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คำนำ 
 

 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนที ่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน
ที่อยู่ในชนบทให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนในเมือง โดยกำหนด
เป้าหมายด้วยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565-2567 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ถึง ๒567
ระยะเวลา 3 ปี การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2565-2567 ในครั ้งนี ้จัดทำขึ ้นเพ่ือ
ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เพื่อนำมาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา ตามนโยบาย
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ 6 ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้ผู้เรียนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสู่สากล กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนด้านความสุข สุนทรียภาพด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักองค์กร และร่วมพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีระเบียบ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน กลยุทธ์
ที่ 6 สร้างเครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
 งานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพ ประจำปี 2565-2567 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่าย/งานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยาให้ดำเนินการตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการต่อไป
และขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2565-2567 
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ  

คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้  
(หมายถึง เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข (หมายถึงเป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 ที่ว่า “ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิหน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์  ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติรวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง” และ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการปฏิบัติงานของ กระทรวงศึกษาธิการ และส่วน
ราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบใน
การดำเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมี ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของ การพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง 
มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565-2567 ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เป็นการ
รวบรวมปัจจัยพ้ืนฐานของโรงเรียนที่มีในปัจจุบันทุกด้านเพ่ือนำไปสู่การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน เพ่ือให้เกิดผลโดยองค์รวมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศ  ตามแนวนโยบายของรัฐที่ได้ดำเนินการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม โครงสร้างทางการเมืองและจริยธรรม และนโยบายการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการจัดการ
และบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสนองนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาตามแนว
การปฏิรูปที่ได้ประกาศไว้อย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 3 ปี โรงเรียนได้
ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด จน
ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ ชัดเจน และนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ระดับประเทศมากมาย มีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
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ดังนั้น โรงเรียนบ่อกรุวิทยา โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกัน 
ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนและให้เกิดผลต่อการพัฒนา 
และบูรณาการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคร ูซึ่งจะสามารพัฒนาทักษะการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต และหวังว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ (ปีงบประมาณ 
2565-2567) จะเป็นเข็มทิศ เป็นนโยบายของแผนงานหลักของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ เป็นแนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานของโรงเรียน ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรในทุกมิติเพ่ือนำไปสู่สู่เป้าหมายและความสำเร็จที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
1.2 ข้อมูลทั่วไป  

1.2.1 ประวัติโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
   โรงเรียนบ่อกรุวิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสาย
สามัญ เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุน ายน  2519        
บน เนื ้อที ่  35 ไร่2 งาน  72 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 234/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบาง       
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ริเริ่มและมีบทบาทในการก่อตั้งคือ นายประเสริฐ สรรพสุข ครูใหญ่โรงเรียน   
วัดบ่อกรุ นายเกษม ทองคำใส ศึกษาธิการอำเภอเดิมบางนางบวช ผู้ใหญ่จำปี กาฬนภาพันธุ์ ผู้นำชุมชน   
ในขณะนั้น พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ได้ขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้เงินบำรุง
การศึกษาท้องถิ่น สร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 006 จำนวน 1 หลัง  
ปี พ.ศ. 2519 – 2520  นายสง่า พวงมาลี   ตำแหน่งครูใหญ่   
ปี พ.ศ. 2521 – 2535  นายศักดา วังทอง   ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ปี พ.ศ. 2536 – 2537  นายยุทธ แสงทองดี   ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
ปี พ.ศ. 2538 – 2541  นายสุริยะ หาญทนงค์   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (เกษียณอายุราชการ) 
ปี พ.ศ. 2541   นายหลวง บุญชูตระกูล   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
ปี พ.ศ. 2541 – 2553  นายวิรัช สุเมธาพันธุ์   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (เกษียณอายุราชการ) 
ปี พ.ศ. 2554 – 2555  นายบุญช่วย อ้นสืบสาย  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
ปี พ.ศ. 2555 – 2557  นายประดิษฐ์ พลายโถ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
ปี พ.ศ. 2557 – 2560  นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(เกษียณอายุราชการ) 
ปี พ.ศ. 2560 – 2563 นายสุขวิทย์  ปู้ทอง    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
ปี พ.ศ. 2563 – ปีปัจจุบัน นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 1.2.1 ที่ตั้งและขนาดของโรงเรียน 
 ที่ตั้งของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 234/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์/โทรสาร (035) 575191 เป็นโรงเรียนประจำตำบลขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เว็บไซต์โรงเรียน 
http://www.borkruwittaya.ac.th, http://www.borkruwittayalms.com 
 1.2.3 สภาพชุมชน 
 โรงเรียนบ่อกรุวิทยาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ่อกรุ ซึ่งมีพ้ืนที่บริการคือ ตำบลบ่อกรุ 
ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลป่าสะแก และตำบลหัวนา ซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพ

http://www.borkruwittayalms.com/
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เกษตรกรรม เช่น ทำไร่อ้อย ทำนา พนักงานโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ โรงงานน้ำตาลมิตรผล โรงงานผลิต
แอลกอฮอล์ และโรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น การทอผ้าเป็นอาชีพเสริมซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชนพ้ืนบ้านซึ่งนับวันจะเหลือน้อยลงทุกที นอกจากนั้นยังมีอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยเฉลี่ย
ประชากรยังมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ข้ันต่ำ  

  ในด้านสาธารณูปโภค มีระบบสาธารณูปโภคเช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกรุ ถนนลาดยางสายท่าช้าง – ด่านช้าง ผ่านหน้าโรงเรียนและชุมชน นักเรียนเดินทาง
มาโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทาง รถรับ-ส่งประจำ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และมีบางส่วนที่เดินเท้า 
การเดินทางมาเรียนไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร ถนนเป็นทางลูกรัง ในฤดูฝนนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนลำบาก
มากและบางครั้งเกิดน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ บางหมู่บ้านไม่มีรถรับ-ส่งนักเรียนทำให้
นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้ นักเรียนเหล่านั้นจึงไปเรียนต่อทีโ่รงเรียน อ่ืน 
ๆ เช่น โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
และยังมีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จังหวัดชัยนาท เป็นต้น ชีวิตของคนในชุมชน ยังเป็นสังคม
ชนบทมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีประเพณียกธงในวัน
สงกรานต์ ซึ่งจัดว่าเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชนพ้ืนบ้านดั้งเดิม เนื่องจากเป็นคนไทยเชื้อสายลาวซี -ลาว
ครั่ง ซึ่งสมควรแก่การอนุรักษ์ไว้คู่ชุมชนชาวบ่อกรุสืบต่อไป 
 1.2.4 สภาพปัจจุบัน 
 ปัจจุบันได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3) ถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-
3 ห้องเรียนทั้งหมด จำนวน 12 ห้องเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 415 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๐๓ คน จำนวน 6 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๘๔ คน จำนวน 3 
ห้องเรียน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 -3 จำนวน ๑๓๓ คน จำนวน 3 ห้องเรียน คณะครู 
จำนวน 23 คน ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ จำนวน 
1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 คน  
 1.2.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

1.อาคารเรียนแบบ๓๒๔ล/๒๗ จำนวน ๒๔ ห้องเรียน ๑ หลัง  
 2.อาคารเรียนแบบ ๐๐๖ ชั่วคราว จำนวน ๓ ห้อง ๑ หลัง 
 3.อาคารหอประชุมแบบ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง  
 4.อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง  
 5.อาคารโรงฝึกงานแบบ๑๐๒/๒๗ จำนวน ๑ หลัง  
 6.ห้องส้วมนักเรียนแบบห้องน้ำ ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง 
 7.ห้องส้วมนักเรียนแบบห้องน้ำ ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง  
 8.ห้องส้วมนักเรียนแบบห้องน้ำ ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง  
 9.ห้องส้วมนักเรียนแบบห้องน้ำ ๖ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง  
 10.บ้านพักครู บ้านพักผู้บริหารมาตรฐานทั่วไป จำนวน ๒ หลัง  
 11.บ้านพักครู บ้านพักผู้บริหารแบบ๒๐๒ จำนวน ๒ หลัง  
 12.บ้านพักครู บ้านพักผู้บริหารแบบ๒๐๒ก จำนวน ๑ หลัง  
 13.บ้านพักครู บ้านพักผู้บริหาร๒๐๓/๒๕๒๗ จำนวน ๒ หลัง  
 14.บ้านพักภารโรง จำนวน ๑ หลัง  
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 15.หอพักนักเรียนแบบบ้านพัก ๘ คน จำนวน ๔ หลัง  
 16.สนามฟุตบอล จำนวน ๑ สนาม  
 17.สนามบาสเก็ตบอล จำนวน ๒ สนาม  
 18.สนามฟุตซอล จำนวน ๑ สนาม  
 19.สนามตะกร้อ จำนวน ๑ สนาม  
 20.สนามเปตอง จำนวน ๒ สนาม  
 21.อาคารโรงน้ำดื่ม จำนวน 1 หลัง  
 ๒๒.อาคารเรือนปกครอง จำนวน ๑ หลัง 
 ๒๓.อาคาร USO NET จำนวน ๑ หลัง 

