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๑.ประวัติความเป็นมา 
 ชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ที่ตั้ง ๗๔ หมู่ ๗ ต าบลบ้านคา  อ าเภอ
บ้านคา   จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๘๐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑โทรศัพท์ ๐๓๒ – ๗๒๐๐๖๕   e-mail  bbs@banbueng.ac.th    
website   www.banbueng.ac.th   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  
มีพ้ืนที่ จ านวน ๑๕ ไร่ ๑ งาน  ๗๐ ตารางวา   
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนบ้านบึง(ส ันติมโนประชาสรรค์)เปิดท าการสอนวันแรกเมื ่อวันที ่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๐๓  ชาวบ้านหมู ่ที ่ ๖  และหมู ่ที ่ ๗  ต าบลบ้านคา ได้ร่วมสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราวและรับนักเรียนในเบื้องต้นจ านวน ๗๐ คน ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๐๕  ทางราชการได้จัด
งบประมาณสร้างโรงเรียนชายแดน จ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท  และพระภิกษุสมจิตต์  สันติมโน  ได้
มีจิตศรัทธามอบเงินสมทบ   จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๐๕ ได้อาคารถาวรแบบ ป๑ข จ านวน  ๓  ห้องเรียน แบบยกพ้ืน ได้ย้ายอาคารเรียนชั่วคราวมาเรียน
อาคารหลังใหม่พร้อมทั้งได้รับอนุมัติให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)” 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน   โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลิตผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รักและภูมิใจในความเป็นไทยคงไว้   
ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี  มีความสุขบนพื้นฐานของความ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
๑.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.  ส่งเสริมพัฒนาครู  และนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน  คิดวิเคราะห์  มีความรู้คู่คุณธรรม 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาพลานามัยนักเรียนทั้งร่างกาย  และจิตใจให้สมบูรณ์ 
๔.  ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
๕.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
๒.สภาพเขตพื้นที่บริการ        
 ๒.๑ สภาพภูมิศาสตร์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านคา 
อ าเภอบ้านคา  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบ้านคา ๓  กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน
มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ในพื้นที่ มีประชากรประมาณ ๖๕๕ คน บริเวณโดยรอบใกล้เคียง
โรงเรียน ได้แก่ ร้านค้า บ้านเรือนผู้ปกครอง อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม 

ส่วนที่ ๑ 

ภาพรวมของสถานศึกษา 

http://www.banbueng.ac.th/


ค้าขาย เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ติดแม่น้ าภาชี    โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้รับการ
ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านบึง  ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีท่ีส าคัญ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    
 ๒.๒ เขตบริการ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารการ
จัดการศึกษา ให้บริการประชากรวัยเรียนและชุมชนในเขตบริการซึ่งครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านบึง หมู่ที่ ๖  หมู่ที่ ๗  บ้านหนองไผ่ป่า  หมู่ที่  ๑๔  และบ้านท่าตาแป้น  หมู่ที่ ๑๕ ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ เศรษฐกิจของชุมชน 
ประชากรส่วนใหญ่ท างานรับจ้างทั่วไป ค้าขาย เกษตรกรรม มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนมากมีฐานะ
ยากจน เด็กจะอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออยู่กับญาติ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี
เวลาดูแลเอาใจใส่เพราะต้องประกอบอาชีพ บางส่วนยังขาดความตระหนักในการศึกษาของบุตร
หลาน มีปัญหาครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ชุมชนเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของสิ่ง
เสพติด และการพนัน     
 ๒.๓ สภาพการคมนาคม สามารถเดินทางได้ทางบกโดยใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
 ๒.๔ ด้านเศรษฐกิจผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง
ทั่วไป เกษตรกรรม ค้าขาย เนื่องจากมีแม่น้ าภาชีอยู่บริเวณติดกับโรงเรียน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๔๕,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๕ คน  
๓.ที่ตั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 
ที่ตั้ง   เลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
   รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๘๐ 
ขนาดพื้นที่  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา 
อาคารสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)มีอาคารสถานที่เพ่ือใช้ในการ

