.สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน  
สะดวกต่อการติดต่อประสานงาน
และรับข้อมูลข่าวสาร 
4. ชุมชนมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถ
สืบทอดประเพณีได้ 
5. ชุมชนมีกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ที่
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพ
ได้ 

1. มีสถานศึกษาขยายโอกาสที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่บริการหลายแห่ง ส่งผลให้
จำนวนผู้เรียนลดลง 
2. ผู้ปกครองผู้เรียนส่วนใหญ่ อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และภัยแล้ง 
ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
และการเดินทาง ส่งผลต่อการมา
เรียนของผู้เรียนและการระดม
ทรัพยากร 

3. คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ 
คานิยม และวัฒนธรรม 
 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ส่งเสริม
ลูกหลานให้ปฏิบัติตามค่านิยม
ประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 

1. อิทธิพลของสื่อต่างๆ  ส่งผลให้
ผู้เรียนบางส่วนมีพฤติกรรม
เลียนแบบโดยขาดวิจารณญาณ   
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5. ดานเทคโนโลยี (Technological : T ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เปนโอกาส
(Opportunities) 

ประเด็นที่เปนอุปสรรค 
(Threats) 

1. ความกาวหนาและ
ความเปลี่ยนแปลงทาง 
ดานเทคโนโลยี 

๑. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
สร้างโอกาสต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนมากขึ้น 
๒. ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านการ
ส่งข่าวสารให้สถานศึกษา  เพ่ือ
ติดตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน 
๓. ชุมชนมีบริการเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่เอ้ือต่อการรับรู้ข่าวสาร
และเทคโนโลยี 

๑. ความก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยี 
ทำให้นักเรียนบางส่วนใช้เวลาในการ
บริโภคสื่อมากเกินไป 
 

2. ภูมิปญญาทองถิ่น 1.นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  สามารถสร้าง 
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ 

1. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ทำให้ผู้เรียนขาดความ
สนใจในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
3. การใหคะแนนสภาพแวดลอมภายใน 

การใหคะแนนในแตละดานโดยใหสมาชิกวิเคราะหจากขอมูลสนับสนุนในแตละประเด็น 
สรุปผล เปนคะแนนเทาไร แลวกรอกคะแนนในชองคาคะแนนเฉลี่ยจากมติสมาชิก โดยกําหนด
คะแนนเต็มดานละ 5 คะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

5 คะแนน   หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานมากที่สุด 
4 คะแนน   หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานมาก 
3 คะแนน   หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานปานกลาง    
2 คะแนน   หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานนอย 
1 คะแนน   หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานนอยที่สุด 

 
 



๒๕ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง(+) สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน(-) 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 

S1:  ดานโครงสราง  
(Structure) 

5 ๑. โครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียนบางระกำวิทย
ศึกษาเป็นระบบสามารถ
บริหารจัดการได้มาตรฐาน 
เนื่องจากดำเนินงานตาม
ระเบียบกฎหมายกำหนด 
2. มีการกำหนด บทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบตาม
ความสามารถและความถนัด
ของแต่ละบุคคล 

2 1. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากร 
ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน อัตรากำลังบุคลากร 
ไม่ตรงตามโครงสร้าง 
2. บุคลากรรับผิดชอบงานหลาย
หน้าที่ 

S2:  ดานกลยุทธของ 
หนวยงาน (Strategy) 

5 ๑. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด ชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของหนวยงานโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมและ
ดําเนินการวิเคราะหดวย
เทคนิคSWOT ที่สอดคลอง
กับบริบทและสภาพจริงของ
หนวยงาน 
2. มีการวางแผนการทำงาน 
ก่อให้เกิดความร่วมมือของทุก
ฝ่าย และเกิดผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

0  

3. ดานระบบในการ
ดําเนินงานของหนวย
งาน (System : S3) 

5 1. มีวิธีการดำเนินงานตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
กับระเบียบกฎหมาย 
2. ระบบดานงบประมาณ 
ระบบบัญชี การเงิน การพัสดุ 
มีวิธีการดำเนินงานตาม

2 1. ไม่มีงบประมาณสำหรับ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร 
2. สัญญาณอินเตอร์เน็ต มีจุด
อับสัญญาณในบางพ้ืนที่ของ
โรงเรียน 



๒๖ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง(+) สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน(-) 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 

ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
ระเบียบการเงิน พัสดุ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3. มีระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เพียงพอต่อการให้บริการแก่
ครู บุคลากร และผู้เรียน 

4. ดานแบบแผนหรือ
พฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ (Style 
: S4) 

5 1. มีการบริหารงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการ
บริหารจัดการศึกษา และ
บริหารองค์กร 
2. มีการบริหารโดยยึด
หลักการกระจายอำนาจ ให้
บุคลากรใช้ศักยภาพท่ีมี
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
3. มีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงาน เป็นกลุ่มงาน 
ดังนี้ กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป และกลุ่ม
บริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

0  

5. ดานบุคลากร/
สมาชิกในหนวยงาน 
(Staff : S5) 

5 1. บุคลากรในโรงเรียน
จัดการภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายอยางครบถวนตาม
บทบาทหนาที่ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดมีประสิทธิภาพได
มาตรฐาน 

1 ๑. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น
นาฎศิลป์ 



๒๗ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง(+) สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน(-) 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 

2. บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
เพ่ือทำให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

6. ดานทักษะ ความรู 
ความสามารถของ
บุคลากร 
 (Skills : S6) 

4 บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในวิชาชีพ มี
ทักษะในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเข้ารับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การอบรม 
STEM 

1 ๑. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น 
นาฎศิลป์ 

7. ดานคานิยมรวมกัน
ของสมาชิกในหนวย
งาน (Shared Values 
:S7) 

4 1. บุคลากรในโรงเรียนมี
ค่านิยมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย มาปฏิบัติ
หน้าที่ตรงตามเวลา  แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย ปลอดจาก
อบายมุข 
2. บุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
กำลังความสามารถ เสียสละ
เวลาเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ 

0  

 
 
 
 
 



๒๘ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ตารางท่ี 4 การกำหนดน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายใน 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ผลการพิจารณาน้ าหนัก 

๑. ดานโครงสราง  (Structure : S1) 0.15 
๒. ดานกลยุทธของหนวยงาน (Strategy:S2) 0.12 
3. ดานระบบในการดําเนินงานของหนวยงาน (System : S3) 0.17 
4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4) 0.15 
5. ดานบุคลากร/สมาชิกในหนวยงาน (Staff : S5) 0.15 
6. ดานทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากร  
   ( Skills : S6) 

0.15 

7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในหนวยงาน (Shared Values  :S7) 0.11 
น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 

 
ตารางท่ี 5 การสรุปผลการวิเคราะห์สภานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

 

รายการปจจัย 
สภาพแวดลอมภายใน 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 
(5 ระดับ) 

คะแนนเฉลี่ย x 
น้ำหนัก สรุปผล 

จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 
1.  ดานโครงสราง  (Structure :  S1) 0.15 5 2 0.75 0.30 0.45 
2. ดานกลยุทธของหนวยงาน  
    (Strategy :  S2) 

0.12 5 0 0.60 0.00 0.6 

3. ดานระบบในการดําเนินงานของ 
    หนวยงาน (System : S3) 

0.17 5 2 0.85 0.34 0.51 

4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมใน 
   การบริหารจัดการ (Style : S4) 

0.15 5 0 0.75 0.00 0.75 

5. ดานบุคลากร/สมาชิกใน 
    หนวยงาน (Staff : S5) 

0.15 5 1 0.75 0.15 0.6 

6. ดานทักษะ ความรู  ความสามารถ
ของบุคลากร       ( Skills : S6) 

0.15 4 1 0.60 0.15 0.45 

7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิก 
    ในหนวยงาน (Shared Values  
    : S7) 

0.11 4 0 0.44 0.00 0.44 

เฉลี่ยปจจัยภายใน +4.74 -0.94  
สรุปปจจัยภายใน +1.9  



๒๙ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ตารางท่ี 6 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก 
การใหคะแนนในแตละดานโดยใหสมาชิกวิเคราะหจากขอมูลสนับสนุนในแตละประเด็น 

สรุปผล  เปนคะแนนเทาไร แลวกรอกคะแนนในชองคาคะแนนเฉลี่ยจากมติสมาชิก โดยกําหนด
คะแนนเต็มดานละ 5 คะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

5 คะแนน   หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานมากที่สุด 
4 คะแนน   หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานมาก 
3 คะแนน   หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานปานกลาง    
2 คะแนน   หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานนอย 
1 คะแนน    หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานนอยที่สุด 

 

ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดลอมภายนอก : จุดแข็ง(+) สภาพแวดลอมภายนอก : จุดออน(-) 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 

C:ดานพฤติกรรม
ลูกคา (Customer 
Behaviors / 
Competitors 
Factors) 

4 1. ประชาชน/ผปูกครองสวนใหญ
พึงพอใจที่ไดรับขอมูลขาวสาร 
ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
อยางครบถวนและเปดเผยหลายช
องทาง 
สงผลใหประชาชน/ผูปกครองให
การยอมรับ มั่นใจในโรงเรียน 
จึงสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียน 
2. ผู้รับบริการสามารถติดต่อรับ
บริการได้หลากหลายช่องทาง  
3. ผู้ให้บริการมีการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 
4. ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
สามารถเดินทางได้สะดวกและ
ปลอดภัย 
5. สื่อและอุปกรณ์ มีความ
หลากหลายและทันสมัย  
- บุคลากรที่ให้บริการมีความ
พร้อมและมีคุณวุฒิตรงตามสาขา 

4 1. ผู้ให้บริการมีภาระงานอื่นๆ 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้า ต่อ
การให้บริการ 
2. ผู้รับบริการไม่มีการ
วางแผนก่อนเข้ารับบริการ  
3. ผู้เรียนขาดความพร้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ และ 
การเรียน 
4. ผู้เรียนที่มีความพร้อม 
สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนอ่ืนๆ เนื่องจาก
โรงเรียนนั้นๆ สามารถจัด
การศึกษาได้หลากหลาย 
5. ระยะห่างระหว่างอำเภอ
บางระกำ กับ อำเภอเมือง มี
ระยะทางที่ใกล้ ทำให้ผู้เรียน
สามารถเข้ารับการศึกษา ใน
โรงเรียนที่มีความพร้อม
มากกว่า 
 



๓๐ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดลอมภายนอก : จุดแข็ง(+) สภาพแวดลอมภายนอก : จุดออน(-) 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 

P:ดานการเมือง
และกฎหมาย    
(Political  and  
Legal  Factors) 

3 1. มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
2. เปิดโอกาสให้โรงเรียน จัด
การศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและผู้เรียน 
3. มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
4. เปิดโอกาสให้โรงเรียน จัด
การศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและผู้เรียน 
5. การประกันคุณภาพภายนอก
โดย สมศ. กระตุ้นให้โรงเรียน
บริหารจัดการได้มาตรฐาน ส่งผล
ให้ระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 

3 1. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจัดการศึกษาบ่อยครั้ง 
2. นโยบายของรัฐบาล เพ่ิม
ภาระงานให้กับบุคลากรทาง
การศึกษา 
3. นโยบายของรัฐบาล ไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
4. บุคลากรบางส่วนมีความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมาย 
และข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศึกษา
คลาดเคลื่อน 

E:ดานเศรษฐกิจ 
(Economic 
Factors) 

4 ๑. ชุมชนและสถานศึกษาส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ
วิชาชีพและหารายได้ระหว่าง
เรียน   
๒. ชุมชนมีการรวมกลุ่มผลิต
สินค้าท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนมี
รายได้เสริม เพิ่มความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 
3. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้
เรียนตามความถนัด และความ
สนใจตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
4. โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบอุดหนุนรายหัว จากภาครัฐ 
 
 

2 ๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ดีส่งผลให้
นักเรียนขาด 
ปัจจัยสนับสนุนทางการศึกษา 
2. โรงเรียนมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา ตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
1. การรวมกลุ่มของ AEC  
ส่งผลกระทบต่อการ 
มีงานทำและรายได้ของ
ผู้ปกครอง 
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ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดลอมภายนอก : จุดแข็ง(+) สภาพแวดลอมภายนอก : จุดออน(-) 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 
คาคะแนน
เฉลี่ยจาก
มติสมาชิก 

ขอมูลสนับสนุน 

S:ดานสังคม –
วัฒนธรรม(Social 
– cultural 
Factors) 

4 ๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่สนับสนุน
ให้ผู้เรียนเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น  
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้
การสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี 
๒. ผู้ปกครอง  ผู้ปกครอง
เครือข่าย  ชุมชน  ให้ความ
ร่วมมือในการส่งเสริม  พัฒนา
ผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนเป็นอย่างดี 
 
 

2 ๑. ผู้เรียนบางส่วน มาจาก
ครอบครัวที่ขาดความพร้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครอง
ต้องไปทำงาน  ขาดผู้ดูแล เอา
ใจใส่ ทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ 
๒. ชุมชนยังมีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
ใช้ความรุนแรง ส่งผลต่อ
พฤติกรรมและคุณภาพของ
ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความ
เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด  
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
๓. ผู้ปกครองบางส่วน ที่มี
ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
มีค่านิยมในการส่งบุตรหลาน
ไปเรียนต่อในตัวจังหวัด 
ประกอบกับการคมนาคม
สะดวก ส่งผลให้จำนวนผู้เรียน
ที่มาศึกษาต่อน้อยลง 

T:ดานเทคโนโลยี
(Technological  
Factors) 

5 ๑. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
สร้างโอกาสต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนมากขึ้น 
๒. ชุมชนให้ความร่วมมือในด้าน
การส่งข่าวสารให้สถานศึกษา  
เพ่ือติดตามพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
๓. ชุมชนมีบริการเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่เอ้ือต่อการรับรู้ข่าวสาร
และเทคโนโลยี 

1 ๑. ความก้าวหน้าของสื่อ
เทคโนโลยี ทำให้นักเรียน
บางส่วนใช้เวลาในการบริโภค
สื่อมากเกินไป 
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ตาราง 7 การกำหนดน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายนอก 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ผลการพิจารณาน้ำหนัก 

C:ดานพฤติกรรมลูกคา (Customer Behaviors / Competitors 
Factors) 

0.30 

P:ดานการเมืองและกฎหมาย   ( Political  and  Legal  Factors) 0.20 
E:ดานเศรษฐกิจ( Economic  Factors  ) 0.15 
S:ดานสังคม –วัฒนธรรม(Social – cultural Factors) 0.20 
T:ดานเทคโนโลยี(Technological  Factors) 0.15 
น้ำหนักคะแนนรวม  1.00 

 
ตารางท่ี 8 การสรุปผลการวิเคราะห์สภานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปจจัยสภาพแวดลอม
ภายนอก 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย  
(5 ระดับ) 

คะแนนเฉลี่ย x 
น้ำหนัก สรุปผล 

จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 
C:ดานพฤติกรรมลูกคา (Customer 
Behaviors / Competitors Factors) 

0.30 4 4 1.2 1.2 0 

P:ดานการเมืองและกฎหมาย   ( 
Political  and  Legal  Factors) 

0.20 3 3 0.6 0.6 0 

E:ดานเศรษฐกิจ( Economic  
Factors  ) 

0.15 4 2 0.60 0.30 0.3 

S:ดานสังคม –วัฒนธรรม(Social – 
cultural Factors) 

0.20 4 2 0.80 0.40 0.4 

T:ดานเทคโนโลยี(Technological  
Factors) 