1.2.6 สภาพปัญหา และความต้องการ 
1. ปัญหาด้านขาดแคลนครูผู้สอนในบางสาขาวิชา เช่น ครูสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

จำนวน 1 คน สอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 คน ในเบื้องต้นทางโรงเรียนได้
แก้ไขปัญหาคือ จ้างครูอัตราจ้างมาสอนในรายวิชาดังกล่าว แต่ทางแก้ไขปัญหาอย่างถาวรคือต้องได้รับ
อัตรากำลังครูมาสอนในรายวิชาที่ขาดแคลน  

2. ปัญหาด้านการเดินทางมาเรียนของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีบ้านพัก
อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก การเดินทางมาโรเรียนจึงต้องเดินทางมาโดยรถรับ -ส่งนักเรียน และ
บางครั้งเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น เช่น นักเรียนบางคนขึ้นรถ-รับส่งไม่ทัน ส่งผลให้ต้องขาดเรียน หรือบางครั้ง
รถรับ-ส่งนักเรียนก็นำนักเรียนมาถึงโรงเรียนไม่ทันเวลาเข้าเรียน และการเดินทางกลับจากโรงเรียนไป
บ้านก็ต้องขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน ให้ทันเวลาที่รถจะออกจากโรงเรียน หากนักเรียนมีกิจกรรมที่ต้องทำที่
โรงเรียนในช่วงเย็น ก็จะเดินทางกลับบ้านไม่ค่อยสะดวก ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียนได้  

3. ปัญหาเรื่องผู้ปกครองไม่นิยมส่งบุตรหลานของตนเองมาเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 
เนื่องจากผู้ปกครองอาจมีความเชื่อว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในเรื่องของครูผู้สอน บุคลากรและ
สื่อการสอนต่างๆ ซึ่งจะสามารถให้ความรู้บุตรหลานของตนเองได้มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบกับ
การเดินทางไปโรงเรียนดังกล่าวมีความสะดวกเนื่องจากมีรถรับ -ส่งนักเรียนถึงหน้าบ้าน ดังนั้นโรงเรียน
ขนาดเล็กจึงมีนักเรียนมาเรียนไม่มากนัก แต่ผู้ปกครองที่มีฐานะไม่ค่อยดี หรือไม่ค่อยมีทางเลือกจึงได้ส่ง
บุตรลานของตนเองมาเรียนที่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็จะมีผู้ปกครองบางส่วนที่มีค่านิยมว่าโรงเรียนใกล้
บ้านที่มีขนาดเล็กน่าจะดูแลบุตรหลานของตนเองได้ดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่จึงได้ส่งบุตรหลานของ
ตนเองมาโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  

4. ปัญหาเรื่องขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ได้งบประมาณเงินรายหัวของนักเรียนจาก สพฐ. ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน ทาง
โรงเรียนหาวิธีการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยได้ระดมทรัพยากรจาก
ผู้ปกครองเพ่ือจ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน แต่
ก็เกิดปัญหาขึ้นคือผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองบางรายไม่สามารถจ่ายเงินดังกล่าวได้ ทาง
โรงเรียนได้แก้ปัญหาคือได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเหล่านั้น แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ให้ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ปีงบประมาณ 2565-2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ 
ผู้อำนวยการ 

นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร 
รองผู้อำนวยการ 

น.ส.เบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

นายณัชพล กาฬภกัด ี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นายชัยวัฒน์ ภูผา 
หัวหน้ากลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

นายก้องภพ ธัญญเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 

 

ครูและบุคลากร 
- งานสารบรรณและสำนักงาน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานเวรยามและความปลอดภัย 
- งานส่ิงแวดล้อม 
- งานโสตและประชาสัมพันธ์ 
- งานอนามัยและงานประกันอุบัติเหตุ 
- งานโภชนาการและสวัสดิการร้านค้า 
- งานยานพาหนะ 
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
- งานชุมชนสัมพันธ์ 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานจัดทำน้ำดื่ม 
- งานนักการภารโรง 

ครูและบุคลากร 
- งานสำนักงานบริหารวิชาการ 
- งานวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 
- งานทะเบียน –วัดผล 
- งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานจัดตารางการจัดการเรียนรู้ 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
- งานพัฒนานวัฒนธรรม และ

เทคโนโลยี 
- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ 
- กิจกรรมรักษาดินแดน 
- กิจกรรมชุมชน 

- งานเทคโนโลยีและ 
   สารสนเทศ 
- งานประกันคุณภาพ

สถานศึกษา 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานทำสำมะโนนักเรียน 

 
 

  ครูและบุคลากร 
- งานสำนักงานบุคคล 
- งานวางแผนอัตรากำลังและ

กำหนดตำแหน่ง 
- การวิเคราะห์และวางแผน

อัตรากำลังคน 
- การกำหนดตำแหน่ง 
- การขอเลื่อนตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาและ
วิทยฐานะข้าราชการ 

- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- ดำเนินการสรรหาบุคลากร 
- การจ้างลูกประจำและลูกจ้าง

ชั่วคราว 
- การแต่งตั้งย้ายโอน 
- การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
- รักษาราชการแทน 

- งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

- การพัฒนาข้าราชการครู 
-การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-การเพิ่มค่าจ้าง 
-เกี่ยวกับบัญชีถือจ่าเงินเดือน 
-เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน 
-งานทะเบียนประวัติ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-การขอมีบัตรประจำตัว 
-งานขอหนังสือรับรองฯ 

- งานวินัยและการรักษาวินัย 
- งานออกจากราชการ 
- งานกิจการนักเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
-งานส่งเสริมวินัยและความประพฤติ 

 - งานป้องกันสารเสพติดและ   

ครูและบุคลากร 
- งานสำนักงานงบประมาณ 
- งานบริหารการเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ 
- งานระดมทรัพยากร 
- งานสวัสดิการเงินกู้ 
-  งานแผนและนโยบาย 
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1.4 จำนวนครูและบุคลกรโรงเรียน (อัตรากำลัง)  
 
ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

1 นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ปริญญาโท ศษ.ม. ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 
2 นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร ปริญญาโท ค.ม. ชำนาญการ (คศ.2) 
3 นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์ ปริญญาโท ค.ม. ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 
4 นายมนัส  อ่อนสำลี ปริญญาตรี คบ. ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 
5 นายณัชพล กาฬภักดี ปริญญาเอก ปร.ด. ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 
6 นางษิชณาก์ สว่างพ้ืน ปริญญาโท คม.บ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 
7 นางสมหมาย  ศรีสุข ปริญญาตรี ค.บ. ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 
89 นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ ปริญญาโท ศษ.ม. ชำนาญการ (คศ.2) 
10 นางสาวปนดา  เพ็งรักษ์ ปริญญาโท วท.ม ชำนาญการ (คศ.2) 
11 นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ ปริญญาโท ค.ม. ชำนาญการ (คศ.2) 
12 นายก้องภพ ธัญญเจริญ ปริญญาตรี ศษ.บ. ชำนาญการ (คศ.2) 
13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษปศร  กาฬภักดี ปริญญาโท ศษ ชำนาญการ (คศ.2) 
14 นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง ปริญญาตรี วท.บ. ครู (คศ.1) 
15 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์ ปริญญาโท คศ.ม. ครู (คศ.1) 
16 นายเอกราช พาชัย ปริญญาตรี ค.บ. ครู (คศ.1) 
17 นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร์ ปริญญาตรี ค.บ. ครู (คศ.1) 
18 นางธัญญาเรศ จุลปานนท์ ปริญญาตรี ศษ.บ. ครู (คศ.1) 
19 นายชัยวัฒน์ ภูผา ปริญญาตรี คบ. ครู (คศ.1) 
20 นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์ ปริญญาตรี ค.บ. ครู (คศ.1) 
21 นายวิทยา แก้วเปี่ยม ปริญญาโท ศษ.ม. ครู (คศ.1) 
22 นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต ปริญญาตรี ค.บ. ครู (คศ.1) 
23 นายศิวกานต์ ทองไพรวรรณ ปริญญาตรี ค.บ. ครูอัตราจ้าง 
24 นางสาวขวัญฤทัย สินสอน ปริญญาตรี ค.บ. ครูอัตราจ้าง 
25 นางสาวจุฑามาศ กาฬภักดี ปริญญาตรี  ครูอัตราจ้าง 
26 นางสาวอารีรัตน์ รอดมาดี ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
27 นางสาววรัตน์ ภูผา มัธยมศึกษาตอนปลาย - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
28 นายสำเริง ชาวขำ มัธยมศึกษาตอนปลาย - นักการภารโรง 
29 นายอนัตพร จันทรภักดี ปวส.  ลูกจ้างชั่วคราว 
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1.5 ข้อมูลนักเรียน (ประมาณการ) พ.ศ. 2565-2567 
 

ระดับชั้น พ.ศ.๒๕64 
(ปีปัจจุบัน) 

พ.ศ.๒๕65 
(ประมาณการ) 

พ.ศ.๒๕66 
(ประมาณการ) 

พ.ศ.๒๕67 
(ประมาณการ) 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 67 70 70 80 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 65 67 70 80 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 71 65 67 70 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 27 40 40 40 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 26 27 30 32 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 27 26 27 30 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ 45 42 42 42 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ 45 42 42 42 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ 44 42 42 42 

รวม 417 421 430 458 
 
หมายเหตุ การคาดการณ์จำนวนนักเรียนโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจากนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่
ใกล้เคียงในแต่ละปีการศึกษาท่ีจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 
รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
1 นายศักดิ์ชัย   จันทร์ใหม่มูล  ประธานกรรมการ  
2 นายพยนต์ กาฬภักดี  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  
3 นายณัชพล กาฬภักดี  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู  
4 นายสนาม กาฬภักดี  กรรมการที่เป็นผู้แทนชุมชน  
5 นายรินทร์ สุขยิ่ง   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
6 นายเจษฎากรณ์ ทองไพรวรรณ  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า  
7 พระครูสุขุมปัญญากร   กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
8 พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  
9 นายธง กาฬภักดี   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
10 นางสมบัติ หลีนุกูล   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
11 นายสิตธร เพ็งสวย   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
12 นางจารุรินทร์ สีวันนา   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
13 นายสาโรจน์ อุดมรักษาสกุล  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
14 นายพินิต ผลวัฒนะ  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
15 นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์  กรรมการและเลขานุการฯ  
 

 



8 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565-2567  | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

 

ส่วนที่ 2 
สถานภาพของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องทุกด้าน เพ่ือกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน  
ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
1.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องการ 

จากโรงเรียน 
ความต้องการ/ความคาดหวังของ
โรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ภายในโรงเรียน ได้แก่ 
- ผู้บริหาร  
- คณะครูและบุคลากร 

1. ต้องการให้โรงเรียนมีคุณภาพ 
ทุกด้าน  
2. ต้องการจัดการศึกษาที่มีระบบ 
ถูกต้อง เที่ยงธรรม อย่างมีคุณภาพ  
3. นักเรียนได้รับความรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้และมีทักษะชีวิต ได้รับการ
ส่งเสริมตามความถนัดและได้เรียนรู้
ตามศักยภาพของตนเอง  
4. การสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียน  
การสอน  
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและ
หลากหลาย  
6. ครูทุกคนควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC)  
7. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 
โรงเรียนเพ่ือให้สะท้อนกลับไปยัง 
นักเรียนส่งผลต่อการจัดการเรียน 
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

1. มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ  
2. เปิดแผนการเรียนที่หลากหลาย 
เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียน
และ ผู้ปกครอง  
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ บริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
4. การวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ อย่างเป็นระบบตาม
แผนที่วางไว้  
5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล 
นักเรียนให้ได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพ และทักษะที่จำเป็นในการ
ดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองเพ่ือ
การทำงานในอนาคต 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องการ 

จากโรงเรียน 
ความต้องการ/ความคาดหวังของ
โรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยตรง 
ในการรับบริการ ได้แก่ 
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง 

1. ต้องการให้บุตรหลานได้รับความรู้ 
และทักษะด้านวิชาการ รวมถึงมีทักษะ
การใช้ชีวิตที่ดี และสามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกความ
คิดเห็น เรื่องการจัดกิจกรรมทั้งในชั้น
เรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
เรียนรู้เชิงบวกและให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 
โรงเรียนเพ่ือให้สะท้อนกลับไปยัง 
นักเรียน ส่งผลต่อการจัดการเรียน  
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  
4. นักเรียนมีความต้องการความรู้ 
สามารถนำไปใช้ศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้นไป 
5. ครูสามารถถ่ายทอดความรู้แบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ได้ดี   

1. ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์บริหาร  
การจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล  
2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี และมีจิต
สาธารณะ  
3. นักเรียนรับความรู้และโอกาสใน 
การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
เกิดการเรียนรู้ที่เท่าทันในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  
4. ต้องการให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตสำนึกที่ดีต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืนและประเทศชาติ  
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้น 
ร้อยละ 80  
6. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ กีฬา และดนตรี  
7. นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบ
ออนไลน์และค้นคว้าความรู้ได้ดี  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 
สังคม ได้แก่  
- ชุมชน  
- องค์กรปกครองใน
ท้องถิ่น 
- สมศ.  
 

1. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตาม 
โอกาส  
2. ให้โรงเรียนพัฒนาโรงเรียนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ สมศ. กำหนด 
3. ให้โรงเรียนบริการชุมชน / 
หน่วยงานต่าง ๆ ในด้านสถานที่ 
บุคลากร ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม 
อ่ืนๆ เช่น งานประเพณี และ
วัฒนธรรมต่าง ๆ  
4. นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม สามารถดำรงตนอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  
5. ให้โรงเรียนบริการชุมชน/
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อสัมพันธ์ 

1. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ 
สนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียน
และ กิจกรรมนอกสถานที่  
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกงาน  
ฝึกประสบการณ์/หารายได้ระหว่าง 
ภาคเรียน  
3. ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียน  
4. โรงเรียนได้พัฒนาตามเกณฑ์
ประเมินภายในและภายนอกโดย
ทำงานตามแนวทางของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ สมศ. 
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2 สภาพแวดล้อม (Environment Analysis)  
2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก  

 
1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors) 

 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ชุมชนมีทัศนคติที่ดี  ให้การยอมรับและศรัทธา
ต่อโรงเรียน 
2. ชุมชน หนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้
นักเรียนมีแหล่งการศึกษา มีแบบอย่างท่ีดี  มีความ
รักในประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
4. มีสถานที่สำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีการคมนาคมที่
สะดวก 
6. ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาปานกลาง ส่งเสริม
ด้านการศึกษาบุตร นิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้
บ้าน 