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้     
  
* อาคารเรียน   ๓ หลัง    
* อาคารอเนกประสงค์  ๑ หลัง   

 * อาคารประกอบ  ๑ หลัง   
 * ส้วม    ๔ หลัง   
 * สนามเด็กเล่น    ๑ สนาม   
 * สนามตะกร้อ   ๑ สนาม   
 * สนามฟุตบอล   ๑ สนาม   



 * ห้องสมุด   ๑ ห้อง   
 * ห้องคอมพิวเตอร์   ๑ ห้อง 

ปรัชญาของโรงเรียน      มีวชิาดี   ถ่ายทอดดี   คุณธรรมดี  มีวินัย 
สีประจ าโรงเรียน  “แดง - ขาว”       
เอกลักษณ์  “สถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข” 
อัตลักษณ์      “ยิ้มไหว้    ทักทาย  สวัสดี ”     
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโน
ประชาสรรค์) มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้
การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จึงได้ก าหนด
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาโดยมีกรอบกฎหมายที่ส าคัญทางการศึกษา นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นแนวทางในการพัฒนา
 การก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการระดมความคิดจากบุคลากรทุก
ฝ่าย มีพันธกิจที่ก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ที่วางไว้บรรลุความเป็นจริงได้ และเกิดประโยชน์
ตามเป้าประสงค์ รวมทั้งการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้แผนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภารกิจหลัก เนื่องจาก
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ ดังนี้  

๑.จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
วิเคราะห์การจัดตั้งงบปราณ เงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน และจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้แต่ละ
กลุ่มงานรับทราบ และก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ก ากับ ดูแล ติดตาม และการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรให้บรรลุตามหลักสูตร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตบริการประสานการระดมทรัพยากรด้าน
ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการศึกษาของนักเรียน  

๒.ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาการศึกษา ของบุคลากรในโรงเรียน ประสาน 
ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตบริการของโรงเรียนที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจัดการศึกษาให้เด็กก่อนระดับประถมศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาและมี



ความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มี
โอกาสต่อสูงขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

๖.ผลการด าเนินการที่ผ่านมาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุ

ง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างการสมวัย      
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย      
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
มาตรฐานที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป      
มาตรฐานที่6   ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น  
                   เด็กเป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                   สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน      
มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/  
                  วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  
                   สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล 
                   สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม  
                    บทบาทของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
                     มาตรฐานรกัษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็น   
                     เลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    84.57 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
 



ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
1. ด้านผลการจักการศึกษา  

1) เด็กควรได้รับการพัฒนาสุขนิสัย การรักความสะอาดให้ครอบคลุมทั้งบ้านแล 
สถานศึกษา สถานศึกษาควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เผยแพร่ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยสู่ชุมชน 

2) ครูควรส่งเสริมในเด็กกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่มให้มากขึ้น ด้วย 
การแนะน าหรือใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กคิดและฝึกให้เด็กรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือนในกลุ่ม 

2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษาควรจัดหารครูที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกคน 
2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ิมความรู้ทักษะด้าน 

การจัดการความปลอดภัยในเด็กเป็นประจ าทุกปี และควรมีการฝึกซ้อมการกู้ชีพ การป้องกันอัคคีภัย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีครูเพียงพอตามเกณฑ์ 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรจัดท าเอกสารการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันและควร 

มีร่องรอยการประเมินหลายๆ ครั้งก่อนน ามาตัดสินผลประเมิน รวมทั้งวางแผนน าผลประเมิน
พัฒนาการมาพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนาข้อมูลที่มีให้เป็นข้อมูลสารสนเทศโดยยึดถือประเด็นส าคัญ  

ประการ คือ ความถูกต้องของข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูลได้ทันต่อความต้องการ และควรระดม
ความคิดในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพให้ครบถ้วน 
รองรับการด าเนินงานในแต่ละปีต่อไปอีกท้ังในส่วนของผลการประเมินตนเอง สถานศึกษาควรพัฒนา
ให้มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละระดับการศึกษา รวมทั้งการน าเสนอให้ชัดเจนในรายงาน
การประเมินตนเองแต่ละปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      