0.15 5 1 0.75 0.15 0.6 

เฉลี่ยปจจัยภายนอก +3.95 -2.65  
สรุปปจจัยภายนอก +0.64  
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ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 จากผลของการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis แล้วพบว่า มีลักษณะ Star (เอ้ือและแข็ง)  ซึ่งสามารถขอกได้ว่าโรงเรียนบาง
ระกำวิทยศึกษามีภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส  และมีปัจจัยภายในที่แข็ง  เป็น
หน่วยงานที่มีความพร้อมสูง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S W 

T 

O 

จุดอ่อน 

อุปสรรค 

โอกาส 

จุดแข็ง 

3.95 

-0.94 
+4.74 

-2.65 

0.64 

+1.90 
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ส่วนที่ ๓ 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
 
นโยบายโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ได้
กำหนดนโยบายประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั ่งยืน และการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธ ิ ป ไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่

   ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
และเป็นพลโลกที่ดี 
(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ม ี จ ิ ตส าธารณะ  ม ี จ ิ ตอาสา 
ร ับผิดชอบต่อครอบครัว ผู ้อื่น 
และส ั งคมโดยรวม ซ ื ่ อส ัตย์  
สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 

ถ ูกต้องเป ็นพลเม ืองด ีของชาต ิ ม ีค ุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
๔. สถานศึกษามีการน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. สถานศ ึกษาม ีการม ีการจ ัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กำหนด 
(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ให้ผู ้เร ียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
ร ับผ ิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน ส ังคม และ
ประเทศชาติ ซื ่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม     
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
   ๒. พัฒนาผู ้เรียนมีความให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุก
ระดับความรุนแรง ที ่ม ีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหาก
ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย 



๓๖ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือ
ผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษา
ช ี ้แนะและความช่วยเหล ืออย ่างท ันการณ์ 
ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
 

 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็น
เลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
๒. ผู ้เร ียนมีความเป็นเลิศตาม
ค ว า ม ถน ั ด แ ละความสน ใจ 
นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
เป็นนวัตกร 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู ่เวที
การแข่งขันระดับประเทศ 

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ผู ้เร ียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะที ่จำเป็นด ้านการร ู ้ เร ื ่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้านการรู ้เรื ่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเขา้
สู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ 

๑. ดำเนินการวัดแววผู ้เร ียน และพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้
ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น 
( Independent Study : IS) การ เร ี ยนร ู ้  เ ชิ ง
บูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
( Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) 
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
๒. ปรับเปลี ่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้
มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู ้ให้ผู้ เรียน มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ 
ความสนใจของผู ้เร ียน และจัดกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งร่างกายและจิตใจ 
๓. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และ
ความถนัดเต็มตามศักยภาพ 



๓๗ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศ ึกษา ได ้ร ับการพ ัฒนา เพ ื ่อปร ับเปล ี ่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้น
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตาม
ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 
๖. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียน
ของผ ู ้ เร ียน โดยมุ ่งเน ้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้ม ีการวัด
ประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๗. สร ุปและรายงานผลการดำเน ินงานต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
๑. หลักสูตรปฐมวยัและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
การพ ัฒนา ท ี ่ สอดคล ้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
๒. ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมี
ทักษะความสามารถ ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ ม ีความย ืดหย ุ ่นทางด ้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื ่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ

๑. ผ ู ้ เร ียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(3R8C) 
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพื ้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
พ ัฒนาหล ักส ู ตรสถานศ ึกษา  ให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) 
และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
(๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรียนได้
เร ียนร ู ้ผ ่านกิจกรรมการปฏิบ ัต ิจร ิง (Active 
Learning) 



๓๘ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต 
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได้ 
๓. ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความร ู ้และทักษะนำไปสู ่การ
พัฒนานวัตกรรม 
๔. ผู ้เร ียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เชื ่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานทำ  มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
๕. ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให ้ม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสขุ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๖.  คร ู  เปล ี ่ ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คำปร ึกษาข ้อ เสนอแนะการ
เร ียนร ู ้หร ือผ ู ้อำนวยการการ
เรียนรู้ 
๗. ครู มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน และ
เป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทำ ตามความถนัด และความต้องการของ
ตนเอง ม ีท ักษะอาชีพที ่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เปน็ 
“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

(๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
๕ ขั ้นตอน หรือบันได ๕ ขั ้น ( Independent 
Study : IS) 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู ้และระบบ
ความค ิดในล ักษณะสหว ิทยาการ (STEAM 
Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทาง
แก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของ
เหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนที ่มีความรู ้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นัก
ประด ิษฐ ์  เป ็นนว ัตกร นำไปส ู ่การพ ัฒนา
นวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การ
ออกกำล ังกาย และสนับสน ุนให ้ผ ู ้ เร ียน มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ 
และความสนใจของตนเอง 
(๕) ส่งเสริมการเรียนรู ้และพัฒนาด้านอารมณ์
และสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL) 



๓๙ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
(๖) สรุปและรายงานผลการดำเน ินงานต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
๓. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา 
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความ
ถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
( Knowledge - Based Society) ขอ งต น เ อ ง 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
๑. สถานศ ึกษาจ ัดการศ ึกษา
เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Global 
Goals for Sustainable 
Development) 
๒ .  ส ถ านศ ึ กษาก ั บอ งค ์ ก ร
ปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ในระดับ
พื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมี
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที ่
 

๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษ
สำหรับผู้พิการ 
๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ด ิจ ิท ัล (Digital Device) เพื ่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 
 

๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
(๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงาน
ที ่เกี ่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่รับผิดชอบ 
(๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี ่ยวข้องระดับพื้นที่ 
จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 



๔๐ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
๔. งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึกษามีเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความ
จำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที ่ตั้ง
ของสถานศึกษา 
๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ้า่ย 
และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสมเพ ื ่อให ้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื ่องมือ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด ้ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
๗. พ ัฒนาระบบการต ิดตาม 
สนับสนุนและประเม ินผลเพื่อ
สร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับ
การศ ึ กษาท ี ่ ม ี ค ุณภาพของ
ประชาชน 

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ด ิจ ิท ัล (Digital Device) เพื ่อใช้เป็น
เครื ่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้แก่
ผู้เรียน 
๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด 
และพื้นที ่
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital 
Technology) มาใช ้ เป ็นเคร ื ่องม ือในการจัด
กิจกรรมการเร ียนร ู ้ ให ้แก ่ผ ู ้ เร ียนได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
ค ุ ้ มครองน ัก เ ร ียนและการแนะแนว ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ 
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำ
มะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อใน
ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
(๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม 
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการ
เรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน 
(๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน 
ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบร ิหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื ้นที่ จัด
อาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
มีคุณภาพ 
(๗) ร ่วมม ือก ับองค ์กรปกครองระด ับพื ้นที่  
สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 
๒. การยกระดับสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ 
๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เป ็นเครื ่องมือในการพ ัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 



๔๑ 
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นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 

๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมด้านความรู้ การสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒ .  สถานศ ึ กษาสามารถนำ
เ ทค โ น โ ล ย ี ม า จ ั ด ท ำ ร ะบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้าน
ความรู ้ เรื ่อง ฉลากสีเขียวเพื่อ
สิ ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน 
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
๓.  สถานศ ึกษาม ีการจ ัดทำ
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการ
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิต
ของผล ิตภ ัณฑ์ การผล ิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอน
ในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู ่ชุมชน
คาร์บอนต่ำ 
๕. สถานศึกษามีการปรับปรุง
และพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ
ส ำ น ั ก ง า น ส ี เ ข ี ย ว  ( GREEN 
OFFICE) เพื ่อให้ม ีบริบทที ่เป็น
แบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
๖. สถานศึกษา มีนโยบายส่งเสรมิ
ความรู ้และสร้างจิตสำนึกและ
จัดการเรียนรู้การผลิตและบรโิภค
ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 

๑. สถานศึกษาในมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติ
ใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชพีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและ
ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการ
ขยะแบบม ีส ่วนร ่วมและการนำขยะ ม าใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู ้ที่
เกี่ยวข้อง 
๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยาย
ผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด ้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ และ
ต ัวอย ่ างร ูปแบบผล ิตภ ัณฑ ์ที่ เป ็นม ิตรกับ
สิ ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
ฯลฯ 
๕. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ 
๖. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่
ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียน
การจ ั ดการ เ ร ี ยนร ู ้  และประย ุ กต ์ ใ ช ้ ใ น
ช ีว ิตประจำว ันและช ุมชนได ้ตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐ 

๑. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพือ่จดั
แนวทางการดำเนินทาง การให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
๒. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ 
QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น  
๓. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและ
จัดทำหน่วยการเรียนรู ้ในเร ื ่อง การผลิตและ
บริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์
ภาวะเรือนกระจก  
๔. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map 
เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
๕ . พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุร ักษ์
สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 
๖. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้
และแนวทางการจัดการเรียนรู ้กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาค 



๔๒ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
๗. สถานศึกษานำขยะมาใช้
ประโยชน์เพื ่อลดปริมาณขยะ 
จำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
 

๗. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมี
นโยบายการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ างท ี ่ เป ็นม ิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 

 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
๑. สถานศึกษา มคีวามเป็นอสิระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลมุ ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 
๒. สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน 
ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. สถานศึกษา มคีวามโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
๔. สถานศึกษามีกระบวนการ 
และการวิธีงบประมาณด้าน

๑. สถานศึกษาไดร้ับการกระจายอำนาจการ
บริหารจดัการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
๒. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีความทันสมยั ยืดหยุ่น คล่องตวัสูง พร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ตดิตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลมุทุกตำบล 
๓. สถานศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจดัการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
๔. สถานศึกษา มคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
๕. สถานศึกษา ผ่านการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
๖. สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

๑. ให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา 
(๑) สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่าง
เป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลมุ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบรหิารงานท่ัวไป  
(๒) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อทำหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๒. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความ
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนา
สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาให้เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย มีหน้าที่ 
สนับสนุน กำกับ ตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจดัการที่
มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคณุธรรมและความโปร่งใสในการ



๔๓ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
การศึกษา เพื่อเพ่ิมคณุภาพและ
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่
ผู้เรยีน 
๕. สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

๗. สถานศึกษามีข้อมูลผู้เรยีนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมลูต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจดัการเรียนรูสู้่ผูเ้รียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 
๘. สถานศึกษา มีแพลตฟอรม์ดิจทิัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นบริหารจัด
การศึกษา 
๙. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทำงานตามหลักการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้
ในการบริหารงาน 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบ (Accountability) ในการ
บริหารจดัการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และ
สถานศึกษา 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรยีน
และสถานศึกษาโดยตรง 
(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรยีนและสถานศึกษา
โดยตรง 
(๓) พัฒนาระบบเบิกจา่ยงบประมาณอุดหนุนตรง
ไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และระบบการทำงานที่เป็น



๔๔ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและ 

แนวทางการดําเนินการ 
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology 
มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพ
ของผู้เรียนในมิตติ่าง ๆ 
(๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ (Services) 
เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลีย่น และบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสงักัดอีกท้ังยัง
เป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพสิูจน์ยืนยัน
ตัวตนเดยีวและรองรับการทำงานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ส่วนที่ ๔   
โครงการและกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
โครงการและกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  พร้อมเป้าหมาย  ระยะ  ๓ ปี 
 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1. ค่ายคุณธรรม กิจกรรมคา่ย
คุณธรรม 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มี
ทักษะในการปฏิบัตตินตาม
พิธีกรรม และคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมของศาสนา
พุทธ 
2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัตติน
เป็นคนดีของสังคม และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข 

1. นักเรียนร้อยละ 8 มี
ความรู้ มีทักษะสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมของ
ศาสนาพุทธ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 
ปฏิบัติตนเป็นคนดี ของ
ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน 

1. นักเรียนร้อยละ 8๒ มี
ความรู้ มีทักษะสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมของ
ศาสนาพุทธ 
2. นักเรียนร้อยละ 9๕ 
ปฏิบัติตนเป็นคนดี ของ
ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน 

1. นักเรียนร้อยละ 8๕ มี
ความรู้ มีทักษะสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมของ
ศาสนาพุทธ 
2. นักเรียนร้อยละ ๑๐0 
ปฏิบัติตนเป็นคนดี ของ
ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน 

นางพัชรีวรรณ  
ตลับทอง 

2. โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

กิจกรรม1ห้องเรยีน  
1 โครงงานคณุธรรม 

1.  โรงเรียนบางระกำวิทย
ศึกษา  มีกระบวนการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน 
2.  โรงเรียนมีกลไกคณะทำงาน
และใช้โครงงานคณุธรรมเป็น
เครื่องมือท่ีทุกคนมีส่วนร่วมใน

1.  ผู้บรหิาร  ครู  นักเรียน
ร้อยละ 80  มีกระบวนการมี
ส่วนร่วม และสร้างความ
รับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องใน
โรงเรียน 

1.  ผู้บรหิาร  ครู  นักเรียน
ร้อยละ 8๕  มีกระบวนการมี
ส่วนร่วม และสร้างความ
รับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องใน
โรงเรียน 

1.  ผู้บรหิาร  ครู  นักเรียน
ร้อยละ ๙0  มีกระบวนการมี
ส่วนร่วม และสร้างความ
รับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องใน
โรงเรียน 

นางธนพรรณ  เด
ชาติวงศ์ ณ อยุธยา 



๔๖ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

การลงมือปฏิบตัิเพื่อพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

2.  ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีกลไกและ
เครื่องมือในการปฏิบตัิ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันท้ัง
โรงเรียน 

2.  ร้อยละ 8๕ ของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีกลไกและ
เครื่องมือในการปฏิบตัิ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันท้ัง
โรงเรียน 

2.  ร้อยละ ๙๐ ของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีกลไกและ
เครื่องมือในการปฏิบตัิ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันท้ัง
โรงเรียน 

3. โรงเรียนวิถีพุทธ - กิจกรรมงามอย่าง
ไทย ก้าวไกลใน
สังคมโลก  (ประกวด
มารยาทไทย) 
- กิจกรรมนิทานสาน
คุณธรรม  (ประกวด
เล่านิทานคณุธรรม) 
- กิจกรรมประกวด
สวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภญัญะ 
- กิจกรรมแกนนำ
นักเรียนสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมผ่าน
กิจกรรมกิจกรรมวิถีธรรมวิถี
ไทย   
2.    เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 1.  นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมผ่านกิจกรรม
กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย   
2.  นักเรียนร้อยละ 80  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามที่พระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ   

 1.  นักเรียนร้อยละ 8๕  
ได้รับการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมผ่านกิจกรรม
กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย   
2.  นักเรียนร้อยละ 8๕  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามที่พระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ   

 1.  นักเรียนร้อยละ ๙0  
ได้รับการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมผ่านกิจกรรม
กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย   
2.  นักเรียนร้อยละ ๙0  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามที่พระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ   

นางธนพรรณ  เดชติ
วงศ์ ณ อยุธยา 



๔๗ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

4. โรงเรียนสุจริต - กิจกรรมอบรม 
ปปช. สพฐ.น้อย 
- กิจกรรมบริษัท
สร้างการด ี
- กิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมือง  
- กิจกรรมการสรา้ง
คนให้มีวินัย 
- กิจกรรมค่ายยุวชน
คนดีของแผ่นดิน  
- กิจกรรมสร้างสรรค์
ผ่านหนังสั้น 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วม
ในระดมปญัญา การป้องกันการ
ทุจริต  
2. เพื่อไดร้ับการปลูกฝังให้
นักเรียนมีจติสำนึกและสรา้ง
เครือข่ายในชุมชนในสังคมใน
การต่อต้านการทุจรติทุก
รูปแบบ 

1 นักเรียนร้อยละ 80  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจ มีส่วนร่วมใน
ระดมปัญญา การป้องกันการ
ทุจริต 
2 นักเรียนร้อยละ 80  
ได้รับการปลูกฝังให้นักเรยีนมี
จิตสำนึกและสร้างเครือข่าย
ในชุมชนในสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