1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการที่ยั่วยุ 
เช่น โต๊ะสนุก บ่อนไก่ เป็นต้น และมีปัจจัยเสี่ยงด้าน
ยาเสพติด ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการ
ดำรงชีวิต 
2. โครงสร้างประชากร ด้านการคุมกำเนิด ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 
3. มีปัญหาการหย่าร้างเพ่ิมข้ึน และครอบครัว
แตกแยก 
4. ผู้ปกครองเห็นความสำคัญด้านการศึกษา ให้
ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในครูผู้สอน และนิยมส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนมีชื่อเสียง 
5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหา
ครอบครัว หย่าร้าง ขาดการดูแลบุตร ส่งผลกระทบ
ต่อผลการเรียนของนักเรียน 
 

 
2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 
2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต)ส่องผลทำให้นักเรียนเกิดความ
รอบรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. หน่วยงานภายนอกเห็นความสำคัญและความ
จำเป็นในการใช้เทคโนโลยีจึงให้การส่งเสริม
สนับสนุน ส่งผลทำให้มีสื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 
4. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลาย  

1. สินค้าเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์มีราคาถูก
ลงส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดหามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ 
2. ผู้ปกครองขาดการดูและขาดการควบคุมการใช้
เทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ี
ผิด 
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3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. รายได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เศรษฐกิจชุมชนเอ้ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ร่วมกับทาง
โรงเรียนได้รับการบริจาคทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

1. ปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้
ผู้ปกครองบางส่วนขาดความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่าย
ของบุตรหลาน และขาดความพร้อมในการ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
2. ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ำ ขาดการส่งเสริมอาชีพ
เสริมในชุมชน ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน ส่งผล
กระทบต่อการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 
 

 
4) ด้านการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Politcal and LegalFactors) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. พระราชบัญญัติการศึกษา ให้ทุกคนมีโอกาส
ศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม
ความตอ้งการของท้องถิ่น 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความสำคัญและ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ 
5. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา 
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมากข้ึน 
6. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย และ 
พระราชบัญญัติการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 
7. การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไม่
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 

1. การลดอัตรากำลังเป็นอุปสรรคในการจัด
การศึกษา 
2. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อัตรากำลังเป็นอุปสรรค
ในการจัดการศึกษา 
3. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้
การดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาด
ความต่อเนื่อง 
4. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน 
5. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของต้นสังกัด
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
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2.2 สภาพแวดล้อมภายใน  
1) ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) 

 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตาม
ศักยภาพครอบคลุมทุกด้าน 
3. โรงเรียนใช้ระบบ ICT และข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนรู้และการกระจาย
ข่าวสาร 
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ติด 0, ร, 
มส ได้เพียงพอต่อระดับคุณภาพที่ต้องการพัฒนา 
5. โรงเรียนกำหนดนโยบายโดยมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย มีการสื่อสารภายในองค์กรที่มี
ความถูกต้องชัดเจน ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
6. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมี
ประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายเป็นผลดี 
ต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
7. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ส่งผลทำให้การ
ดำเนินงานบรรลุผล 

1. การจัดหลักสูตรในท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุก
รายวิชา 
2. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลให้
ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนได้เต็ม
ตามศักยภาพ 
 

 
2) ด้านการบริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service/Products) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้
สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เรียนจบตาม
หลักสูตร สอบเข้าเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำสาระ
เพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่นอย่างหลากหลายตาม

1. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดการศึกษา
และการบริการด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
2. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบาง
วิชาของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
3. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ำและจำนวนผู้จบการศึกษาของโรงเรียน 
ไม่ครบ 100% 
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ความต้องการของนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
4. โรงเรียนจัดการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง  
ทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีและสถานที่บริการ
สำหรับนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ 
5. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม
ทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
พลานามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ 
และส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 

4. นักเรียนบางส่วนขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน  
5. นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

3) ด้านบุคลากร (Man) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเรียน การ
สอน และงานพิเศษ ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
4. ครูและบุคลากรได้รับการเสริมแรง มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
5. ครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กร รักและมีส่วน
ร่วม ในการทำงานส่งผลให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ 
6. ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสอนตรง
ตามสาขาวิชาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
8. ครูนำเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน 
9. ครูและบุคลากรมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่ง 
10. ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่า
ขององค์กร เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

1. ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา 
2. ครูและบุคลากรบางส่วนขาดทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
3. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 
4. การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 
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ประโยชน์ส่วนตน 
11. ผู้บริหารและครูทุกคนได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 

 
4) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้ใช้จ่ายตรงตามความ
ต้องการ 
2. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
หน่วยงานอื่น และชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 

 
 

 5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า 
2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับ
จำนวนนักเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
อย่างสม่ำเสมอมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชนและองค์กร
ภายนอก 
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกในด้านการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 

1. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพ มีสภาพเก่า ชำรุด  
ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
2. ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือไม่
หลากหลาย ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและสืบค้น 
3. ห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ หอประชุมไม่
เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่จะใช้ในการจัด
กิจกรรมนักเรียน โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง ส่งผลทำให้
การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 
4. ระบบเสียงตามสายการประชาสัมพันธ์ภายใน
โรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เพียงพอ 
5. กล้องวงจรปิดดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน
โรงเรียน ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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6) ด้านการบริหารจัดการ(Management) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
3. มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและมอบหมายงานตาม
ความถนัดส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ  
มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
5. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
6. มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตย
และใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 
7. มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) 
8. มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา
โรงเรียน 
9. มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีหลักฐานใน
การมอบหมายงาน มีแผนในการปฏิบัติชัดเจน 
10. มีแผนและโครงการเพ่ือใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จัดการศึกษาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
11. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

1. ขาดการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 
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ส่วนที่ 3  
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ การศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย จุดมุ่งหมาย
ที่สำคัญ ของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมี
งานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท เศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับ ดักประเทศที่มีราย
ไดป้านกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้
กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปา หมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบ โจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ดังนี้ วิสัยทัศน์ : คน
ไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวีตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็ นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
ลดลง  
 ยุทธศาสตร์  
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vission) 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาคุณธรรม ผู้นำเทคโนโลยี บนวิถีความ

เป็นไทย กา้วไกลสู่สากล  
 

พันธกิจโรงเรียน (Mission) 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และความ 

 เป็นไทย 
2. ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอ ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ 

 เท่าเทียม 
5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มืออาชีพมีคุณธรรม จริยธรรมเป็น 

 แบบอย่างที่ดี 
6. สนับสนุนการจัดทำสื่อ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ 

 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
7. ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระดม 

 ทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 
8. ส่งเสริมการตัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญาของ 

 เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีถ่ินสุพรรณ  
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์โรงเรียน (Goal) 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองใน 
  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดีและมีภูมิ 
  คุ้มกันภัยทุกรูปแบบ 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับการพัฒนาเต็ม 
 ตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  

3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและอาชีพท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์  
 และสืบทอด 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออาชีพ ปรับตัวได้ทันต่อ 
 การเปลี่ยนแปลงและยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี  

5. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถ 
 เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  

6. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึด 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
8. สถานศึกษามีเครือข่ายการศึกษาที่เข้มแข็ง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์โรงเรียน (Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักองค์กร และร่วมพัฒนาองค์กรให้ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  ปลูกฝังและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนด้านความสุข สุนทรียภาพด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาและ  
  วัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและอาชีพท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 7  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8  สร้างเครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ไดก้ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์
ทั้ง ๘ ขอ้ ประกอบด้วย  

เป้าหมายเชิงกลุทธ์ข้อที่ ๑   ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
      ๑.๑ จัดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบภายในบริเวณโรงเรียน 
      ๑.๒  จัดทำโครงการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

    ๑.๓  จัดต้ังศูนย์ร้องเรียนภายในและภายนอกโรงเรียน โดยสร้างครือข่ายในการ
รักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ร้อยละของผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าหมายเชิงกลุทธ์ข้อที่ ๒   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ที่ 21 
      ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ๑.๒  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    ๑.๓  ยกระดับการเรียนการสอนเป็นแผนการเรียน ๒ ภาษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ใช้ภาษาได้มากกว่า ๑ ภาษาและสามารถแข่งขัน
ผลงานทางด้านวิชาการได้ 
เป้าหมายเชิงกลุทธ์ข้อที่ ๓   พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักองค์กร และร่วมพัฒนา