มาตรฐานที่ 3ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                   เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                   สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                  และต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
                  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                    เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                    ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
                    มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศ 
                     ที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    82.75 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 



ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษาควรน าผลการทดสอบ O-NET มาวิเคราะห์การสาเหตุที่ท าให้ผล 
การทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ แล้วร่วมกันวางแผนพัฒนาตามสาเหตุนั้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

2) ครูควรพัฒนากระบวนการวัดผลให้สอดคล้องกับแนวทางทดสอบของ สทศ. ใช้ 
ข้อสอบอัตนัยให้มากขึ้น 

2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครู น าผลการนิเทศไปพัฒนางานและพัฒนาการเรียน 

การสอนตามค าแนะน าและควรมีการติดตาม การน าผลประเมินไปขยายผลของครูเพ่ือสร้าง
พัฒนาการด้านคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละปี 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญต่อการน าผลการประเมินการตรวจสอบแผนการ 

จัดการเรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพแบบทดสอบ ผลการประเมินชั้นเรียนตลอดจนการติดตามให้
ครูน าความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา ไปพัฒนาผู้เรียนที่เป็นรูปธรรมในแต่ละปี 

2) ครูควรพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย 
ควรเชื่อมโยงผลการประเมินที่ได้จากการทดสอบ น ามาจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่มีในแต่ละกลุ่ม เพื่อจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มควรได้รับการพัฒนา 
น าไปสู่การจัดกิจกรรมที่ได้ผลเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนาข้อมูลที่มีให้เป็นข้อมูลสารสนเทศโดยยึดถือประเด็น 

ส าคัญ 3 ประการ คือ ความถูกต้องของข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูลได้ทันต่อความต้องการ และควร
ระดมความคิดในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพให้
ครบถ้วน รองรับการด าเนินงานในแต่ละปีต่อไป อีกทั้งในส่วนของการประเมินตนเอง สถานศึกษา
ควรพัฒนาให้มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละระดับการศึกษา รวมทั้งการน าเสนอให้ชัดเจน
ในรายงานการประเมินตนเองแต่ละปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 



ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O – NET ) 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา จ านวนนักเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน ๓๑ 42.08 33.91 38.63 24.77 
คะแนนเฉลี่ยจังหวัด ๓๑ 48.42 38.59 40.18 37.59 
คะแนนเฉลี่ยสพฐ. ๓๑ 45.29 35.55 38.13 32.73 
คะแนนเฉลี่ยประเทศ ๓๑ 46.58 37.12 39.12 36.34 

 
 

 
 

ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๗—๒๕๖๐ 
 
 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
ปีการศึกษา 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ภาษาไทย ๔๗.๓๖ ๕๑.๑๕ 53.29 42.08 
คณิตศาสตร์ ๖๓.๑๕ ๓๘.๓๓ 41.25 33.91 
วิทยาศาสตร์ ๕๒.๖๓ ๔๒.๘๓ 39.70 38.63 
สังคมศึกษาฯ ๖๘.๔๒ ๕๙.๑๗   

สุขศึกษา ๔๗.๓๖    

ศิลปะ ๖๘.๔๒    

การงานอาชีพฯ ๔๗.๓๖    
ภาษาต่างประเทศ ๕๒.๖๓ ๓๔.๕๘ 28.21 24.77 

 

ผลความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ท าให้การด าเนินงานภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนมีผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับเครือข่ายของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และ
หน่วยงานอื่นๆ เป็นอย่างดี 



 
 

 
 
 
 