1 นักเรียนร้อยละ 8๕  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจ มีส่วนร่วมใน
ระดมปัญญา การป้องกันการ
ทุจริต 
2 นักเรียนร้อยละ 8๕  
ได้รับการปลูกฝังให้นักเรยีนมี
จิตสำนึกและสร้างเครือข่าย
ในชุมชนในสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

1 นักเรียนร้อยละ ๙0  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจ มีส่วนร่วมใน
ระดมปัญญา การป้องกันการ
ทุจริต 
2 นักเรียนร้อยละ ๙0  
ได้รับการปลูกฝังให้นักเรยีนมี
จิตสำนึกและสร้างเครือข่าย
ในชุมชนในสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

นางธนพรรณ   
เดชาติวงศ์ ณ 
อยุธยา 

5. การจัดการเรยีน
การสอนลูกเสือ 

 1. เพื่อจัดการเรยีนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสตูรลูกเสือ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
2.  เพื่อยกระดับผลการ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือให้
สูงขึ้น 

1.  นักเรียนร้อยละ  100   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
2.  นักเรียนร้อยละ  90    
มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

1.  นักเรียนร้อยละ  100   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
2.  นักเรียนร้อยละ  90    
มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

1.  นักเรียนร้อยละ  100   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
2.  นักเรียนร้อยละ  90    
มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

นายปราโมทย์  เด
ชาติวงศ์ ณ อยุธยา 



๔๘ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

6. กิจกรรมจดัการ
เรียนการสอนยุว
กาชาด 

กิจกรรมวันรับเข็มยุว
กาชาดใหม ่
กิจกรรมวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย 

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด 

นักเรียนยุวกาชาดระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  วัดผล
ประเมินผลผ่าน 100 % 

นักเรียนยุวกาชาดระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  วัดผล
ประเมินผลผ่าน 100 % 

นักเรียนยุวกาชาดระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  วัดผล
ประเมินผลผ่าน 100 % 

นางศุภจิตรา   สุทธิ 

7. ค่ายพักแรม
ลูกเสือและยุว
กาชาด  บูรณา
การศึกษาแหล่ง                                  
เรียนรู ้  

  1. ผู้เรียนแสวงหาความรูจ้าก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก  
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์        

1   ร้อยละ  80   ของ
ผู้เรยีนสนใจแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 
2   ร้อยละ  80   ของ
ผู้เรยีนมีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง สามารถ เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้ และเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.รายงานผลการประเมิน
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  
ยุวกาชาด  จำนวน  1   เล่ม 

1   ร้อยละ  8๕   ของ
ผู้เรยีนสนใจแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 
2   ร้อยละ  8๕   ของ
ผู้เรยีนมีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง สามารถ เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้ และเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.รายงานผลการประเมิน
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  
ยุวกาชาด  จำนวน  1   เล่ม 

1   ร้อยละ  ๙0   ของ
ผู้เรยีนสนใจแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 
2   ร้อยละ  ๙0   ของ
ผู้เรยีนมีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง สามารถ เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้ และเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.รายงานผลการประเมิน
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  
ยุวกาชาด จำนวน  1   เล่ม 

นายปราโมทย์   
เดชาติวงศ์ ณ 
อยุธยา 

8. การเรยีนรู้สูภ้ัย
พิบัติ 

การจัดการเรยีนการ
รู้ภัยพิบัตศิึกษาโดย
สร้างหน่วยเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
  

1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม 
และภยัพิบัติอื่น ๆ ให้กับ
นักเรียน 

1.  เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม 
และภยัพิบัติอื่น ๆ ให้กับ
นักเรียน ร้อยละ 80 
2.  ส่งเสริมใหผู้้ปกครอง 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย

1.  เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม 
และภยัพิบัติอื่น ๆ ให้กับ
นักเรียน ร้อยละ 8๕ 
2.  ส่งเสริมใหผู้้ปกครอง 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย

1.  เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม 
และภยัพิบัติอื่น ๆ ให้กับ
นักเรียน ร้อยละ ๙0 
2.  ส่งเสริมใหผู้้ปกครอง 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย

นางณัฐธยาน์   
เพ็งสุวรรณ 



๔๙ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

2.  เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตใน
การปรับตัวอยู่กบัน้ำท่วมให้กับ
นักเรียน 
3.  เพื่อกระตุ้นใหค้รูเห็น
ความสำคญัของการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง 

ร้อยละ  80 มสี่วนร่วมใน
การเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติให้กับนักเรียน    
3.  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในโครงการนี ้

ร้อยละ  8๕ มสี่วนร่วมใน
การเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติให้กับนักเรียน    
3.  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในโครงการนี ้

ร้อยละ  ๙0 มสี่วนร่วมใน
การเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติให้กับนักเรียน    
3.  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในโครงการนี ้

9. ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมค่าย
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  เพื่อส่งเสริม นักเรียนให้มี
วิถีชีวิตที่พอเพียงและพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีคณุธรรมกำกับ
ความรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
ตามวิสยัทัศน์  ปรัชญาและ
จุดเน้นท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80  นักเรยีน
ปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่พอเพียง   
2.  ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รบั
การพฒันาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.  ร้อยละ 8๕  นักเรียน
ปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่พอเพียง   
2. ร้อยละ 8๕ ผูเ้รียนไดร้ับ
การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ร้อยละ ๙0  นักเรยีน
ปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่พอเพียง   
2.  ร้อยละ ๙0 ผู้เรียนได้รบั
การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

นางสมพิศ  หาญ
ไพบูลย ์



๕๐ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

10. กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
รอบด้าน  
(นักศึกษาวิชา
ทหาร) 

- รับฟังนโยบาย 
  ความมั่นคงชาติ 
- วันสำคัญทาง
ศาสนา 
- การเทิดทูนสถาบัน   
พระมหากษตัริย ์
- ค่ารถรับส่ง นศท. 
  ร่วมกิจกรรม  การ
ฝึกวิชาทหาร 

1.  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรยีนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร 
2.  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ  ความสามารถ  
ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรยีน 

1.  ผู้เรียนร้อยละ  90  มี
คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2.  มีการจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนร้อยละ  90   ที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ   
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

1.  ผู้เรียนร้อยละ  90  มี
คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2.  มีการจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนร้อยละ  90   ที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ   
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

1.  ผู้เรียนร้อยละ  90  มี
คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2.  มีการจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนร้อยละ  90   ที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ   
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

นางดวงดาว  จันทร์
โต และ 
ว่าท่ี ร.ต. เลาะ  
เทียมเมฆ 

11. ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 

1. กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
2. กิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง 

1.  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรยีนได้
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่นจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 
2..  เพื่อนำเอาวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่มีมา
ตั้งแต่เดมิมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง 
ได้นำไปปฏิบตั ิ
3.  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ
และเห็นคุณค่าของปราชญ์
ชาวบ้านให้คงอยู่เป็นมรดกของ
ชาติสืบไป 

1.  ผู้เรียนร้อยละ  80  มี
ความคิดรเิริม่  กล้า
แสดงออกและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
2.  ผู้เรียนร้อยละ  80  ได้
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์   
3.  ผู้เรียนร้อยละ  80  มี
ทักษะในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปศิลปะ 
4.  ผู้เรียนร้อยละ  90  เห็น
คุณของการร้องเพลงลูกทุ่ง 
 

1.  ผู้เรียนร้อยละ  8๒  มี
ความคิดรเิริม่  กล้า
แสดงออกและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
2.  ผู้เรียนร้อยละ  8๒  ได้
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์   
3.  ผู้เรียนร้อยละ  8๒  มี
ทักษะในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปศิลปะ 
4.  ผู้เรียนร้อยละ  90  เห็น
คุณของการร้องเพลงลูกทุ่ง 
 

1.  ผู้เรียนร้อยละ  8๕  มี
ความคิดรเิริม่  กล้า
แสดงออกและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
2.  ผู้เรียนร้อยละ  8๕  ได้
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์   
3.  ผู้เรียนร้อยละ  8๕  มี
ทักษะในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปศิลปะ 
4.  ผู้เรียนร้อยละ  90  เห็น
คุณของการร้องเพลงลูกทุ่ง 
 

นางปอลิณ   
หยุ่นตระกูล /  
นางสาวเบญจวรรณ  
ณ จันตา 



๕๑ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

12. โครงการโรงเรยีน
สีขาว   

- กิจกรรมตรวจหา
การใช้สารเสพตดิใน
ปัสสาวะ 
- กิจกรรมวันงดสบู
บุหรี่โลก 
- กิจกรรมเดิน
รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 
- กิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนนำ 
GEN Z ไมล่อง ไม่
สูบ 
- กิจกรรมค่าย
ป้องกันยาเสพติด 
- กิจกรรม “บวร” 
ช่วยเลิกบุหรี ่
- กิจกรรม TO BE 
NOMBER ONE  
- กิจกรรมมอบ
เกียรติบตัรประกาศ
เกียรติคณุ 

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจของโทษพิษ
ภัยอันตรายจากยาเสพตดิบุหรี่ 
เหล้า อบายมุข 
๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ให้เกิดความตระหนักและมี
ทักษะการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลยาเสพติด บุหรี่ เหล้า 
อบายมุข  
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความภาคภูมิใจมองเห็นคณุค่า
ของตนเองและผู้อื่น 

๑. นักเรียนร้อยละ  ๘๕  มี
ความรู้ความเข้าใจของโทษ
พิษภัยอันตรายจากยาเสพตดิ
ทุกชนิด 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๘๕  ไม่
มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับ บุหรี่ 
ยาเสพตดิ 
๓.  นักเรียนร้อยละ  ๘๕ ไม่
มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
๔.  นักเรียนร้อยละ  ๘๕  มี
ความภาคภูมิใจมองเห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

๑. นักเรียนร้อยละ  ๘๗  มี
ความรู้ความเข้าใจของโทษ
พิษภัยอันตรายจากยาเสพตดิ
ทุกชนิด 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๘๗  ไม่
มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับ บุหรี่ 
ยาเสพตดิ 
๓.  นักเรียนร้อยละ  ๘๗ ไม่
มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
๔.  นักเรียนร้อยละ  ๘๗  มี
ความภาคภูมิใจมองเห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

๑. นักเรียนร้อยละ  ๙๐  มี
ความรู้ความเข้าใจของโทษ
พิษภัยอันตรายจากยาเสพตดิ
ทุกชนิด 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๙๐  ไม่
มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับ บุหรี่ 
ยาเสพตดิ 
๓.  นักเรียนร้อยละ  ๙๐ ไม่
มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
๔.  นักเรียนร้อยละ  ๙๐  มี
ความภาคภูมิใจมองเห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

ว่าท่ี ร.ต. เลาะ   
เทียมเมฆ   



๕๒ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

13. โครงการ
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

1.กิจกรรมพัฒนา
นักเรียนแกนนำ
เสรมิสร้างภาวะผู้นำ 
2. กิจกรรมสภา
นักเรียน 

1.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจ
ถึงระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง 
2.เพื่อให้นักเรยีนมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมการเลือกตั้งตาม
ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย   
3.เพื่อให้นักเรยีนมีจติ
สาธารณะ ทำกิจกรรมเพื่อ
สังคมและรู้จักวัฒนธรรมของ
การให ้

1.  นักเรียนร้อยละ 90  
นักเรียนเข้าใจถึงระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
อย่างถูกต้อง 
2.  นักเรียนร้อยละ 90  มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เลือกตั้ง และมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

1.  นักเรียนร้อยละ 90  
นักเรียนเข้าใจถึงระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
อย่างถูกต้อง 
2.  นักเรียนร้อยละ 90  มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เลือกตั้ง และมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

1.  นักเรียนร้อยละ 90  
นักเรียนเข้าใจถึงระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
อย่างถูกต้อง 
2.  นักเรียนร้อยละ 90  มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เลือกตั้ง และมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

นายพิศาล   
นุชจันทร์   

14. เสรมิสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

ดำเนินกิจกรรม 
-วันไหว้คร ู
- ถวายเทียนจำนำ
พรรษา 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม ่

1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เห็นคณุค่าของ
กิจกรรม 
2.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและ
ประสบการณ์จากการจัด
กิจกรรม 
3.  เพื่อให้นักเรียนคดิเป็นทำ
เป็นแก้ปัญหาเป็น  จากการทำ
กิจกรรม 

1 นักเรียนร้อยละ  90  มี
ความรู้ ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของกิจกรรม 
2  นักเรียนร้อยละ  90  มี
ทักษะและประสบการณ์จาก
การจัดกิจกรรม 
3.นักเรยีนร้อยละ  90  คิด
เป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น  
จากการทำกิจกรรม 

1 นักเรียนร้อยละ  9๕  มี
ความรู้ ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของกิจกรรม 
2  นักเรียนร้อยละ  9๕  มี
ทักษะและประสบการณ์จาก
การจัดกิจกรรม 
3.นักเรยีนร้อยละ  9๕  คิด
เป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น  
จากการทำกิจกรรม 

1 นักเรียนร้อยละ  9๕  มี
ความรู้ ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของกิจกรรม 
2  นักเรียนร้อยละ  9๕  มี
ทักษะและประสบการณ์จาก
การจัดกิจกรรม 
3.นักเรยีนร้อยละ  9๕  คิด
เป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น  
จากการทำกิจกรรม 

นายปราโมทย์  เด
ชาติวงศ์ ณ อยุธยา 



๕๓ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

4.  เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม   
และส่งเสรมิความเป็น
ประชาธิปไตย 
5.  เพื่อให้นักเรียนมีความเอื้อ
อาทรต่อผู้อื่นและกตญัญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ 
6.  เพื่อสืบสานประเพณไีทย
และส่งเสรมิความจงรักภักดตี่อ
พระมหากษตัริย ์

4 นักเรียนร้อยละ  90   
สามารถทำงานเป็นทีมและมี
ความเป็นประชาธิปไตย 
5   นักเรียนร้อยละ  90เอื้อ
อาทรต่อผู้อื่นและกตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ 
6   นักเรียนร้อยละ  90 มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
7  นักเรียนร้อยละ  90 มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

4 นักเรียนร้อยละ  9๕   
สามารถทำงานเป็นทีมและมี
ความเป็นประชาธิปไตย 
5   นักเรียนร้อยละ  9๕ 
เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ 
6   นักเรียนร้อยละ  9๕ มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
7  นักเรียนร้อยละ  9๕ มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

4 นักเรียนร้อยละ  9๕   
สามารถทำงานเป็นทีมและมี
ความเป็นประชาธิปไตย 
5   นักเรียนร้อยละ  9๕ 
เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ 
6   นักเรียนร้อยละ  9๕ มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
7  นักเรียนร้อยละ  9๕ มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาจัด
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย                                     

- กิจกรรมค่ายพัฒนา
ทักษะ การอ่าน-การ
เขียนภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสรมิวัน
สำคัญทางภาษาไทย 
- กิจกรรมอ่านคล่อง-
เขียนคล่อง ภาษาพา
เพลิน 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด  
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ี
ความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทักษะการใช้
ภาษาไทย 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยตาม
หลักปรัชญาภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการใช้สื่อ 
และเทคโนโลยี ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผลตาม
มาตรฐาน 
2. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

1. นักเรียนร้อยละ 8๒ มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยตาม
หลักปรัชญาภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการใช้สื่อ 
และเทคโนโลยี ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผลตาม
มาตรฐาน 
2. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

1. นักเรียนร้อยละ 8๕ มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยตาม
หลักปรัชญาภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการใช้สื่อ 
และเทคโนโลยี ตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผลตาม
มาตรฐาน 
2. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปวีณา  แก้วกอง 