องค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
      ๑.๑ ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    ๑.๒  ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้รักและศรัทธา มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 
เป้าหมายเชิงกลุทธ์ข้อที่ ๔   ปลูกฝังและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ ปลูกฝังและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
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    ๑.๒  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม     
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายเชิงกลุทธ์ข้อที่ ๕   พัฒนาผู้เรียนด้านความสุข สุนทรียภาพด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 
กีฬาและวัฒนธรรม 

๑.๑ พัฒนาผู้เรียนด้านความสุข สุนทรียภาพด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา
และวัฒนธรรม 

    ๑.๒  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะของการปฏิบัติ ควบคู่กับ
การเรียนการสอนแบบทฤษฎี 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา มีทักษะด้าน 
สุนทรียภาพด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม  

เป้าหมายเชิงกลุทธ์ข้อที่ ๖   ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและอาชีพ
ท้องถิ่น 

๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เสริมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ๑.๒  กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดภาคการศึกษา 
    ๑.๓  พัฒนาปราชญ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป้าหมายเชิงกลุทธ์ข้อที่ ๗   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๑.๑ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการบริหาร

จัดการศึกษา 
๑.๒  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   การประเมินภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที ่๒ ด้านการ
บริหารจัดการ มีระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

เป้าหมายเชิงกลุทธ์ข้อที่ ๘   สร้างเครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  

๑.๑ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑.๒  ดำเนินกิจกรรม/ โครงการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและบุคลากร

ภายนอก 
๑.๓  ขอรับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   ร้อยละของการมีปฏิสัมพันธ์ตอบกลับของบุคคลากร

ภายนอกที่มีต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
อัตลักษณ์   
ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยเหลือ  
 
เอกลักษณ์  
เรียนดี    กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 
 จากกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สพฐ. มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานโรงเรียน นำมาวางทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565-
2567 ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 

      จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2  เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้ผู้เรียน 
  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสู่สากล 
เป้าประสงค์   ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีศักยภาพ 

เป็นพลโลก 

โครงการ ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

9.โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี 
ลูกเสือวิสามัญ รักษาดินแดน และ
สาธารณประโยชน์ 

       51,120  
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

โครงการ 
ปีการศึกษา 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๕,000 บริหารงานบุคคล 

2.โครงการเยาวชนวัยใส  ห่างไกลยาเสพติด ๔,000 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3.ขับข่ีปลอดภัย  ใส่ใจ อุบัติภัยบนท้องถนน 2,000 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4.รักสามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 1๒,000 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
5.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  1๐,๗๖0 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
6.ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลกร            70,000  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
7.โครงการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก 
ปีการศึกษา 

6๘๖,๗00       ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

8.โครงการพัฒนาสำนักงานบุคคล             70,000  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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โครงการ ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

10.โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 

7,000 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

11.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๖๐,000 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

12.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๒,000 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

13.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

7,๐๐๐   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

14.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

๗,000   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

15.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๗,000   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

16.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

๗,000 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

17.โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ผ่าน
องค์กรวิชาชีพ 

๑๐,000 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

18.โครงการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ 

-        ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

19.โครงการสร้างสื่อ นวัตกรรม และการวิจัย
เพ่ือพัฒนา 

- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

20.โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
วิชาการ ศิลปหัตถกรรม 

๖๕,000   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

21.โครงการส่งเสริมทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

22.โครงการสอบเข้า ปรับพ้ืนฐาน ๑๒,๐๐๐ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

23.โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา ๓๕,๐๐๐ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

24.โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวเพ่ือ
การศึกษา 

๖,๔๐๐   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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โครงการ ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

25.โครงการตลาดนัดวิชาการ (Open House) ๑๔,๐๒๗ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

26.โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

๓๕,๘๔๐ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

27.โครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเยาวชน
ด้านภาษาไทย 

21,000 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/
เทศบาลตำบลบ่อกรุ 

28.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณา
การสะเต็มศึกษา วิทย์-คณิต  

๔๕,๐00   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/
เทศบาลตำบลบ่อกรุ 

29.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๓๒,๐00   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/
เทศบาลตำบลบ่อกรุ 

30.โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

๑๖,000   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

31.โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-1๙ 

๑๖๒,๐๐๐ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนด้านความสุข สุนทรียภาพด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา 

และวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์   เรียนมีสุขภาพ สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพ ด้านนาฏศิลป์ ศิลปะดนตรี  

โครงการ ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

32.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1,000   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

33.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๗,๐๐๐ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

34.โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน วัย
ใส หัวใจใฝ่ธรรม 

๔๐,๐๐๐   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/
เทศบาลตำบลบ่อกรุ 

35.โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เยาวชนวัยใส ใส่
ใจสุขภาพ 

๓๑,000 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/
เทศบาลตำบลบ่อกรุ 

36.โครงการอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลสำหรับข้าราชการครู    

5,300 ฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้รักการเรียนรู้ รักองค์กร และร่วมพัฒนาองค์กรให้เป็น 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์   บุคลากรและนักเรียนรักการเรียนรู้ รักองค์กร และร่วมพัฒนาองค์กร 

โครงการ 
ปีการศึกษา 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

37.โครงการทัศนศึกษา ๕๖,๗๓๕ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
38.โครงการทัศนศึกษา “การอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง” 

๗,๔๔๐ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

39.โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถโรงเรียน 60,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
40.โครงการปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
และประชาสัมพันธ์ 

75,650   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

41.โครงการพัฒนางานพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพ 

10,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

42.โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกีฬา ๑๕,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
43.โครงการห้องสมุดมีชีวิต ๙,๖00 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
44.โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ ๑๕,๔๒๕ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
45.โครงการโรงเรียนน่ามอง ห้องเรียนน่าอยู่ 27,700 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
46.โครงการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 45,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
47.โครงการพัฒนางานสารบรรณ 6,860 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
48.โครงการงานเชื้อเพลิงและยานพาหนะ 200,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
49.โครงการงานชุมชนสัมพันธ์ 5,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
50.โครงการซ่อมบำรุงระบบน้ำดื่ม 10,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
51.โครงการประกันอุบัติเหตุ 50,050 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
52.โครงการงานโภชนาการและสวัสดิการร้านค้า -   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
53.โครงการงานธนาคารโรงเรียน - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
54.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
55.โครงการสาธารณูปโภค  
 

          528,000  
 

ฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีระเบียบ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์   สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

56.โครงการประกันคุณภาพ - ฝ่ายบริหารวิชาการ 

57.โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารงานทั่วไป 38,140 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

58.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564 

๔๐๐ ฝ่ายบริหารงาปีการศึกษา 

59.โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารปี
การศึกษา 

๙,๐๐๐   ฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษา 

๖๐.โครงการจัดทำแผนพัฒนา  
 

๓๐๐ ฝ่ายบริหารงานปี
การศึกษา 

๖๑.โครงการงานควบคุมภายใน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
เป้าประสงค์    สถานศึกษามีเครือข่ายการศึกษาที่เข้มแข็ง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การจัดการศึกษา 
 

โครงการ ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

62.กิจกรรมสายใยรักบ้านโรงเรียน(ประชุม
ผู้ปกครอง)    

๒๖,000 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

63.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

121,500 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและอาชีพท้องถิ่น 
เป้าประสงค์   ผู้เรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและอาชีพท้องถิ่น  
                 ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอด 
 

โครงการ ปีการศึกษา 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

64.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆของชาติ 

4,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

65.โครงการเยาวชนฝึกอาชีพก้าวไกลศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน 

๔๓,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

66.โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้
แบบบูรณาการรากเหง้าของชุมชน 

20,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

67.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  
School)  

5,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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ส่วน 5 
การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ 

 
5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ที่ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารวิชาการ และการบริหารงบประมาณ              
สรุปพอสังเขปได ้ดังนี้ 
 

การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
1. มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
บริหารงานบุคคล  
2. เป็นแบบอย่างท่ีด ี 
3. มีมนุษยสัมพันธ์  
4. มีอารมณ์ขัน  
5. เป็นนักประชาธิปไตย 
6. ประนีประนอม  
7. อดทน อดกลั้น  
8. เป็นนักพูดที่ด ี 
9. มีความสามารถในการ
ประสานงาน  
10. มีความสามารถจูงใจ 
ให้คนร่วมกันทำงาน  
11. กล้าตัดสินใจ  
12. มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร  

1. เป็นนักวางแผนและ
กำหนดนโยบายที่ดี  
2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและ
วินิจฉัยสั่งการที่ดี  
3. มีความรู้ และบริหาร 
โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย 
4. เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร  
5. รู้จักมอบอำนาจและ
ความรับผิดชอบแก่ผู้ที่
เหมาะสม  
6. มีความคล่องแคล่ว 
ว่องไว และตื่นตัวอยู่
เสมอ  
7. มีความรับผิดชอบงาน
สูง ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
อุปสรรค  
8. กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล  

1. มีความรู้และเป็น
ผู้นำด้านวิชาการ  
2. มีความรู้ มีทักษะ  
มีประสบการณ์ด้าน
การบริหารงาน  
3. สามารถใช้ความรู้
และประสบการณ์
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ทันท่วงท ี 
4. มีวิสัยทัศน ์ 
5. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ 
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่ง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
7. รอบรู้ทางด้าน
การศึกษา  
8. ความรับผิดชอบ  
9. แสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร  
10. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ  
11. ใช้นวัตกรรม
ทางการบริหาร 
 12. คำนึงถึง
มาตรฐานวิชาการ  

 

1. เข้าใจนโยบาย อำนาจ
หน้าที่ และกิจกรรมใน
หน่วยงาน  
2. มีความรู้ระบบ
งบประมาณ  
3. เข้าใจระเบียบงาน
พัสดุและการเงิน  
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
5. มีความละเอียด
รอบคอบ  
6. มีความสามารถในการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  
7. หมั่นตรวจสอบการใช้
งบประมาณอยู่เสมอ  
8. รายงานการเงินอย่าง 
เป็นระบบ  
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5.2 บทบาทหน้าที่ของครู  
บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการ

สอน เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่สำคัญ 3 
ประการ คือ  
5.2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
5.2.2 การประเมินตนเอง  
5.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกำหนดกระบวนการทำงานของตนเองได้  
อาจจำแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบทั้ง
หน่วยของการเรียนที่อาจจะกำหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปีการศึกษา และนำมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตน
สอนอยู่  

ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกำหนดสิ่งที่จะบรรลุผล
หรือสิ่งที่จะเกิดข้ึนหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและ
การใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

ขั้นตอนที่ 3 นำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์
ความรู้ควบคู่การเรียนรู้  

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการสอน โดยทำงานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครู
มาเป็นการทำงานร่วมกับผู้เรียน โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากข้ึน  

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน  

ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป  
ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมาก

น้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร  
มีคำแนะนำเพ่ือจะนำไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย  

บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ 3 ประการ คือ  

1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
2. การประเมินตนเอง  

 3. การรายงานผลการประเมินตนเอง 
ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทท่ีต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพ

ภายใน อีก 3 ประการ คือ  
1. ร่วมจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  
2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก  
3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  
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นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณครู ในการการทำงานซึ่งแยกได้ ดังนี้  

 
1. สมรรถนะหลัก  
 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 
1. ความสามารถ 
ในการวางแผน/
ปฏิบัติงาน  
1.1 ความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผน  
1.2 การวางแผน 
การปฏิบัติงาน 
แต่ละภารกิจ  
2. ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน  
2.1 การปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามแผน  
2.2 ความมุ่งม่ันใน
การปฏิบัติงาน  
2.3 การใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือ 
พัฒนางาน  
2.4 การยึดหลัก
ประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน  
2.5 การนำนวัตกรรม
มาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
  

 

1. ความสามารถในการ
สร้างระบบการให้บริการ  
1.1 การศึกษาความ
ต้องการของผู้รับบริการ  
1.2 การจัดระบบการ
ให้บริการบนพื้นฐานของ
ข้อมูลความต้องการ  
2. ความสามารถในการ
ให้บริการ  
2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ 
และกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ  
2.2 การศึกษาผลการ
ให้บริการเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการ  

1. ความสามารถในการ
วิเคราะห์ตนเอง  
1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น  
จุดด้อยของตนเอง  
1.2 การเลือกวิธีพัฒนา
ตนเองให้เหมาะสมกับ
จุดเด่น จุดด้อย.  
2. ความสามารถใน 
การใช้ภาษาไทยเพื่อ 
การสื่อสาร  
2.1 การจับใจความ  
การสรุปจากการอ่านและ
การฟัง  
2.2 ความชัดเจนใน 
การอธิบาย /ยกตัวอย่าง  
2.3 การตั้งคำถามได้ตรง
ประเด็น  
3. ความสามารถใน 
การใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการแสวงหาความรู้  
3.1 การจับใจความ และ
การสรุปจากการอ่านและ
การฟัง  
3.2 ความชัดเจนใน 
การอธิบาย /ยกตัวอย่าง  
3.3 ตั้งคำถามได้ตรง
ประเด็น  

1. ความสามารถในการ
วางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม  
1.1 การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกับผู้อ่ืน  
1.2 การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  
1.3 การยอมรับข้อตกลง
ของทีมงาน  
2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน  
2.1 ความเต็มใจให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
2.2 ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของตน  
2.3 การปฏิบัติตนเป็น
ผู้นำ หรือผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาท  
2.4 ความร่วมมือกับ
ทีมงานในการแก้ปัญหา
การปฏิบัติงาน  

 
 
 
 



29 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565-2567  | โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ก รุ วิ ท ย า  
 

 

1. สมรรถนะหลัก (ต่อ)  
 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 
2.6 การปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
3. ผลการปฏิบัติงาน  
3.1 ความถูกต้องของ
ผลการปฏิบัติงาน  
3.2 ความครบถ้วน 
สมบูรณ์ของผลการ
ปฏิบัติงาน  

 

1. ความสามารถในการ
สร้างระบบการให้บริการ  
1.1 การศึกษาความ
ต้องการของผู้รับบริการ  
1.2 การจัดระบบการ
ให้บริการบนพื้นฐานของ
ข้อมูลความต้องการ  
2. ความสามารถในการ
ให้บริการ  
2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ 
และกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ  
2.2 การศึกษาผลการ
ให้บริการเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการ  

4. ความสามารถใน 
การติดตามความ- 
เคลื่อนไหวทางวิชาการ 
และวิชาชีพ  
4.1 การใช้ Computer 
เบื้องต้น /Internet  
การใช้ e – mail  
4.2 การเลือกใช้แหล่ง 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  
และท่ีเหมาะสม  
4.3 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน  
5. ความสามารถในการ
ประมวลความรู้ และนำ
ความรู้ไปใช้  
5.1 การวิเคราะห ์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ 
เพ่ือนำไปใช้พัฒนางาน  
5.2 การนำ และการผลิต
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน
การพัฒนางาน  

1. ความสามารถในการ
วางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม  
1.1 การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกับผู้อ่ืน  
1.2 การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  
1.3 การยอมรับข้อตกลง
ของทีมงาน  
2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน  
2.1 ความเต็มใจให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
2.2 ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของตน  
2.3 การปฏิบัติตนเป็น
ผู้นำ หรือผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาท  
2.4 ความร่วมมือกับ
ทีมงานในการแก้ปัญหา
การปฏิบัติงาน  

 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 

 
การจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการ

ชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และ 

การวิจัย 

การสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชน 

1. ความสามารถ 
ในการสร้างและ
พัฒนาหลักสตูร  
1.1 การดำเนิน 
การสร้าง / พัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาและ

1. ความสามารถใน
การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  
1.1 การจัดกิจกรรม
ได้หลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของผู้เรียน  

1 ความสามารถใน
การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้  
1.1 การจัดกิจกรรม 
หรือสนับสนุนให้
นักเรียนกลา้แสดง
ความคิดเห็น พูดคุย 