๕๕ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

2. พัฒนาจัด
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ                             
กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษา 

- กิจกรรมพัฒนา 
การเรยีนการสอนสุข
ศึกษา และพลศึกษา 
- ค่ายพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด  
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ี
ความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทักษะการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนานักเรียนใน
ด้านความสามารถเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพทักษะการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 8๒ มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 8๒ 
ได้รับการพัฒนานักเรียนใน
ด้านความสามารถเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพทักษะการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 8๒ 
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 8๕ มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 8๕ 
ได้รับการพัฒนานักเรียนใน
ด้านความสามารถเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพทักษะการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 8๕ 
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

นายรัตนกร  ไกรฤกษ ์



๕๖ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

3. พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคญัของ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิฯ งาน
อาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และวัสดุ-อุปกรณ์
สำนักงาน 
- กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศการ
งานอาชีพ 
(แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม) 

1.  เพื่อให้นักเรียนแผนการ
งานอาชีพมีผลสมัฤทธ์ิฯเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
2.  เพื่อให้ครูมีวสัดุ – 
อุปกรณ์ใช้ทำงานการเรยีน
การสอน  
3.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนแข่ง
ศิลปะหตัถกรรม 

1. ผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  เฉลี่ยไม่ตำ่กว่า  60 
2.  ร้อยละ 90 ของครูใน
กลุ่มสาระฯมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้
ทำงานการเรียนการสอน
พอเพียง 
3.  ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ที่แข่งศิลปหัตถกรรมได้
รางวัลไม่ต่ำกว่าระดับเหรยีญ
เงิน 
 

1. ผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  เฉลี่ยไม่ตำ่กว่า  6๒ 
2.  ร้อยละ 90 ของครูใน
กลุ่มสาระฯมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้
ทำงานการเรียนการสอน
พอเพียง 
3.  ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ที่แข่งศิลปหัตถกรรมได้
รางวัลไม่ต่ำกว่าระดับเหรยีญ
เงิน 
 

1. ผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  เฉลี่ยไม่ตำ่กว่า  6๕ 
2.  ร้อยละ 90 ของครูใน
กลุ่มสาระฯมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้
ทำงานการเรียนการสอน
พอเพียง 
3.  ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ที่แข่งศิลปหัตถกรรมได้
รางวัลไม่ต่ำกว่าระดับเหรยีญ
เงิน 
 

นางศุภจิตรา   สุทธิ 

4. โครงการ
พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา  
ศาสนาและ                                   
วัฒนธรรม 

- กิจกรรมค่ายพัฒนา
กิจกรรมการสวด
มนต์หมู่ทำนอง
สรภญัญะ  เพ่ือ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการสวดมนตไ์หว้พระ
สำหรับนักเรียนให้ถูกต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สมาธิ  ด้วยการสวดมนตไ์หว้
พระเป็นประจำสม่ำเสมอ 

1.  นักเรียนจำนวน  40  
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
สวดมนต์เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  
2.  นักเรียนจำนวน 40  คน  
ได้รับการส่งเสรมิให้มสีมาธิ  
ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ
เป็นประจำสมำ่เสมอ 

1.  นักเรียนจำนวน  40  
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
สวดมนต์เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  
2. นักเรียนจำนวน  40  คน  
ได้รับการส่งเสรมิให้มสีมาธิ  
ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ
เป็นประจำสมำ่เสมอ 

1.  นักเรียนจำนวน  40  
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
สวดมนต์เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  
2.  นักเรียนจำนวน 40  คน  
ได้รับการส่งเสรมิให้มสีมาธิ  
ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ
เป็นประจำสมำ่เสมอ 

นางธนพรรณ   
เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

5. พัฒนาจัด
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ                                  
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรม B.S. 
Asean Camp  
- ค่ายพัฒนาทักษะ
ทางภาษา 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางภาษาตาม
มาตรฐาน 
2.  เพื่อพัฒนาคุณผู้เรยีนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษา 
2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษา 
3.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  ร้อยละ 8๒ ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษา 
2.  ร้อยละ 8๒ ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษา 
3.  ร้อยละ 8๒ ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  ร้อยละ 8๕ ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษา 
2.  ร้อยละ 8๕ ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษา 
3.  ร้อยละ 8๕ ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษา 
ต่างประเทศ                                   

6. พัฒนาจัด
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กิจกรรมคา่ย
คณิตศาสตร์สำหรับ
นักเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถคิด
อย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมี
สติสมเหตุสมผล 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได ้
 
 

1. ร้อยละ 70 ของนักเรียน
มีความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได ้

1. ร้อยละ 7๒ ของนักเรียน
มีความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได ้

1. ร้อยละ 7๕ ของนักเรียน
มีความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได ้

คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

7. พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมคา่ย 

1.จัดกิจกรรมค่าย
นักบินน้อย สพฐ. 
2. จัดกิจกรรมจรวด
ขวดน้ำ และ
เครื่องบินพลังยาง 
3. จัดกิจกรรมค่าย
สะเต็มศึกษา STEM 
Education 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด  
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ี
ความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร ์
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนานักเรียนใน
ด้านวิทยาศาสตร ์
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนำ
บริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้
4. นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนานักเรียนใน
ด้านวิทยาศาสตร ์
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนำ
บริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้
4. นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนานักเรียนใน
ด้านวิทยาศาสตร ์
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนำ
บริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้
4. นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายพีระพงษ์  ปัญญา 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

8. พัฒนาจัด
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ                                           
กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

- กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายพัฒนา
ทักษะทางศิลปะ 
ดนตร ี

1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านศลิปะ 
3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  ครูร้อยละ  80  มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
2.  ครูร้อยละ  80  ได้รับ
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านศลิปะ 
3.  ครูร้อยละ  80  มีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนำบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการ 

1.  ครูร้อยละ  8๕  มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
2.  ครูร้อยละ  8๒  ได้รับ
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านศลิปะ 
3.  ครูร้อยละ  8๒  มีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนำบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการ 

1.  ครูร้อยละ  ๙0  มี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
2.  ครูร้อยละ  8๕  ได้รับ
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านศลิปะ 
3.  ครูร้อยละ  8๕  มีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนำบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการ 

นางสาวเบญจวรรณ  ณ 
จันตา 
 

9. พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

กิจกรรมพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตร ที่
เหมาะสม  สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ  ความ
ถนัด และความสนใจของ
ผู้เรยีน 

1  โรงเรยีนมีหลักสตูร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องท้องถิ่น 
2.  กระตุ้นใหค้รูร้อยละ 80 
ตื่นตัวเห็นความสำคัญของ
การจัดการเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง 

1  โรงเรยีนมีหลักสตูร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องท้องถิ่น 
2.  กระตุ้นใหค้รูร้อยละ 8๒ 
ตื่นตัวเห็นความสำคัญของ
การจัดการเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง 

1  โรงเรยีนมีหลักสตูร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องท้องถิ่น 
2.  กระตุ้นใหค้รูร้อยละ 8๕
ตื่นตัวเห็นความสำคัญของ
การจัดการเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง 

นางณัฐธยาน์  เพ็ง
สุวรรณ 



๖๐ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

10. จัดการศึกษา
เรียนรูห้ลักสูตร
แกนมัธยมศึกษา 

กิจกรรมหลักสูตร
แกนมัธยมศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียน
หลักสตูรแกนมัธยมศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ   
ความถนัด และความสนใจ
ของนักเรียน 

โรงเรียนมีการจัดหลักสตูร
แกนมัธยมศึกษา ท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
ร้อยละ 80 

โรงเรียนมีการจัดหลักสตูร
แกนมัธยมศึกษา ท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
ร้อยละ 80 

โรงเรียนมีการจัดหลักสตูร
แกนมัธยมศึกษา ท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
ร้อยละ 80 

นางณัฐธยาน์  เพ็ง
สุวรรณ 

11. ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ้

กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู ้

เพื่อให้นักเรียนได้มโีอกาสได้
ลงมือปฏิบัตจิริง มี
ประสบการณ์ตรง ทำงานเป็น
ทีม และเรียนรูด้้วยตนเอง
อย่างมีความสุข 

1. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
100 ได้ปฏิบัติกจิกรรม ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไดล้ง
มือปฏิบัติจริง มี
ประสบการณ์ตรง ทำงาน
เป็นทีม และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2.  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 
มีความพงึพอใจในโครงการนี ้

1. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
100 ได้ปฏิบัติกจิกรรม ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไดล้ง
มือปฏิบัติจริง มี
ประสบการณ์ตรง ทำงาน
เป็นทีม และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2.  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจในโครงการนี ้

1. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
100 ได้ปฏิบัติกจิกรรม ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไดล้ง
มือปฏิบัติจริง มี
ประสบการณ์ตรง ทำงาน
เป็นทีม และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2.  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจในโครงการนี ้

นางณัฐธยาน์  เพ็ง
สุวรรณ 

12. หลักสตูรระยะสั้น
ที่เน้นสมรรถนะ
วิชาชีพ 

- กิจกรรมหลักสตูร
ระยะสั้นท่ีเน้น
สมรรถนะวิชาชีพ 

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 1 คน 1 สมรรถนะ 
เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ
และหลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คนละ 1 อาชีพ 

โรงเรียนมีการจัดหลักสตูร
ระยะสั้น 1 คน 1 สมรรถนะ 
ที่ส่งเสรมิและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

โรงเรียนมีการจัดหลักสตูร
ระยะสั้น 1 คน 1 สมรรถนะ 
ที่ส่งเสรมิและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

โรงเรียนมีการจัดหลักสตูร
ระยะสั้น 1 คน 1 สมรรถนะ 
ที่ส่งเสรมิและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

นางณัฐธยาน์  เพ็ง
สุวรรณ 



๖๑ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

13. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

- ปรับปรุงและ
พัฒนาห้องศูนย ์
การเรยีนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
เช่น สวนหย่อม 
 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

1.  เพื่อพัฒนาแหล่งเรยีนรู้
ภายในโรงเรียน 
2.  เพื่อจัดทำสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1  พื้นที่ภายในโรงเรียน 
ร้อยละ 80 มีการพัฒนา/
ปรับปรุงให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคคลภายนอก 

1  พื้นที่ภายในโรงเรียน 
ร้อยละ 8๒ มีการพัฒนา/
ปรับปรุงให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคคลภายนอก 

1  พื้นที่ภายในโรงเรียน 
ร้อยละ 8๕ มีการพัฒนา/
ปรับปรุงให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคคลภายนอก 

นางณัฐธยาน์  เพ็ง
สุวรรณ 

14. เปิดโลกวิชาการ  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ และมี
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำเสนอ
ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาจนสามารถ
นำเสนอผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาจนสามารถ
นำเสนอผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาจนสามารถ
นำเสนอผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

นางสาวบังอร  ชะเอม
จันทร์ 

15. กิจกรรมตาม
นโยบายจดุเน้น 
แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม

 เพื่อส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ มีทักษะ ความสามารถ
ตามศักยภาพของตนเอง ตาม
นโยบาย 
จุดเน้นแนวทางการปฏริูป
การศึกษาให้ยกระดับ

1 ผู้เรียนร้อยละ 100  
ได้รับการส่งเสรมิศักยภาพ
ของตนเองตามนโยบาย
จุดเน้นแนวทางการปฏริูป
การศึกษายกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  

1 ผู้เรียนร้อยละ 100  
ได้รับการส่งเสรมิศักยภาพ
ของตนเองตามนโยบาย
จุดเน้นแนวทางการปฏริูป
การศึกษายกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  

1 ผู้เรียนร้อยละ 100  
ได้รับการส่งเสรมิศักยภาพ
ของตนเองตามนโยบาย
จุดเน้นแนวทางการปฏริูป
การศึกษายกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  

นางสาวบังอร  ชะเอม
จันทร์ 



๖๒ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาให้
ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นของ
กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
สาระ 

คุณภาพสูงขึ้นของกลุ่มสาระ 
8 กลุ่มสาระ   

2. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจในโครงการ 
อยู่ในระดับ ด ี

2. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจในโครงการ 
อยู่ในระดับ ด ี

2. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจในโครงการ 
อยู่ในระดับ ด ี

16. ส่งเสริมผูเ้รียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน
งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

 เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีความรู้ 
มีทักษะ ความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง จน
สามารถเข้าร่วม การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 40  ได้รบั
รางวัลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบั
เขตพื้นท่ี  ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
2. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจในโครงการ 
อยู่ในระดับ ดมีาก 

1. ผู้เรียนร้อยละ 4๒  ได้รบั
รางวัลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบั
เขตพื้นท่ี  ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
2. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจในโครงการ 
อยู่ในระดับ ดมีาก 

1. ผู้เรียนร้อยละ 4๕  ได้รบั
รางวัลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบั
เขตพื้นท่ี  ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
2. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 100 
มีความพึงพอใจในโครงการ 
อยู่ในระดับ ดมีาก 

นางสาวบังอร  ชะเอม
จันทร์   

17. ส่งเสริมนิสยัรัก
การอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 

- กิจกรรมส่งเสรมิ
นิสัยรักการอ่าน 
- ห้องสมุดสญัจร
ตะลอนทัวร ์
- ตามรอยหนังสือ
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน 
- ตามรอยหนังสือ
พระมหาชนก 

1.  นักเรียนมีเป้าหมายในการ
อ่าน  สามารถคดิรูปแบบ  
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่านด้วยตนเอง 
2.  นักเรียนใช้เวลานอกเวลา
เรียนในการอ่านหนังสือเฉลีย่
อย่างน้อยวันละ  60  นาที 
3.  นักเรียนเลือกอ่านหนังสือ
อื่นนอกจากหนังสือแบบเรียน

1.  ร้อยละ  80  ของ
นักเรียนมเีป้าหมายในการ
อ่าน  สามารถคดิรูปแบบ  
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่านด้วยตนเอง 
2.  ร้อยละ  80  ของ
นักเรียนใช้เวลานอกเวลา
เรียนในการอ่านหนังสือเฉลีย่
อย่างน้อยวันละ  60  นาที 

1.  ร้อยละ  8๒  ของ
นักเรียนมเีป้าหมายในการ
อ่าน  สามารถคดิรูปแบบ  
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่านด้วยตนเอง 
2.  ร้อยละ  8๒  ของ
นักเรียนใช้เวลานอกเวลา
เรียนในการอ่านหนังสือเฉลีย่
อย่างน้อยวันละ  60  นาที 

1.  ร้อยละ  8๕  ของ
นักเรียนมเีป้าหมายในการ
อ่าน  สามารถคดิรูปแบบ  
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่านด้วยตนเอง 
2.  ร้อยละ  8๕  ของ
นักเรียนใช้เวลานอกเวลา
เรียนในการอ่านหนังสือเฉลีย่
อย่างน้อยวันละ  60  นาที 

นางพรรณี   
พงษ์พานทอง 



๖๓ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

- สุดยอดนักอ่าน 
- นิทรรศการความรู้
จากห้องสมุด 
- สัปดาห์ห้องสมุด 
- จัดแสดงหนังสือดีที่
น่าอ่าน  
- กิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด 
- กิจกรรม
บริหารงานห้องสมุด 

เฉลี่ยตามเกณฑ์การอ่านขั้นต่ำ
ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4.  นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

3.  ร้อยละ  80  ของ
นักเรียนเลือกอ่านหนังสืออ่ืน
นอกจากหนังสือแบบเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์การอ่านขั้น
ต่ำของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
4.  ร้อยละ  80  ของ
นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และมีทักษะในการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

3.  ร้อยละ  8๒  ของ
นักเรียนเลือกอ่านหนังสืออ่ืน
นอกจากหนังสือแบบเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์การอ่านขั้น
ต่ำของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
4.  ร้อยละ  8๒  ของ
นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และมีทักษะในการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

3.  ร้อยละ  8๕  ของ
นักเรียนเลือกอ่านหนังสืออ่ืน
นอกจากหนังสือแบบเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์การอ่านขั้น
ต่ำของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
4.  ร้อยละ  8๕  ของ
นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และมีทักษะในการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

18. กิจกรรมการวิจัย
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนา
สื่อและนวตักรรม
ทางการศึกษา 

1  เพื่อการทำวิจัยในช้ันเรียน
ไปพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน   
2.  เพื่อให้ครูนำผลการวิจัยใน
ช้ันเรียนไปวางแผนการจดัการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1.  ครูร้อยละ  80  สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
ระดับที่ดีขึ้น 
2.  ครูร้อยละ  80  ทำวิจัย
ในช้ันเรียน 
3.3  ครูร้อยละ 90  มีการ
วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล 

1.  ครูร้อยละ  8๒  สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
ระดับที่ดีขึ้น 
2.  ครูร้อยละ  8๒  ทำวิจัย
ในช้ันเรียน 
3.3  ครูร้อยละ 9๒  มีการ
วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล 

1.  ครูร้อยละ  8๕  สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
ระดับที่ดีขึ้น 
2.  ครูร้อยละ  8๕  ทำวิจัย
ในช้ันเรียน 
3.3  ครูร้อยละ 9๕  มีการ
วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล 

นางสาวเบญจวรรณ  ณ 
จันตา 

 
 
 
 



๖๔ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางด้าน
ภาษาไทย 
- พัฒนาสื่อและ
อุปกรณ์เพื่อการ
เรียนรู้ทางดา้น
ภาษาไทย 

1.  นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
และพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทยไดสู้งขึ้น  
2.  นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จำเป็นตามหลักสูตรสามารถ
แสดงทักษะด้านต่างๆ ได้อย่าง
ถูกหลักการและมีความคิด
สร้างสรรค ์
3.  นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
ขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นมี
ความสามารถตดัสินใจ
แก้ปัญหาได ้
อย่างมีสตสิมเหตุสมผลและมี
ประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น ในระดับ 2 
ขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ80 มี
ความคิดรเิริม่และสรา้งสรรค์
ผลงานและทักษะด้านต่างๆ 
ได้อย่างถูกหลักการด้วยความ
ภูมิใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 60 เห็น
คุณค่าและพัฒนาการเรียน 
ให้มีผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นกว่าขีดจำกัดล่างของ
ประเทศขึ้นไป 
4. สรปุผลการดำเนินงานการ
ปฏิบัติงานสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยประจำปีการศึกษา  

1. นักเรียนร้อยละ 8๑ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น ในระดับ 2 
ขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ8๑ มี
ความคิดรเิริม่และสรา้งสรรค์
ผลงานและทักษะด้านต่างๆ 
ได้อย่างถูกหลักการด้วยความ
ภูมิใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 6๒ เห็น
คุณค่าและพัฒนาการเรียน 
ให้มีผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นกว่าขีดจำกัดล่างของ
ประเทศข้ึนไป 
4. สรปุผลการดำเนินงานการ
ปฏิบัติงานสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยประจำปีการศึกษา  

1. นักเรียนร้อยละ 8๒ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น ในระดับ 2 
ขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ8๒ มี
ความคิดรเิริม่และสรา้งสรรค์
ผลงานและทักษะด้านต่างๆ 
ได้อย่างถูกหลักการด้วยความ
ภูมิใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 6๔ เห็น
คุณค่าและพัฒนาการเรียน 
ให้มีผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นกว่าขีดจำกัดล่างของ
ประเทศขึ้นไป 
4. สรปุผลการดำเนินงานการ
ปฏิบัติงานสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยประจำปีการศึกษา  
 
 

นางสาวปวีณา  แก้วกอง 



๖๕ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพของ
ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

-กิจกรรมกีฬาภายใน 
-กิจกรรมลานกีฬา
ต้านยาเสพติด 
-กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา 
-กิจกรรมยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

1.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนมสีุขภาพ
กายที่ดี  และสุขภาพจิตทีด่ ี
2.  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรยีนมี
คุณลักษณะที่ดี ได้แก่ รูร้ัก
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
3.  เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน กลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษาให้สูงขึ้น 

1. นักเรียนร้อยละ90 มี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
ด ี
2. นักเรียนร้อยละ90 มี
คุณลักษณะที่ดี ได้แก่ รูร้ัก
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
3.  นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษาสูงข้ึน 

1. นักเรียนร้อยละ9๒ มี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
ด ี
2. นักเรียนร้อยละ9๒ มี
คุณลักษณะที่ดี ได้แก่ รูร้ัก
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
3.  นักเรียนร้อยละ 8๒ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษาสูงข้ึน 

1. นักเรียนร้อยละ9๕ มี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
ดี 
2. นักเรียนร้อยละ9๕ มี
คุณลักษณะที่ดี ได้แก่ รูร้ัก
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
3.  นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษาสูงข้ึน 

นายรัตนกร  ไกรฤกษ ์

3. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิฯ งาน
อาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และวัสดุ-อุปกรณ์
สำนักงาน 
- กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศการ
งานอาชีพ 
(แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม) 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนแผนการ
งานอาชีพมีผลสมัฤทธ์ิฯเฉลี่ยไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 60 
2.  เพื่อให้ครูมีวสัดุ – อุปกรณ์
ใช้ทำงานการเรียนการสอน  
3.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนแข่ง
ศิลปะหตัถกรรม 

1.  ผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  เฉลี่ยไม่ตำ่กว่า  60 
2.  ร้อยละ 90 ของครูใน
กลุ่มสาระฯมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้
ทำงานการเรียนการสอน
พอเพียง 
3.  ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ที่แข่งศิลปหัตถกรรมได้รางวัล
ไม่ต่ำกว่าระดับเหรียญเงิน 

1.  ผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  เฉลี่ยไม่ตำ่กว่า  6๑ 
2.  ร้อยละ 90 ของครูใน
กลุ่มสาระฯมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้
ทำงานการเรียนการสอน
พอเพียง 
3.  ร้อยละ 9๑ ของนักเรียน
ที่แข่งศิลปหัตถกรรมได้รางวัล
ไม่ต่ำกว่าระดับเหรียญเงิน 

1.  ผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  เฉลี่ยไม่ตำ่กว่า  6๒ 
2.  ร้อยละ 90 ของครูใน
กลุ่มสาระฯมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้
ทำงานการเรียนการสอน
พอเพียง 
3.  ร้อยละ 9๒ ของนักเรียน
ที่แข่งศิลปหัตถกรรมได้รางวัล
ไม่ต่ำกว่าระดับเหรียญเงิน 

นางศุภจิตรา   สุทธิ 



๖๖ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพของ
ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนา                       
และวัฒนธรรม 

-  กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และอุปกรณ์เพื่อการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 
-  กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-  กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสังคมศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาสื่อและอุปกรณ์  
เพื่อการเรยีนรู้กลุม่สาระสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.  เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูค่วามเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
3.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ให้สูงข้ึน 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  มีความสามารถ
ในการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
การเรยีนรู้         
2. นักเรียนร้อยละ 60 ได้รับ
การพัฒนาความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรคผ์ลงานและทักษะ
ด้าน ต่าง ๆ ได้อย่างถูก
หลักการด้วยความภูมิใจ 
3. นักเรียนร้อยละ80  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น ในระดับ 2 
ขึ้นไป    

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  มีความสามารถ
ในการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
การเรยีนรู้         
2. นักเรียนร้อยละ 6๕ ได้รับ
การพัฒนาความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรคผ์ลงานและทักษะ
ด้าน ต่าง ๆ ได้อย่างถูก
หลักการด้วยความภูมิใจ 
3. นักเรียนร้อยละ8๒  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น ในระดับ 2 
ขึ้นไป    

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  มีความสามารถ
ในการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
การเรยีนรู้         
2. นักเรียนร้อยละ 6๕ ได้รับ
การพัฒนาความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรคผ์ลงานและทักษะ
ด้าน ต่าง ๆ ได้อย่างถูก
หลักการด้วยความภูมิใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 8๕  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงขึ้น ในระดับ 2 
ขึ้นไป    

นางธนพรรณ  เดชติวงศ์ 
ณ อยุธยา 

5. โครงการพัฒนา
คุณภาพของ
ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศ
ภาษาต่างประเทศ  
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษา 
ต่างประเทศ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทางภาษาและ
นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ทางภาษาของโรงเรียน 
2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 

1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ทางภาษาของโรงเรียน 
2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 

1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ทางภาษาของโรงเรียน 
2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 

นางอารีย์ แย้มภ ู



๖๗ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

- กิจกรรมบูรณาการ
สืบสานภาษาและ
วัฒนธรรม  
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และอุปกรณ์การ
เรียนรู ้

3.  ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรยีนรู้ทาง
ภาษาต่างประเทศ 

3.  ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรยีนรู้ทาง
ภาษาต่างประเทศ 

3.  ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรยีนรู้ทาง
ภาษาต่างประเทศ 

6. พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

- กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และอุปกรณ ์
เพื่อการเรยีนรู ้
- กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร ์
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และอุปกรณ์เพื่อการ
เรียนรู้ทางดา้น
คณิตศาสตร ์
 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสตูร 
2. เพื่อพัฒนาการจดักิจกรรม
การเรยีนการรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ี
ความสามารถในการคดิอย่าง
เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์  
ตัดสินใจ 

1. นักเรียนร้อยละ 70  มีผล
การเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึนไป 
2. นักเรียนร้อยละ 80  มีผล
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  
3. นักเรียนร้อยละ 80  
สามารถกำหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมเีหตผุล 
4. นักเรียนร้อยละ 80  มี
ความคิดรเิริม่ และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

1. นักเรียนร้อยละ 7๒  มีผล
การเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึนไป 
2. นักเรียนร้อยละ 80  มีผล
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  
3. นักเรียนร้อยละ 80  
สามารถกำหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมเีหตผุล 
4. นักเรียนร้อยละ 80  มี
ความคิดรเิริม่ และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

1. นักเรียนร้อยละ 7๕  มีผล
การเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึนไป 
2. นักเรียนร้อยละ 80  มีผล
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  
3. นักเรียนร้อยละ 80  
สามารถกำหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมเีหตผุล 
4. นักเรียนร้อยละ 80  มี
ความคิดรเิริม่ และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
 



๖๘ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

7. โครงการพัฒนา
คุณภาพของ
ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

- กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และอุปกรณ์เพื่อการ
เรียนรู้ทางดา้น
วิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสู้งขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
สามารถแสดงทักษะด้านต่างๆ 
ได้อย่างถูกหลักการและมี
ความคิดสร้างสรรค ์
3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
จุดเน้นการพัฒนานักเรียน
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมสีติ
สมเหตุสมผล 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น ในระดับ 
2 ข้ึนไป 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความคิดรเิริม่และสรา้งสรรค์
ผลงานและทักษะด้านต่างๆ 
ได้อย่างถูกหลักการด้วยความ
ภูมิใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 60 ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6  เห็นคุณค่าและพัฒนาการ
เรียน ให้มผีลการทดสอบ
ระดับชาตสิูงขึ้นกว่าขีดจำกัด
ล่างของประเทศขึ้นไป 

1. นักเรียนร้อยละ 8๑ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น ในระดับ 
2 ข้ึนไป 
2. นักเรียนร้อยละ 8๑ มี
ความคิดรเิริม่และสรา้งสรรค์
ผลงานและทักษะด้านต่างๆ 
ได้อย่างถูกหลักการด้วยความ
ภูมิใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 6๑ ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6  เห็นคุณค่าและพัฒนาการ
เรียน ให้มผีลการทดสอบ
ระดับชาตสิูงขึ้นกว่าขีดจำกัด
ล่างของประเทศขึ้นไป 

1. นักเรียนร้อยละ 8๒ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น ในระดับ 
2 ข้ึนไป 
2. นักเรียนร้อยละ 8๒ มี
ความคิดรเิริม่และสรา้งสรรค์
ผลงานและทักษะด้านต่างๆ 
ได้อย่างถูกหลักการด้วยความ
ภูมิใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 6๒ ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6  เห็นคุณค่าและพัฒนาการ
เรียน ให้มผีลการทดสอบ
ระดับชาตสิูงขึ้นกว่าขีดจำกัด
ล่างของประเทศขึน้ไป 

นายพีระพงษ์  ปัญญา 

8. พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

- กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ 
-  กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางศิลปะ 

1.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะตามหลักสูตร   
2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให้มีความคิด
สร้างสรรค์  และส่งเสรมิความ
เป็นเลิศทางศลิปะ 

1. นักเรียนร้อยละ 80ขึ้นไป  
มีผลการเรียนระดับ  2 
2.  นักเรียนร้อยละ 80  มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. นักเรียนร้อยละ 8๒ขึ้นไป  
มีผลการเรียนระดับ  2 
2.  นักเรียนร้อยละ 8๒  มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. นักเรียนร้อยละ 8๕ขึ้นไป  
มีผลการเรียนระดับ  2 
2.  นักเรียนร้อยละ 8๕  มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นางสาวเบญจวรรณ  ณ 
จันตา 



๖๙ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

-  กิจกรรมเสริม
ทักษะทางด้านศิลปะ 
ดนตรี   นาฏศลิป ์
-  กิจกรรมพัฒนาสื่อ
และอุปกรณ์เพื่อ 
การเรยีนรู้ด้านศิลปะ 

3.  เพื่อพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
เพื่อการเรยีนรู้ด้านศิลปะ 

3.  นักเรียนร้อยละ  80  มี
ผลการประเมินคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
4.  นักเรียนร้อยละ  80  มี
ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
5.  นักเรียนร้อยละ  80  
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงข้ึน 

3.  นักเรียนร้อยละ  8๒  มี
ผลการประเมินคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
4.  นักเรียนร้อยละ  8๒  มี
ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
5.  นักเรียนร้อยละ  8๒  
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงข้ึน 

3.  นักเรียนร้อยละ  8๕  มี
ผลการประเมินคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
4.  นักเรียนร้อยละ  8๕  มี
ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
5.  นักเรียนร้อยละ  8๕  
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงข้ึน 

9. ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

ศึกษาแหล่งเรยีนรู้  
ม.1  - ม.6 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำ
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

1. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อย
ละ 80  มีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานของโรงเรียน 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80  เกดิ
แนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ 
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อย
ละ 8๕  มีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานของโรงเรียน 
2.  ผู้เรียนร้อยละ ๙0  เกดิ
แนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ 
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 

1. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อย
ละ 8๕  มีความพึงพอใจใน
การดำเนินงานของโรงเรียน 
2.  ผู้เรียนร้อยละ ๙0  เกดิ
แนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ 
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 

นางณัฐธยาน์                        
เพ็งสุวรรณ 



๗๐ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

10. นิเทศติดตามการ
เรียนการสอน 

1. ครูแกนนำพัฒนา
ครูเครือข่ายให้มี
ความรู้และสามารถ
สร้างพัฒนา
แบบทดสอบที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. หัวหน้ากลุม่สาระ
การเรยีนรู้นิเทศครู
ในกลุ่มสาระ 
3. แลกเปลี่ยนการ
นิเทศระหว่างกลุ่ม
สาระ 1 ครั้ง 

1. เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
2. เพื่อให้ครูจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ตรงตาม
หลักสตูรสม่ำเสมอและเป็น
ปัจจุบัน  
3. เพื่อท่ีครูจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั 
ด้วยเทคนิคและวิธีการที่
หลากหลาย 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
การเรยีนการสอน ร้อยละ 
100  
 2. นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
ตามเป้าหมายที่โรงเรยีน
กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
การเรยีนการสอน ร้อยละ 
100  
 2. นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
ตามเป้าหมายที่โรงเรยีน
กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8๒ 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
การเรยีนการสอน ร้อยละ 
100  
 2. นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
ตามเป้าหมายที่โรงเรยีน
กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8๕ 