1 ความสามารถใน
การวิเคราะห์  
1.1 การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปญัหา 
จุดแข็ง จุดอ่อนของ
สถานศึกษา  
1.2 การวิเคราะห์

1 ความสามารถใน
การนำชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
สถานศึกษา  
1.1 การประสานให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
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หลักสตูรท้องถิ่น 
1.2 การนำ
หลักสตูร
สถานศึกษา หรือ
หลักสตูรท้องถิ่นไป
ใช้ใหบ้รรลุ
จุดประสงค์  
1.3 การนำผลการ
ประเมินการจดัการ
เรียนรูม้าใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูร  
2. ความสามารถใน
เนื้อหาสาระที่สอน  
2.1 ภาษาไทย  
2.2 คณิตศาสตร์  
2.3 วิทยาศาสตร์  
2.4 สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
2.5 สุขศึกษา และ
พลศึกษา  
2.6 ศลิปะ  
2.7 การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี  
2.8 ภาษา 
ต่างประเทศ  
2.9 อื่น ๆ (ระบุ)  
สาระทีส่อนใน
ระดับมัธยมศึกษา  
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
-ภาษาไทย  
-คณิตศาสตร์  
-วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
-สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
- สุขศึกษา และ 
พลศึกษา  
-ศิลปะ  

1.2 การจัด หรือ
สอดแทรกคณุธรรม
จริยธรรมได้สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู้  
2. ความสามารถใน
การพัฒนาทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต  
2.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนดูแลตนเอง
ด้านสุขภาพกาย เพื่อ
การดำรงชีวิตที่ดี  
2.2 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สุขภาพจิต เพื่อการ
ดำรงชีวิตที่ดี  
2.3 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนไดฝ้ึก
แก้ปัญหา
ชีวิตประจำวัน  
2.4 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
2.5 การส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนติดตามความ
เคลื่อนไหวของ
เหตุการณ์ในสังคม  
3. ความสามารถใน
การปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย  
3.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนรู้จักรบัฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
และ / หรือ ยอมรับ
มติของกลุ่ม 
3.2 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
กลุ่ม  
3.3 การจัดกิจกรรม

โต้ตอบในสิ่งท่ี
เกี่ยวข้องกับบทเรียน  
1.2 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  
1.3 การจัดมุม
ประสบการณ์ และสื่อ
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้
ให้แก่ผู้เรียน  
1.4 การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 2 ความสามารถใน
การจัดทำข้อมลู
สารสนเทศและ
เอกสารประจำช้ัน
เรียน/ประจำวิชา  
2.1 การจัดทำข้อมลู
สารสนเทศของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล  
2.2 การนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจดัการช้ันเรียน  
2.3 การนำข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการช้ัน
เรียน.  
3. ความสามารถใน
การกำกับ ดูแลช้ัน
เรียน 
3.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การกำหนดกฎ กติกา 
ข้อตกลง สำหรับใช้
ร่วมกันในช้ันเรียน  
3.2 การแก้ปัญหา
พฤติกรรมด้าน
ระเบียบวินยัในช้ัน
เรียน  

แผนการจดัการเรียนรู้  
 
2 ความสามารถใน
การสังเคราะห์  
2.1 การจัดทำ
แผนงาน/โครงการเพื่อ
การจัดการเรยีนรู้  
2.2 การบูรณาการ
ความรู้ทั้งภายใน และ
ระหว่างกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
2.3 การบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจำวัน.  
3. ความสามารถใน
การเขียนเอกสารทาง
วิชาการ  
3.1 บทความ  
3.2 คูม่ือการเรียนการ
สอน  
3.3 ตำรา  
3.4 หนังสือ  
3.5 รายงานทาง
วิชาการ  
4. ความสามารถใน
การวิจัย  
4.1 ความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบวิธี
วิจัย 
4.2 การวิจัยในช้ัน
เรียน  
4.3 การวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้  
4.4 การวิจัยและ
พัฒนา  

สถานศึกษา  
 
1.2 การจัดกิจกรรม
เพื่อบริการชุมชนให้
เข้ามาใช้สถานศึกษา
เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
และสันทนาการ  
2. ความสามารถใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน  
2.1 การร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม  
2.2 การร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เยาวชน 
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-การงานอาชีพ  
-ภาษาต่างประเทศ  
-กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
กิจกรรมเสริม
หลักสตูร  
-หลักสูตรท้องถิ่น 
หรือภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  
-โครงงานการศึกษา
ค้นคว้าของผู้เรียน  
3. ความสามารถใน
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นสำคญั  
3.1 การจัดทำ
แผนการจดัการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ระบบ มี
องค์ประกอบท่ี
สอดคล้อง3.2 การ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้นการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้
ผู้เรยีนคิดเป็น ทำ
เป็น และแก้ปญัหา
ได้  
3.3 การจัด
กิจกรรมใหผู้้เรียน
เลือกเรยีนตาม
ความสามารถและ
ความสนใจ  
3.4 การใช้สื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ
แหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
4. ใช้และพัฒนา
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
การจัดการเรยีนรู้  
4.1 การเลือกใช้

ให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตผุล 
ไตรต่รองในการ
ตัดสินใจ  
3.4 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน  
4. ความสามารถใน
การปลูกฝังความเป็น
ไทย  
4.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนเห็นคณุค่า
ของวัฒนธรรมไทย 
ค่านิยม และ 
เอกลักษณ์ของชาติ  
4.2 การส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรม/ค่านิยม
ไทย  
5. ความสามารถใน
การจัดระบบดูแล และ
ช่วยเหลือผูเ้รียน  
5.1 การวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน  
5.2 การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อหาทาง
ช่วยเหลือผูเ้รียน  
5.3 การแนะแนว 
และให้คำปรึกษาแก่
ผู้เรยีนทั้งกลุ่มดี  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญหา  
5.4 การติดตาม
ประเมินผลการแนะ
แนว ผู้เรียน  
5.5 การจัดทำระบบ
เพื่อป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นกับผูเ้รียน 
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นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
การจัดการเรยีนรู้  
4.2 การออกแบบ 
และการสรา้ง
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
การจัดการเรยีนรู้  
4.3 การหา
ประสิทธิภาพ และ
พัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
การจัดการเรยีนรู้  
5. ความสามารถใน
การวัด และ
ประเมินผลการ
เรียนรู้  
5.1 การประเมิน
การเรยีนรู้ตาม
สภาพจริง  
5.2การสร้างและ
หาคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้  
5.3 การนำผลการ
ประเมินไปใช้
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
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3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 
 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 
 

1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้
กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  
2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้อง
ดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
3. ครูต้องประพฤต ิปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา 
จิตใจ  
4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสังคมของศิษย์  
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามปกต ิและไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆอันเป็นการหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนโดยมิชอบ  
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้
ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ  
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรวิชาชีพครู 
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  
9. ครูพึงประพฤต ิปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมไทย  

ข้อมูลเชิงประจักษ์ / สภาพจริง  
ข้อมูลการสัมภาษณ์เพ่ือน
ร่วมงาน  
แฟ้มพัฒนางานคร ู 
เอกสารรายงานการดำเนิน
โครงการ  
แฟ้มสรุปโครงการครูดีที่หนูรัก  
แฟ้มแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานครูทั้งด้านสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำ  
สายงาน และด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
รายงานการประเมินตนเองของ
คร(ูSAR)  
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  

 
5.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค ์ 
1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน รักษา
ระเบียบวินัยของโรงเรียน  
1.2 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เชื่อฟัง
คำสั่งสอน กตัญญูรู้คุณ  
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคมโดยการ
แสดงออกซ่ึงมิตรไมตรี มีน้ำใจ  
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  
2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ำหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัยจากโทษภัยอันอาจ
เกิดข้ึนได้เสมอ  