นางอารีย์  แย้มภ ู

11. ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครดู้าน
การจัดการเรยีน
การสอน 

 1.  เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครดู้านการจัดการ
เรียนการสอน 
2.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเรยีนการสอนให้อยู่ใน
ระดับสากล 
 
 

1.  ครูทุกท่านได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาครดู้านการ
จัดการเรียนการสอน 
 2.  ผู้เกี่ยวข้องมีความ 
พึงพอใจ อยู่ในระดับดี   

1.  ครูทุกท่านได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาครดู้านการ
จัดการเรียนการสอน 
 2.  ผู้เกี่ยวข้องมีความ 
พึงพอใจ อยู่ในระดับดี   

1.  ครูทุกท่านได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาครดู้านการ
จัดการเรียนการสอน 
 2.  ผู้เกี่ยวข้องมีความ 
พึงพอใจ อยู่ในระดับดี   

นางชุดาภรณ์  แพทย์
สวัสดิ ์



๗๑ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

12. กิจกรรมพัฒนา
งานทะเบียน
วัดผล 

- จัดทำ ปพ.1 
ซ่อมบำรุงโปรแกรม 
เครื่องอัดสำเนา 
และคอมพิวเตอร ์
- การสอบวัดผล
นักเรียน 
- จัดทำบันทึกและ
จัดทำผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

เพื่อพัฒนางานทะเบียน วัดผล
และประเมินผลของโรงเรียนให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

1.  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทุกคน    มี
การจัดทำเอกสารงาน
ทะเบียน และวัดผลถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน  ร้อยละ 100 
2.  ผู้เกี่ยวข้องทุกคน  มีความ
พึงพอใจในการดำเนิน
โครงการพัฒนางานทะเบยีน
วัดผล และประเมินผล  
ร้อยละ 80 

1.  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทุกคน    มี
การจัดทำเอกสารงาน
ทะเบียน และวัดผลถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน  ร้อยละ 100 
2.  ผู้เกี่ยวข้องทุกคน  มีความ
พึงพอใจในการดำเนิน
โครงการพัฒนางานทะเบยีน
วัดผล และประเมินผล  
ร้อยละ 8๒ 

1.  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทุกคน    มี
การจัดทำเอกสารงาน
ทะเบียน และวัดผลถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน  ร้อยละ 100 
2.  ผู้เกี่ยวข้องทุกคน  มีความ
พึงพอใจในการดำเนิน
โครงการพัฒนางานทะเบยีน
วัดผล และประเมินผล  
ร้อยละ 8๕ 

นางสีดา  มณีกลู,นางชุ
ดาภรณ์  แพทย์สวสัดิ ์

13. ทดสอบความรู้
ทางวิชาการ 

3.1  กิจกรรมการ
ทดสอบความรู้
พื้นฐาน   เพื่อ
การศึกษาระดับชั้น  
ม.1, ม.4 
3.2 กิจกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ
นักเรียนช้ัน ม. 3 
การทดสอบ   
Pre O-NET 

1.  เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและ
ความพร้อมวิชาการของ
นักเรียนช้ัน ม.1 , ม.4 
2.  เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน
ทางวิชาการนักเรียนช้ัน ป.6 
ในการเขตพื้นที่บริการและ
เตรียมความพร้อมในการสอบ 
O-NET   
3.  เพื่อประเมินคณุภาพ
การศึกษาของนักเรียนช้ัน ม. 3 
การทดสอบ Pre O-NET 

1.  นักเรียนช้ัน ม.1 , ม.4  
ทุกคน ได้ทราบถึงความรู้
พื้นฐานและมีการเตรียมความ
พร้อมวิชาการ  
 เพื่อการศึกษาต่อ 
2.  นักเรียนช้ัน ป.6 ในการ
เขตพื้นท่ีบริการ มคีวามพร้อม
ในการสอบ O-NET และการ
ทดสอบ 
ความรู้พื้นฐานทางวิชาการ 
 

1.  นักเรียนช้ัน ม.1 , ม.4  
ทุกคน ได้ทราบถึงความรู้
พื้นฐานและมีการเตรียมความ
พร้อมวิชาการ  
 เพื่อการศึกษาต่อ 
2.  นักเรียนช้ัน ป.6 ในการ
เขตพื้นท่ีบริการ มคีวามพร้อม
ในการสอบ O-NET และการ
ทดสอบ 
ความรู้พื้นฐานทางวิชาการ 
 

1.  นักเรียนช้ัน ม.1 , ม.4  
ทุกคน ได้ทราบถึงความรู้
พื้นฐานและมีการเตรียมความ
พร้อมวิชาการ  
 เพื่อการศึกษาต่อ 
2.  นักเรียนช้ัน ป.6 ในการ
เขตพื้นท่ีบริการ มคีวามพร้อม
ในการสอบ O-NET และการ
ทดสอบ 
ความรู้พื้นฐานทางวิชาการ 
 

นางชุดาภรณ์               
แพทย์สวัสดิ ์



๗๒ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

3.3  กิจกรรมการ
ทดสอบวัดความรู้  
ความสามารถทาง
วิชาการนักเรียนป.6 
3.4  กิจกรรมการ
วัดผลและ
ประเมินผลตาม 
แนวทางการ
ประเมินผลนักเรยีน 
นานาชาติ (PISA) 

และนำผลการทดสอบไปใช้ใน
การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพนักเรียนเป็นรายบคุคล   
 4.  เพื่อประเมินสมรรถนะของ
นักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้
และทักษะในชีวิตจริง ตาม
แนวทาง PISA 

3.  นักเรียนช้ัน ม.3 ทุกคน 
และครผููส้อน ได้นำผลการ
ทดสอบไปใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพนักเรียนเป็น
รายบุคคล ก่อนการทดสอบ  
O-NET 
4. นักเรียน ม.ต้นทุกคน และ
ครูผูส้อนได้นำผลการประเมิน
สมรรถนะของนักเรียน
เกี่ยวกับการใช้ 
ความรู้และทักษะในชีวิตจริง 
ตามแนวทาง PISA  ไปใช้ใน
การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

3.  นักเรียนช้ัน ม.3 ทุกคน 
และครผููส้อน ได้นำผลการ
ทดสอบไปใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพนักเรียนเป็น
รายบุคคล ก่อนการทดสอบ  
O-NET 
4. นักเรียน ม.ต้นทุกคน และ
ครูผูส้อนได้นำผลการประเมิน
สมรรถนะของนักเรียน
เกี่ยวกับการใช้ 
ความรู้และทักษะในชีวิตจริง 
ตามแนวทาง PISA  ไปใช้ใน
การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

3.  นักเรียนช้ัน ม.3 ทุกคน 
และครผููส้อน ได้นำผลการ
ทดสอบไปใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพนักเรียนเป็น
รายบุคคล ก่อนการทดสอบ  
O-NET 
4. นักเรียน ม.ต้นทุกคน และ
ครูผูส้อนได้นำผลการประเมิน
สมรรถนะของนักเรียน
เกี่ยวกับการใช้ 
ความรู้และทักษะในชีวิตจริง 
ตามแนวทาง PISA  ไปใช้ใน
การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

14. ค่ายเสริมความรู้
ผู้เรยีน 

กิจกรรมคา่ยเสริม
ความรูผู้้เรียน 

1. นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนรู ้
2. ครูการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้  ข้อสอบตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้และตัวช้ีวัด 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนให้
สูงขึ้น 

1. นักเรียน ร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ของตนเอง 
2. ครู ร้อยละ 80 มีทักษะใน
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ข้อสอบตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้และตัวช้ีวัด 
  

1. นักเรียน ร้อยละ 8๒ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ของตนเอง 
2. ครู ร้อยละ 8๒ มีทักษะใน
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ข้อสอบตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้และตัวช้ีวัด 
  

1. นักเรียน ร้อยละ 8๕ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ของตนเอง 
2. ครู ร้อยละ 8๕ มีทักษะใน
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ข้อสอบตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้และตัวช้ีวัด 
  

นางชุดาภรณ์  แพทย์
สวัสดิ ์
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

15. กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
รอบด้าน 
(กิจกรรมชุมนุม) 

 1.เพื่อให้นักเรยีนได้มีโอกาส
ค้นพบความสามารถ ความถนดั 
และความสนใจของตนเอง 
2.เพื่อให้นักเรยีนได้พัฒนา
ทักษะการทำงานตามกลุ่มสนใจ
และความแตกต่างของบุคคล 
3.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้ให้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้มี
โอกาสค้นพบความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
ทำงานตามกลุ่มสนใจ ความ
แตกต่างของบุคคล 
 3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมใน
ระดับด ี

1. นักเรียนร้อยละ 8๒ ได้มี
โอกาสค้นพบความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 8๒ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
ทำงานตามกลุ่มสนใจ ความ
แตกต่างของบุคคล 
 3. นักเรียนร้อยละ 8๒ มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมใน
ระดับด ี

1. นักเรียนร้อยละ 8๕ ได้มี
โอกาสค้นพบความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 8๕ ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
ทำงานตามกลุ่มสนใจ ความ
แตกต่างของบุคคล 
 3. นักเรียนร้อยละ 8๕ มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมใน
ระดับด ี

นางชุดาภรณ์                      
แพทย์สวัสดิ ์

16. โครงการปัจฉมิ
นิเทศ 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 1.  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีงาม 
2.  เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาไทย 

1.  นักเรียนร้อยละ 85  มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีงาม 
2.  นักเรียนร้อยละ 85  มี
การสืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 
3.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจในการจัดงาน
ปัจฉิมนิเทศ 

1.  นักเรียนร้อยละ 8๗  มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีงาม 
2.  นักเรียนร้อยละ 8๗  มี
การสืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 
3.  นักเรียนร้อยละ 8๗ มี
ความพึงพอใจในการจัดงาน
ปัจฉิมนิเทศ 

1.  นักเรียนร้อยละ ๙๐  มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีงาม 
2.  นักเรียนร้อยละ ๙๐  มี
การสืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 
3.  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการจัดงาน
ปัจฉิมนิเทศ 

นายพีระพงษ์  ปัญญา 



๗๔ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

17. โครงการปรับ
สภาพนักเรียน
ใหม่ 

 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการความสามารถความ
ถนัดและความสนใจของผูเ้รียน 

1.  นักเรียนร้อยละ 85  มี
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสรมิและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของ
ผู้เรยีน 
2.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน
ใหม ่

1.  นักเรียนร้อยละ 8๗  มี
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสรมิและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของ
ผู้เรยีน 
2.  นักเรียนร้อยละ 8๗ มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน
ใหม ่

1.  นักเรียนร้อยละ ๙๐  มี
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสรมิและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของ
ผู้เรยีน 
2.  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน
ใหม ่

นายพีระพงษ์  ปัญญา 

18. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความรู้
ที่จำเป็นตาม
หลักสตูร / 
กิจกรรมคา่ย
วิชาการเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ  
O-NET 

จัดกิจกรรมค่าย
วิชาการ ติวo-net 
นักเรียน ม. 3  ม. 6 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมรีะดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ ์
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมผีลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ ์

1.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ ์
2.  นักเรียนร้อยละ 85 มีผล
การทดสอบรวบยอด
ระดับชาตเิฉลีย่ตามเกณฑ ์
3.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศึกษาต่อ 

1.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ ์
2.  นักเรียนร้อยละ 85 มีผล
การทดสอบรวบยอด
ระดับชาตเิฉลีย่ตามเกณฑ ์
3.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศึกษาต่อ 

1.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ ์
2.  นักเรียนร้อยละ 85 มีผล
การทดสอบรวบยอด
ระดับชาตเิฉลีย่ตามเกณฑ ์
3.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศึกษาต่อ 

นายพีระพงษ์  ปัญญา 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

19. การพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนรู้
ของนักเรียน 

1. กิจกรรมจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร ์
2. กิจกรรมจัดหา
ครุภณัฑ์เทคโนโลยี
สำหรับห้องเรียน 
3. กิจกรรมจัดหา
อุปกรณ์การสอนวิชา
วิทยาการคำนวณ
การออกแบบ
เทคโนโลย ี
 

1.  เพื่อยกระดับคณุภาพ
นักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะการใช้
เทคโนโลย ี
2.  เพื่อให้นักเรียนมีสื่อ
อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ 

1.เครื่องคอมพิวเตอรส์ามารถ
ใช้งานได้ร้อยละ 100 
2. มีสื่ออุปกรณเ์ทคโนโลยีใช้
ในการจัดการเรียนการสอนใช้
งานได้ร้อยละ  100 
3. นักเรียนร้อยละ  100  มี
ความสามารถและมีทักษะ
การใช้เทคโนโลย ี

1.เครื่องคอมพิวเตอรส์ามารถ
ใช้งานได้ร้อยละ  100 
2. มีสื่ออุปกรณเ์ทคโนโลยีใช้
ในการจัดการเรียนการสอนใช้
งานได้ร้อยละ  100 
3. นักเรียนร้อยละ  100  มี
ความสามารถและมีทักษะ
การใช้เทคโนโลย ี

1.เครื่องคอมพิวเตอรส์ามารถ
ใช้งานได้ร้อยละ  100 
2. มีสื่ออุปกรณเ์ทคโนโลยีใช้
ในการจัดการเรียนการสอนใช้
งานได้ร้อยละ  100 
3. นักเรียนร้อยละ  100  มี
ความสามารถและมีทักษะ
การใช้เทคโนโลย ี

งานสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและ
สารสนเทศ 

20. ค่ายพัฒนา
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลย ี

1  ค่ายปรับพ้ืนฐาน
การใช้อินเตอร์เน็ต
และการใช้  
Windows (กิจกรรม
การใช้สื่อ Social 
Media  และการ
รู้เท่าทันสื่อ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร2์560) 
2  ค่ายถ่ายภาพและ
ผลิตภาพยนตร์สั้น 

1.  เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
พื้นฐานในการใช้อินเตอร์เน็ต
และการใช้ Windows เบื้องต้น 
2.  เพื่อพัฒนาทักษะการ
ถ่ายภาพและการผลติ
ภาพยนตรส์ั้น 
3.  เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิ  และการ
แก้ปัญหา    

1.  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  ร้อยละ  
90  มีทักษะพื้นฐานในการใช้
อินเตอร์เนต็และการใช้ 
Windows เบื้องต้น 
2.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรม
ร้อยละ  90   มีทักษะการ
ถ่ายภาพและการผลติ
ภาพยนตรส์ั้น     
 

1.  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  ร้อยละ  
90  มีทักษะพื้นฐานในการใช้
อินเตอร์เนต็และการใช้ 
Windows เบื้องต้น 
2.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรม
ร้อยละ  90   มีทักษะการ
ถ่ายภาพและการผลติ
ภาพยนตรส์ั้น     
 

1.  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  ร้อยละ  
90  มีทักษะพื้นฐานในการใช้
อินเตอร์เนต็และการใช้ 
Windows เบื้องต้น 
2.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรม
ร้อยละ  90   มีทักษะการ
ถ่ายภาพและการผลติ
ภาพยนตรส์ั้น     
 

งานสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและ
สารสนเทศ 



๗๖ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

3  ค่ายหุ่นยนต์
เบื้องต้น 

3.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรม
ร้อยละ  90  มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์  และการ
แก้ปัญหา 

3.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรม
ร้อยละ  90  มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์  และการ
แก้ปัญหา 

3.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรม
ร้อยละ  90  มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์  และการ
แก้ปัญหา 

21. กิจกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ของนักเรียน 

ให้ความรู้และการ
ปฏิบัติในการป้องกัน
อุบัติเหตุ และ
ผลประโยชน์ของการ
ทำประกันฯ และ
ขั้นตอนการปฏิบตัิฯ 
 

ผู้เรยีนไดร้ับความช่วยเหลือ  
ดูแลจากงานประกันอุบัติเหตุ
ของนักเรียนและบคุลากรของ
โรงเรียน   

1  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
ความช่วยเหลือจากงาน
ประกันอุบัติเหตุ และเงิน
ชดเชยเมื่อต้องเข้ารบัการ
รักษาในสถานพยาบาล 
 

1  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
ความช่วยเหลือจากงาน
ประกนัอุบัติเหตุ และเงิน
ชดเชยเมื่อต้องเข้ารบัการ
รักษาในสถานพยาบาล 
 

1  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
ความช่วยเหลือจากงาน
ประกันอุบัติเหตุ และเงิน
ชดเชยเมื่อต้องเข้ารบัการ
รักษาในสถานพยาบาล 
 

นางสาวพิมพวรรณ  
สิทธิรักษ ์

22. กิจกรรมจติอาสา
พัฒนาโรงเรียน 

 1.  เพื่อสร้างจติสำนึกใหเ้กิดแก่
นักเรียนให้มีจติอาสาร่วม
พัฒนาโรงเรียน 
2.  เพื่อพัฒนาโรงเรยีนและ
ชุมชนให้สะอาด 
 
 
 
 
 

1.  นักเรียนร้อยละ  90  มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 
2.  นักเรียนร้อยละ  90  มี
จิตสำนึกทำความดีมจีิตอาสา 

1.  นักเรียนร้อยละ  9๒  มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 
2.  นักเรียนร้อยละ  9๒  มี
จิตสำนึกทำความดีมจีิตอาสา 

1.  นักเรียนร้อยละ  9๕  มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน 
2.  นักเรียนร้อยละ  9๕  มี
จิตสำนึกทำความดีมจีิตอาสา 

นางพัชรีวรรณ                  
ตลับทอง    



๗๗ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

23. การป้องกันและ
การแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภไ์ม่
พร้อมในวัยเรียน 
(STOP TEEN 
MOM) 

- การคัดกรอง
นักเรียนกลุม่เสี่ยง
และมีปญัหา 
- การให้คำปรึกษา       
- กิจกรรมให้อบรม
ให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนัก 
STOP TEEN MOM    

1.  เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
2.  เพื่อให้นักเรียนมีมีทักษะใน
การจัดการกับสถานการณ์ 
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธต่อ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ 
การเกิดปญัหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 
3.  เพื่อเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจและเห็นคณุค่าใน
ตนเอง 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
2.  นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการจัดการกับ
สถานการณ์ หลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสีย่งต่อ
การเกิดปญัหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร  มีความ
ภาคภูมิใจและเห็นคณุค่าใน
ตนเอง 

1. นักเรียนร้อยละ 8๕ มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
2.  นักเรียนร้อยละ 8๕ มี
ทักษะในการจัดการกับ
สถานการณ์ หลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสีย่งต่อ
การเกิดปญัหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร  มีความ
ภาคภูมิใจและเห็นคณุค่าใน
ตนเอง 

1. นักเรียนร้อยละ ๙0 มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
2.  นักเรียนร้อยละ ๙0 มี
ทักษะในการจัดการกับ
สถานการณ์ หลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสีย่งต่อ
การเกิดปญัหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร  มีความ
ภาคภูมิใจและเห็นคณุค่าใน
ตนเอง 

นางสาวจีระนันท์            
กลิ่นถือศิล   
 

24. โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

กิจกรรมคา่ยพัฒนา
บุคลิกภาพ 

๑.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้
มีจิตอาสา  รักษาทรัพย์สิน
ส่วนรวม มีความเสียสละ รัก
ความสะอาด 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีวินัย 
มคีวามรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
๒. นักเรียนทีม่ีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ร้อยละ ๙๕ มีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
ภูมิปัญญาไทย นิยมไทย 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๘๗ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
๒. นักเรียนทีม่ีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ร้อยละ ๙๕ มีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
ภูมิปัญญาไทย นิยมไทย 

๑.นักเรยีนร้อยละ ๙๐ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
๒. นักเรียนทีม่ีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ร้อยละ ๙๕ มีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
ภูมิปัญญาไทย นิยมไทย 

ว่าท่ี ร.ต.เลาะ เทียมเมฆ   
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

25. พัฒนาและ
ส่งเสริมงาน
อนามัยโรงเรียน 

-กิจกรรม อย.น้อย 
-กิจกรรมเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการของ
นักเรียน 
-กิจกรรมฟันสะอาด
เหงือกแข็งแรง 
-กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
นักเรียน 
-กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
- กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส ์
-กิจกรรมประเมิน
สมรรถภาพนักเรียน 
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพบุคลากร 
-กิจกรรมประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน 

1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงาน
อนามัยโรงเรียน       
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนและบคุลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 
3. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้าน
ความรู้เรื่องสุขภาพ ของ
นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน ร้อยละ 97 มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
2.  นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนทีเ่จ็บป่วยร้อยละ 
100 ได้รับบริการทางด้าน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
ตามกรณ ี
3.  นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนร้อยละ 95 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง
และถ่ายถอดความรูสู้่ชุมชน
ได้อย่างถูกต้อง 

1. นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน ร้อยละ ๙๘  มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
2.  นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนทีเ่จ็บป่วยร้อยละ 
100 ได้รับบริการทางด้าน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
ตามกรณ ี
3.  นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนร้อยละ 95 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง
และถ่ายถอดความรูสู้่ชุมชน
ได้อย่างถูกต้อง 

1. นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
2.  นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนทีเ่จ็บป่วยร้อยละ 
100 ได้รับบริการทางด้าน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
ตามกรณ ี
3.  นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนร้อยละ 95 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง
และถ่ายถอดความรูสู้่ชุมชน
ได้อย่างถูกต้อง 

นางสาวจีระนันท์   
กลิ่นถือศิล 
 

 
 



๗๙ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความรู้
ที่จำเป็นตาม
หลักสตูร / 
กิจกรรม 
ส่งเสริมงาน 
แนะแนว 

พัฒนางานแนะแนว
และพานักเรียนไป
เข้าร่วมการติวกับ
สถาบันต่าง ๆ 
นักเรียนเดินทางไป
สอบ O-Net 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมรีะดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ ์
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมผีลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ย
ตามเกณฑ ์

1.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ ์
2.  นักเรียนร้อยละ 85 มีผล
การทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ ์
3.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศึกษาต่อ 

1.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ ์
2.  นักเรียนร้อยละ 85 มีผล
การทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ ์
3.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศึกษาต่อ 

1.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ ์
2.  นักเรียนร้อยละ 85 มีผล
การทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ ์
3.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศึกษาต่อ 

นายพีระพงษ์  
ปัญญา 

2. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความรู้
ที่จำเป็นตาม
หลักสตูร / 
กิจกรรมแนะแนว
สัญจร 

 1.  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้
นักเรียนท่ีจะจบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้
ศึกษาต่อมากขึ้น 
2.  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ
ได้รับทราบข้อมูลทางการศึกษา
และบริการด้านต่างๆของ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

1.  นักเรียนร้อยละ 85  ที่จบ
การศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข้า
ศึกษาต่อที่โรงเรยีนบางระกำ
วิทยศึกษา 
2.  นักเรียนร้อยละ 85 ใน
เขตพื้นท่ีบริการไดร้ับทราบ
ข้อมูลทางการศึกษา และ
บริการดา้นต่าง ๆ ของ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

1.  นักเรียนร้อยละ 85  ที่จบ
การศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข้า
ศึกษาต่อที่โรงเรยีนบางระกำ
วิทยศึกษา 
2.  นักเรียนร้อยละ 8๗ ใน
เขตพื้นท่ีบริการไดร้ับทราบ
ข้อมูลทางการศึกษา และ
บริการดา้นต่าง ๆ ของ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

1.  นักเรียนร้อยละ ๙๐  ที่จบ
การศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข้า
ศึกษาต่อที่โรงเรยีนบางระกำ
วิทยศึกษา 
2.  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใน
เขตพื้นท่ีบริการไดร้ับทราบ
ข้อมูลทางการศึกษา และ
บริการดา้นต่าง ๆ ของ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

นายพีระพงษ์  
ปัญญา 



๘๐ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

3.  นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจในการจัดแนะ
แนวสัญจร 

3.  นักเรียนร้อยละ 8๗ มี
ความพึงพอใจในการจัดแนะ
แนวสัญจร 

3.  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการจัดแนะ
แนวสัญจร 

3. กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
รอบด้าน/
กิจกรรมสรรหา
ทุนการศึกษาของ
นักเรียน 
โรงเรียนบางระกำ
วิทยศึกษา 

จัดหาทุนการศึกษา 
และทุนต่าง ๆ  จาก
หน่วยงานราชการ, 
และเอกชน  เช่น  
ทุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน,      
ทุน ปตท.สผ. ,  
ทุนบริษัทิปโก้ , 
ศิษย์เก่า  

1    ผู้เรียน  ได้รับความ
ช่วยเหลือจากระบบการ
ช่วยเหลือดูแลนักเรยีน 
2.  ผู้เรียนมสีุขนิสัยสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตด ี

1  ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับ
ความช่วยเหลือจากระบบการ
ช่วยเหลือดูแลนักเรยีน 
 

1  ผู้เรียนร้อยละ 9๒  ได้รับ
ความช่วยเหลือจากระบบการ
ช่วยเหลือดูแลนักเรยีน 
 

1  ผู้เรียนร้อยละ 9๕  ได้รับ
ความช่วยเหลือจากระบบการ
ช่วยเหลือดูแลนักเรยีน 
 

นางสาว 
พิมพวรรณ  
สิทธิรักษ ์
 

4. กิจกรรมพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- การประเมิน
คุณภาพภายนอก
รอบสี่โดย สมศ. 
- รองรับการประเมิน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
ระดับสถานศึกษา 
(SCQA) 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1.  ครูมีการจัดทำรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR)  ครบ
ทุกคน 
2.  สถานศึกษามีการจัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคณุภาพภายใน   
3.  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนร่วม
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ  80  อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

1.  ครูมีการจัดทำรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR)  ครบ
ทุกคน 
2.  สถานศึกษามีการจัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคณุภาพภายใน  
3.  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนร่วม
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ  8๕  อยู่ในระดับ 
ดีมาก 

1.  ครูมีการจัดทำรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR)  ครบ
ทุกคน 
2.  สถานศึกษามีการจัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคณุภาพภายใน  
3.  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนร่วม
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ  ๙0  อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

นางสาวเบญจวรรณ  
ณ จันตา 



๘๑ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

5. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- กิจกรรมเยีย่มบ้าน
นักเรียน  
- กิจกรรมโฮมรูม 
- จกรรมการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีน 
-กิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครองเครือข่าย 
- กิจกรรมระบบดูแล
นักเรียน 

1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษารู้จักและ
คุ้นเคยกับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา 
บุคลากรในโรงเรยีน ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
3. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแล
และช่วยเหลือด้านการเรยีน ด้าน
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและ                
ด้านพฤติกรรม 
4. เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดี
และความร่วมมือระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนในการป้องกัน  แก้ไข
และพัฒนานักเรียน 

1. ครรู้อยละ 90  สามารถ
วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2. ร้อยละ 90  ไดร้ับความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
3. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

1. ครรู้อยละ 9๒  สามารถ
วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2. ร้อยละ 9๒  ไดร้ับความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
3. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 9๒ มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

1. ครรู้อยละ 9๕  สามารถ
วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2. ร้อยละ 9๕ ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
3. ผู้เกีย่วข้องร้อยละ 9๕ มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

นางสาวกรรณิการ์ 
เศียรอุ่น 

6. โครงการป้องกัน
รักษาความ
ปลอดภัยใน
โรงเรียน 

กิจกรรมป้องกัน
อัคคีภัย 
เวรรักษาความ
ปลอดภัย 

๑.  เพื่อให้คณะครู บุคลากร 
และนักเรียนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย และ
สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้
อย่างถูกต้อง 
 

1. ร้อยละนักเรียนท่ีสามารถ
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ถูกวิธี 
2. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการเฝ้าระวังอัคคีภัยใน
โรงเรียน 

1. ร้อยละนักเรียนท่ีสามารถ
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ถูกวิธี 
2. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการเฝ้าระวังอัคคีภัยใน
โรงเรียน 

1. ร้อยละนักเรียนท่ีสามารถ
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ถูกวิธี 
2. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการเฝ้าระวังอัคคีภัยใน
โรงเรียน 

นายรัตนกร ไกรฤกษ์ 

 



๘๒ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมงาน
อาคารสถานท่ี
และ
สาธารณูปโภค 

1 งานพัฒนาและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี 
2 งานพัฒนาและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบสาธาณูปโภค 
3 งานพัฒนาและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์/
ครุภณัฑ ์
4 กิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะ zero 
waste school 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
อาคารสถานเรียน อาคาร
ประกอบ สิ่งอำนวยสะดวกมี
ความพร้อมใช้งาน 
ตลอดเวลาและบรเิวณโรงเรียน
มีความสะอาด รม่รื่น ปลอดภัย 
มีความพร้อมเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และการจัดการเรยีน
การสอน อย่างม ี
คุณภาพ 

1  สภาพแวดล้อมภายโน
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม มีความปลอดภัย มี
บรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู ้
2. อาคารเรียนและสถานท่ี
ต่างๆ ภายในโรงเรียนอยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งาน 
ปลอดภัยและ เหมาะสมต่อ
การจัดการเรยีนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1  สภาพแวดล้อมภายโน
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม มีความปลอดภัย มี
บรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู ้
2. อาคารเรียนและสถานท่ี
ต่างๆ ภายในโรงเรียนอยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งาน 
ปลอดภัยและ เหมาะสมต่อ
การจัดการเรยีนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1  สภาพแวดล้อมภายโน
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม มีความปลอดภัย มี
บรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู ้
2. อาคารเรียนและสถานท่ี
ต่างๆ ภายในโรงเรียนอยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งาน 
ปลอดภัยและ เหมาะสมต่อ
การจัดการเรยีนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

นายนรินทร์  ขุนมิน 

2. โครงการปรับปรุง
พัฒนาโรงจอดรถ
นักเรียน 

จัดระเบียบการจอด
รถรับส่งนักเรียน 

1.. เพื่ออบรมใหเ้ยาวชน เกิด
ความรู้ ความตระหนัก ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
มารยาทในการขับข่ีและรู้จัก
วิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ี
ยานพาหนะ 

1. ร้อยละนักเรียนท่ีมีอัตรา
การสวมหมวกและคาดเข็มขัด
นิรภัยเพิม่ขึ้น 
2. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการขับขี่ปลอดภยั 

1. ร้อยละนักเรียนท่ีมีอัตรา
การสวมหมวกและคาดเข็มขัด
นิรภัยเพิม่ขึ้น 
2. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการขับขี่ปลอดภยั 

1. ร้อยละนักเรียนท่ีมีอัตรา
การสวมหมวกและคาดเข็มขัด
นิรภัยเพิม่ขึ้น 
2. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการขับขี่ปลอดภยั 

นายรัตนกร  ไกรฤกษ ์



๘๓ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

3. โครงการพัฒนา
และส่งเสรมิงาน
โภชนาการใน
โรงเรียน 

- พัฒนาร้านค้า 
- พัฒนาน้ำดื่ม 
- ตรวจสอบคณุภาพ
อาหารร้านคา้ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ในงานโภชนาการ 
- ทำป้ายสุขบัญญตั ิ

เพื่อพัฒนางานโภชนาการใน
โรงเรียน 

โรงอาหารของโรงเรียน
ให้บริการนักเรียน ครู และ
บุคลากรไดร้้อยละ ๑๐๐ 

โรงอาหารของโรงเรียน
ให้บริการนักเรียน ครู และ
บุคลากรไดร้้อยละ ๑๐๐ 

โรงอาหารของโรงเรียน
ให้บริการนักเรียน ครู และ
บุคลากรไดร้้อยละ ๑๐๐ 

นางศุภจิตรา  สุทธิ  

4. สัมพันธ์ชุมชน ร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนต่าง ๆ 

เพื่อให้สถานศึกษามีการร่วมมือ
กับชุมชนในการส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรูร้่วมกับชุมชน
และเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตในชุมชน 

1.  ร้อยละ 80 โรงเรียนกับ
ชุมชนองค์กรภาครัฐและ
เอกชน  มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2.  ร้อยละ 80  โรงเรียน
ให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่
ผู้เรยีนและชุมชน 
3.  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการ 
 

1.  ร้อยละ 8๕ โรงเรียนกับ
ชุมชนองค์กรภาครัฐและ
เอกชน  มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2.  ร้อยละ 8๕  โรงเรียน
ให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่
ผู้เรยีนและชุมชน 
3.  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 8๕ มี
ความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการ 
 

1.  ร้อยละ ๙0 โรงเรียนกับ
ชุมชนองค์กรภาครัฐและ
เอกชน  มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2.  ร้อยละ ๙0  โรงเรียน
ให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่
ผู้เรยีนและชุมชน 
3.  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙0 มี
ความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการ 
 

นายชนินทร์  หาญ
ไพบูลย ์

 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาส่งเสรมิ
งานกิจการ
นักเรียน 

 เพื่อจัดซื้อวัสดสุำนักงาน
สำหรับพัฒนาการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  ให้เกิดประสิทธิภาพ 

1. ครูและบุคลากรในกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  
ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพงาน ของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

1. ครูและบุคลากรในกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  
ร้อยละ 9๒ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพงาน ของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

1. ครูและบุคลากรในกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  
ร้อยละ 9๕ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพงาน ของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

นางสุธิพร อินนารี   
 

2. โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาระเบียบ
วินัยนักเรียน 

- ซ่อมบำรุงระบบ
และอุปกรณ์
เทคโนโลยี  
-  จัดทำรายงานการ
มาเรียนของนักเรียน 

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการมา
โรงเรียนของนักเรียน 
2. เพื่อนำข้อมูลการขาดเรียน
ของนักเรียนมาใช้ในการกำกับ 
ติดตาม และแกไ้ขปัญหา 

1.  ร้อยละ 100 ของนักเรยีน
มีสถิติข้อมลูการมาเรียน 
2.  ร้อยละ 100 ของนักเรยีน
ได้รับการดูแล กำกับ ติดตาม 

1.  ร้อยละ 100 ของนักเรยีน
มีสถิติข้อมลูการมาเรียน 
2.  ร้อยละ 100 ของนักเรยีน
ได้รับการดูแล กำกับ ติดตาม 

1.  ร้อยละ 100 ของนักเรยีน
มีสถิติข้อมลูการมาเรียน 
2.  ร้อยละ 100 ของนักเรยีน
ได้รับการดูแล กำกับ ติดตาม 

นายธีรวัฒน์  กัดมั่น 

3. พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 

 1. เพื่อให้การดำเนินงานด้าน
การบริหารงานบุคคล ถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาล2. เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการบริการสืบค้น
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีระบบ
การบริหารงานถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นไปตามหลักธรรมมาภบิาล 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีข้อมูล
สารสนเทศ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีระบบ
การบริหารงานถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นไปตามหลักธรรมมาภบิาล 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีข้อมูล
สารสนเทศ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีระบบ
การบริหารงานถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นไปตามหลักธรรมมาภบิาล 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีข้อมูล
สารสนเทศ 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 



๘๕ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

4. เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 1. เพื่อให้ครูมคีุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. เพื่อให้ครูยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ 

1. ครูมคีุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ครไูด้รับการพัฒนา 

1. ครูมคีุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ครไูด้รับการพัฒนา 

1. ครูมคีุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ครไูด้รับการพัฒนา 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

5. การสร้างขวัญ
เสรมิกำลังใจ 

- มอบเกียรติบตัร
ให้แก่บุคลากร 
 ที่มาปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอไม่มี
การขาดลา 
- มอบบัตรอวยพรวัน
เกิด 

1. เพื่อให้คณะครูและ
บุคลากรทุกคนมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานอยา่ง
เต็มความสามารถ 
2. เพื่อให้คณะครูและ
บุคลากรทุกคนเกิดความ
ประทับใจและมีเจตคติทีด่ีต่อ
โรงเรียน 

1. คณะครูและบุคลากรทุกคน
มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2. คณะครูและบุคลากรทุกคน
เกิดความประทับใจและมีเจต
คติที่ดีต่อโรงเรียน 

1. คณะครูและบุคลากรทุกคน
มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2. คณะครูและบุคลากรทุกคน
เกิดความประทับใจและมีเจต
คติที่ดีต่อโรงเรียน 

1. คณะครูและบุคลากรทุกคน
มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2. คณะครูและบุคลากรทุกคน
เกิดความประทับใจและมีเจต
คติที่ดีต่อโรงเรียน 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

6. พัฒนาวางแผน
อัตรากำลัง
บุคลากรใน
โรงเรียน 

1. สรรหาบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. การประเมินผล
การปฏิบัต ิ
3. วางแผน
อัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 

1. เพื่อให้สถานศึกษามี
อัตรากำลังข้าราชการครแูละ
ลูกจ้าง ตามความขาดแคลน
ความต้องการอย่างเหมาะสม 
2. เพื่อให้สถานศึกษา สรรหา
บุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง และมศีักยภาพ 

1. โรงเรียนมีอตัรากำลัง
ข้าราชการครูและลูกจ้าง ตาม
ความขาดแคลนและความ
ต้องการ 
2. โรงเรียนมีบคุลากรที่มี
ความรู้ สามารถเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง 

1. โรงเรียนมีอตัรากำลัง
ข้าราชการครูและลูกจ้าง ตาม
ความขาดแคลนและความ
ต้องการ 
2. โรงเรียนมีบคุลากรที่มี
ความรู้ สามารถเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง 

1. โรงเรียนมีอตัรากำลัง
ข้าราชการครูและลูกจ้าง ตาม
ความขาดแคลนและความ
ต้องการ 
2. โรงเรียนมีบคุลากรที่มี
ความรู้ สามารถเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

7. การประกวด 
Best Practice 
ทางการสอน 

 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคคลกร
ทางการศึกษาให้มีตระหนักถึง
ความสำคญัของวิธีการปฏิบตัิ
ที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best 
Practice)  
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์วิธีการปฏบิัติที่ดี
สู่ความเป็นเลิศ (Best 
Practice) ในสถานศึกษา 

1. ครู ร้อยละ 80 มตีระหนัก
ถึงความสำคัญของวิธีการ
ปฏิบัติที่ดสีู่ความเป็นเลศิ 
(Best Practice) 
2. ร้อยละ 80  ส่งผลงานการ
ปฏิบัติงานท่ีดสีู่ความเป็นเลิศ 
(Best Practice) เข้าร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 

1. ครู ร้อยละ 8๕ มตีระหนัก
ถึงความสำคัญของวิธีการ
ปฏิบัติที่ดสีู่ความเป็นเลศิ 
(Best Practice) 
2. ร้อยละ 8๕  ส่งผลงานการ
ปฏิบัติงานท่ีดสีู่ความเป็นเลิศ 
(Best Practice) เข้าร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 

1. ครู ร้อยละ ๙0 มตีระหนัก
ถึงความสำคัญของวิธีการ
ปฏิบัติที่ดสีู่ความเป็นเลศิ 
(Best Practice) 
2. ร้อยละ ๙0  ส่งผลงานการ
ปฏิบัติงานท่ีดสีู่ความเป็นเลิศ 
(Best Practice) เข้าร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

8. การศึกษาดูงาน
สถานศึกษา
ต้นแบบ
มาตรฐานสากล 

 1. เพื่อศึกษาดูงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 
2. คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นำวิทยาการ
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
 
 
 
 

1. คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 8๕ 
2. คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นำวิทยาการ
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ 8๕ 

1. คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๙๐ 
2. คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นำวิทยาการ
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙0 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

9. โครงการพัฒนา
งานงบประมาณ 

- กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ  
 - กิจกรรมการ
พัฒนาระบบงาน
การเงินและบัญชี  
 - กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานพัสดุและ
สินทรัพย ์
- กิจกรรมงานพัฒนา
งานควบคุมภายใน 
 - กิจกรรมสาน
สัมพันธ์
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 - กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานแผนงาน 
 
 
 
 

1. เพื่อให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพตรงตามนโยบาย
ของโรงเรียน โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้
2. เพื่อพัฒนางานระบบ
บริหารงบประมาณและ
แผนงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. ให้บริการบุคลากรทั้งใน
และนอกหน่วยงาน 

บุคลากรไดร้ับการบริการด้าน
งบประมาณและแผนงาน  ร้อย
ละ 100 

บุคลากรไดร้ับการบริการด้าน
งบประมาณและแผนงาน  ร้อย
ละ 100 

บุคลากรไดร้ับการบริการด้าน
งบประมาณและแผนงาน  ร้อย
ละ 100 

กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

10. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมกลุม่
บริหารงานท่ัวไป 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
และครภุณัฑ์
สำนักงาน 

1.  เพื่อพัฒนางานกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไปใหส้ามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อจัดระบบงานเอกสาร
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  
ขั้นตอนการดำเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ    
เพื่อความเหมาะสม  สะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง 
3.  เพื่อจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ 
และครภุณัฑ์ที่จำเป็นในการ
ดำเนินงาน 

1. กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปมี
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ์
สำนักงานเพื่อการบริหารงานท่ี
ดีมีประสิทธิภาพ 
2. การดำเนินงานมีอย่างมี
ระบบ  ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได ้
3. ห้องสำนักงานบริหารงานมี
บรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปมี
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ์
สำนักงานเพื่อการบริหารงานท่ี
ดีมีประสิทธิภาพ 
2. การดำเนินงานมีอย่างมี
ระบบ  ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได ้
3. ห้องสำนักงานบริหารงานมี
บรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปมี
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ์
สำนักงานเพื่อการบริหารงานท่ี
ดีมีประสิทธิภาพ 
2. การดำเนินงานมีอย่างมี
ระบบ  ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได ้
3. ห้องสำนักงานบริหารงานมี
บรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นายนรินทร์  ขุนมิน 

11. การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

- กิจกรรมรวบรวม
ข้อมูลทุกลุ่มงานให้
เป็นปัจจุบัน 
- กิจกรรมพัฒนา
เว็บไซต์ใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 
- กิจกรรมจัดทำ
รูปเลม่สารสนเทศ 

1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศของโรงเรียนให้
สมบูรณ์และเป็นปจัจุบัน 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
สารสนเทศของโรงเรียนแก่ ครู 
นักเรียนและผูส้นใจ 

1. ครูและนักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับทราบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน   
2. บุคคลทั่วไปร้อยละ 100 
ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน   

1. ครูและนักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับทราบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน   
2. บุคคลทั่วไปร้อยละ 100 
ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน   

1. ครูและนักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับทราบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน   
2. บุคคลทั่วไปร้อยละ 100 
ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน   

งานเทคโนโลยี
เครือข่ายและ
สารสนเทศ   
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โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ที ่
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

( กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

12. งานประชา- 
สัมพันธ์โรงเรียน 

1. กิจกรรมเสียงตาม
สาย “เช้านี้ท่ี บ.ศ.” 
2. กิจกรรมจัดทำ
วารสารข่าว
ประชาสมัพันธ์ 
“B.S.NEWS” 

๑.เพื่อให้นักเรยีน  บุคลากรใน
โรงเรียน  และบุคคลภายนอก
ได้ทราบข่าวสารความรู้ และ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
๒. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งาน/กิจกรรมของโรงเรยีนสู่
สาธารณชน 
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ภาคีเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมใน
โรงเรียนไดร้ับการเผยแพร่เป็น
วารสารกิจกรรม 
2. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
กลุ่มดำเนินกิจกรรมเสียงตาม
สาย ได้มสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและแสดงความสามรถ
ด้านการประชาสมัพันธ์ 
 

1. ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมใน
โรงเรียนไดร้ับการเผยแพร่เป็น
วารสารกิจกรรม 
2. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
กลุ่มดำเนินกิจกรรมเสียงตาม
สาย ได้มสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและแสดงความสามรถ
ด้านการประชาสมัพันธ์ 
 

1. ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมใน
โรงเรียนไดร้ับการเผยแพร่เป็น
วารสารกิจกรรม 
2. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
กลุ่มดำเนินกิจกรรมเสียงตาม
สาย ได้มสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและแสดงความสามรถ
ด้านการประชาสมัพันธ์ 
 

นางสาวเบญญาภา   
ม่วงไตร 

13. โครงการพัฒนา
และส่งเสรมิงาน
โสตทัศนศึกษา 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
- พัฒนาระบบเสยีง
ภายในโรงเรียน 
- พัฒนาระบบเสยีง
ห้องโสตฯ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนและครู ใช้สื่อ
โสตทัศนูปกรณ ์
2.  เพื่อพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาและบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1  ร้อยละ100  ของนักเรียน 
บุคลากร ได้รับบริการโสตทัศน
ศึกษา 

1  ร้อยละ100  ของนักเรียน 
บุคลากร ได้รับบริการโสตทัศน
ศึกษา 

1  ร้อยละ100  ของนักเรียน 
บุคลากร ได้รับบริการโสตทัศน
ศึกษา 

นายธาดาพงศ์   
ทองหล้า   

 

 
 
                                                                                                                                                



๙๐ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕     

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

ส่วนที่ ๕   
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 

 
๑. การกำกับ ติดตาม  
 ๑.๑  สถานศึกษาจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือกำกับข้ันตอนวิธีการผลการดำเนินงาน 
ตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ๑.๒ สถานศึกษาจัดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของงาน 
 
๒. การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม  
 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผล และการตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 ๒.๑ การประเมินผล และการตรวจสอบคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
สถานศึกษาได้จัดทำเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอน มีการปรับปรุง และ
บันทึกผลการปรับปรุงทุกครั้ง 

๒.๒ การประเมินผล และการตรวจสอบคุณภาพภายนอก สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบ  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนในรูปของเอกสาร 
 
๓. การตรวจสอบความพร้อม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆการรายงานผลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

๓.๑  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 

๓.๒  สถานศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพ่ือสรุป
เป็นภาพรวมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
ส่วนราชการ    โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา    ตำบลบางระกำ   อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก 
ที…่……………………………………….  วันที่    ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง  การขอความเห็นชอบการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๕ 
 
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

        ด้วยโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  อำเภอ บางระกำ   จังหวัดพิษณุโลก  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙   เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ซ่ึงจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีการบริหารจัดการศึกษา   ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อสนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙   สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๕  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๕   
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มงาน 

      ๒.  กำหนดแนวทางวิธีการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๕   
ตามความจำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

      ๓.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๕  เป็นเครื่องมือและนิเทศ 
กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 

                    บัดนี ้ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๕  เสร็จเรียบร้อย   จึงได้นำเสนอ และขอความเห็นชอบใช้แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดังกล่าวจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 
 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา                   
 
                        
                                                                                                                                                                                                                                         

                     (นายธนู  เมฆี) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 
 
 -  เห็นชอบ          
 
                         
                                     (นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 
 

บันทึกข้อความ 