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา
โดยเคร่งครัด  
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน 
3. เชื่อฟังพ่อแม่และครูอาจารย์  
4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน 
5. มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ญาติ  
และผู้มีพระคุณ  
6. เป็นผู้มีนิสัยรักการงาน ช่วยเหลืองานของชุมชน 
อยู่เสมอ 
7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา หาความรู้ 
เพ่ือนำมาพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยและไม่เกียจคร้าน 
ในการช่วยเหลืองาน เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  
8. รู้จักประหยัด และอดออม 
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2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้อื่นและมีสุนทรียภาพดี  
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำงานกลุ่ม ทำงาน
เป็นทีม  
3.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและ
แสวงหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์  
4. ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ คิด
วิเคราะห์วิจารณ์ คิดไตร่ตรอง  
คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา  

 

9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ 
กล้าหาญ และรับผิดชอบ  
10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
ที่ตนอยู่อาศัย รู้จักบาปบุญ คุณโทษ อนุรักษ์หวงแหน
สมบัติชาติ และสมบัติของสาธารณะ 

 
5.4 บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา และผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
 5.4.1 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียน 
 

บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับโรงเรียน 
 

บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัว /ชุมชน 

1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน 
โดยการ  
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาในการประชุม
คร-ูผู้ปกครอง  
2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา  
3. การช่วย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียน  
4.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนโดยการเป็นผู้ปกครองเครือข่าย สอดส่องดูแล
อุบัติภัยต่างๆ อันอาจเกิดข้ึนกับนักเรียนนอกโรงเรียน  
5. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เช่นเป็นวิทยากรแก่
นักเรียน เป็นสารวัตรนักเรียน  
6. ดูแลการมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียน 
ทั้งในด้านการตรงต่อเวลา  
ด้านความประพฤติ ความรับผิดชอบ และ ความสุ่ม
เสี่ยงต่าง ๆ  
7. มีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง คุณธรรม 
และค่านิยมที่ดีงามแก่นักเรียนในปกครอง  

1. การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดู
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่นกวดขัน เข้มงวดใน
การรักษาระเบียบวินัย กฎ กติกา มารยาทของสังคม  
2. การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยตรงทาง
โทรศัพท์ /จดหมาย  
3. การจัดระบบการเรียนการสอนที่บ้าน โดยดูแลการ
ทำการบ้าน อ่านหนังสือ  
ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  
4. อนุญาต /ฝึกให้บุตรหลานมีจิตอาสา ช่วยเหลืองาน
สังคม /ชุมชนที่ตนอยู่อาศัย  
5. เป็นพ่อ แม่ ที่ด ีทำให้บุตรหลานในปกครอง ใน
ครอบครัวมีความสุขที่สุดเมื่ออยู่  
ในบ้าน มั่นใจในผู้ปกครอง กล้าพูดและปรึกษาได้ทุก
เรื่อง  
6. ช่วยเหลือชุมชน สังคมในการเคารพ และรักษา
ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย  
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5.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
1. มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดบุคลากรให้
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ
ของสถานศึกษา  
2. มีส่วนร่วมพิจารณา
จัดหาวิทยากร
ภายนอกตามความ
ต้องการของ
สถานศึกษา  
3. มีส่วนร่วมในการ
จัดหาเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาระบบข้อมูล
บุคลากรของ
สถานศกึษา  
4. มีส่วนร่วมวาง
แผนการพัฒนา
บุคลากรของ
สถานศึกษา  
5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา  

 

1. มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีของสถานศึกษาก่อน
เสนอต่อสาธารณชน  
2. ให้คำปรึกษาแนะนำและ
สนับสนุนการดำเนินงาน 
ในการพัฒนาสถานศึกษา  
3. ให้ความร่วมมือเป็นผู้
ประสานงานระหว่างสถานศึกษา
ชุมชน หน่วยงานอ่ืนๆ  
4. มีส่วนร่วมจดัสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่  
5. ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน  
6. มีส่วนร่วมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสถานท่ีทำ
กิจกรรมของชุมชน  
7. สนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพและอนามัยแก่นักเรียน
ของสถานศึกษา  
8. สนับสนุนให้สถานศึกษาใหม้ี
การเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและเป็น
ศูนย์บริการด้านวิชาการ  
9. สนับสนุนกิจกรรมงานบริการ
ต่างๆของสถานศึกษาได้แก ่
สหกรณ์ แนะแนว อาหาร
กลางวัน  
10. มสี่วนร่วมส่งเสริมกจิกรรม
ประชาธิปไตยทั้งในระดับ
สถานศึกษาและในระดับท้องถิ่น  
11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาทางด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  

1. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา 
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
2. มีส่วนร่วมจดัทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
ประจำปีของสถานศึกษา  
3. มีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย
หรือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
4. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ในการกำหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  
5. ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิทยากร และ
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่
สถานศึกษา  
6. มีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน  
7. มีส่วนร่วมในการจดัหาสื่อ
การเรยีน การสอนที่ทันสมัย  
8. มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรใน
การให้ความรู้แก่นักเรียน  
9. มีส่วนร่วมส่งเสริมให้ม ี
การใช้สื่อ การเรยีนการสอน 
อย่างสม่ำเสมอ  
10. มสี่วนร่วมประเมินผล
การใช้หลักสตูร  

1. มีส่วนร่วมจดัทำแผนการ
ใช้เงินงบประมาณของ
สถานศึกษา  
2. มีส่วนร่วมจดัสรรการใช้
งบประมาณที่ไดร้ับจาก
บุคคลภายนอกของ
สถานศึกษา  
3. มีส่วนร่วมตดิตามและ
รายงานผลการใช้
งบประมาณในสถานศึกษา  
4. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
จัดชื้อ-จัดจ้างพัสดุครุภณัฑ์
ของสถานศึกษา  
5. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจรับพสัดุครุภณัฑ์ของ
สถานศึกษา  
6. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ควบคุมการก่อสร้างของ
สถานศึกษา  
7. มีส่วนร่วมจดัหา
งบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษา โดยระดมจาก
ชุมชน  
8. มีส่วนร่วมรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยส์ิน
ทางราชการของสถานศึกษา  
9. มีส่วนร่วมเสนอแนะ
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานการเงินพัสดุ  
10. มสี่วนร่วมในการกำกับ
ติดตามการทำบัญชีการเงิน
ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
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5.5 แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 
เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค ์ 

ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้  
1. ให้คณะคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน

ร่วมในการร่างและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ  
2. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกำหนด บุคคลหรือคณะบุคคล

ร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์  
3. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทำแผน การดำเนินงานตาม

แผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ แก่คณะครู  
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสำคัญอย่างง่าย ๆ ของแผน 

ตลอดทั้งภาพแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน  
5. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุง

กิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้วจร 
6. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนำแผนสู่การปฏิบัติ  
7. จัดให้มีเวท ีหรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการนำและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย

และแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน  
8. จัดให้มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน

ราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ  
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด และมีความเป็นผู้นำ

ที่จะนำโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือ
วิธีการทำงานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ  

10. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามท่ีกำหนดไว้ในแผน  
11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กำกับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแผน  
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืน ตามท่ีกำหนดไว้ในแผน  

13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้  
1) ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ  

ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด อัน
จะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป  

2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี การศึกษาแรก
ของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2565 เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรครวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566  

3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
3 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2567 เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ
งานทีเ่กิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568-2570 ต่อไป 
14. มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำทุกปี  
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
........................……………………………………………………………………………………………. 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โรงเรียนบ่อกรุวิทยาจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  
 ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 ลงชื่อ      ลงชื่อ 
  (นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์)    (นายศักดิ์ชัย  จันทร์ใหม่มูล) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
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ผู้จัดทำ 

 
1. ที่ปรึกษา 
 1.1 นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
 1.2 นางสาวฐวิันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
  
 
2. ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 2.1. หวัหน้ากลุ่มบริหารงานโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกท่าน 
 2.2. คณะครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยาทุกท่าน 
 
3. ผู้จัดทำ 
 3.1. นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 3.2. นางสาววรรัตน ์ ภูผา  ผู้ช่วยงานนโยบายและแผน 
 3.3. นางสาวอารีรัตน ์ รอดมาดี  ผู้ช่วยงานนโยบายและแผน (รวบรวมรูปเล่ม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