๑.การวิเคราะห์ภาพของโรงเรียน       
 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(SAR) ข้อเสนอแนะในรายงานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
มาด าเนินการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ซึ่งผลการวิเคราะห์
สถานภาพของสถานศึกษา ณ ปัจจุบันพอสรุปได้ดังนี้ 
๒.ขั้นตอนการประเมินสภาพของโรงเรียน       
 การประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)ได้อาศัยหลักการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นักเรียน และผู้มี
ส่วนได้เสียต่างๆ ร่วมกันเสนอแนะ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้    
 ๑.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาความส าคัญของทุกประเด็นในแต่ละปัจจัย (๒S๔
M/STEP) เพ่ือพิจารณาว่า แต่ละประเด็นมีผลกระทบกับโรงเรียนมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้ทุกคนได้
ศึกษาประเด็นต่างๆ ร่วมกันก่อนที่จะประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน 
 ๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคนให้คะแนนผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส อุปสรรค สภาพแวดล้อม
ภายนอก และที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน ส าหรับสภาพแวดล้อมภายใน โดยถ้ามีผลกระทบมากที่สุด
ให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน และถ้ามีผลกระทบน้อยให้คะแนนเท่ากับ ๑ ตามเกณฑ์ดังนี ้  
 คะแนน ๑  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียนน้อยที่สุด
 คะแนน ๒ หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียนน้อย
 คะแนน ๓  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียนปานกลาง
 คะแนน ๔ หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียนมาก
 คะแนน ๕  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียนมากที่สุด 

๓.หาคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยแต่ละด้าน โดยแยกปัจจัยที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน ส าหรับ
ปัจจัยแวดล้อมภายใน และโอกาสหรืออุปสรรค ส าหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  
 ๔.สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 



 
 

การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 
๑.การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment)     
 ๑.๑ ด้านโครงสร้างงานและนโยบาย (S๑) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความ
ชัดเจน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.มีการกระจายอ านาจแบ่งงานตามความถนัด ท าให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
๓.มีความสัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

๑.การปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยเหนือ 
๒.การด าเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมากท าให้
เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

 
๑.๒ ด้านการใช้บริการและผลผลิต (S๒)      

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.โรงเรียนมีความพร้อมในการให้ บริการทาง
การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่บริการได้ทุก
คน 
๒.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
๓.นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง 
๔.คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
นักเรียนด้านการเรียนและความประพฤตินักเรียนมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
๕ .การจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่ อการเรียนรู้ 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

๑.นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัว มี
ผลกระทบต่อนักเรียนในด้านจิตใจและด้านการ
เรียน 
๒.แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่เพียงพอ เช่น 
ห้องสมุด 

  
๑.๓ ด้านบุคลากร (M๑)         

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.บุคลากรมีความเข้มแข็ง ทุ่มเทการท างานให้กับทุก
ภารกิจของโรงเรียน 
๒.มีจ านวนครูเพียงพอกับจ านวนนักเรียนและการ
บริหารจัดการ 
๓.ครูมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเอง น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

๑.บุคลากรบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 



 
 

 ๑.๔ ด้านการเงิน (M๒) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี 
๒.การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ด าเนินไปตาม
แผนปฏิบัติการ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๑.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

   
๑.๕ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (M๓)    

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.โรงเรียนใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนและบริการชุมชนอย่างคุ้มค่า 
๒.โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 

๑.โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ช ารุด เสื่อมสภาพ 
๒.อุปกรณ์ระบบเสียงตามสายเสื่อมสภาพ ส่งผล
ต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

  
๑.๖ ด้านบริหารจัดการ  (M๔) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ใช้
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
๒.มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓.ผู้บริหารมีความมุ่ งมั่ น ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้บรรลุภารกิจ 
๔.เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

๑.การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันท าให้ขาดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.โรงเรียนขาดการรายงาน/ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน 

 
 
๒.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment)   

  ๒.๑ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)       
โอกาส อุปสรรค 

๑.ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจ
ของโรงเรียน 
๒.คนในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน ามา
เป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้ 
๓.คนในชุมชนร่วมกันอนุ รักษ์ วัฒนธรรม การ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น ซึ่งสามารถให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างจิตส านึกในด้านต่างๆให้กับนักเรียนได้ 

๑ .คน ในชุ มชนมี ราย ได้ เฉลี่ ยต่ อครั ว เรือน              
อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 
๒.สถานที่ตั้ งของโรงเรียนอยู่ ใกล้ตัวโรงงาน
อุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อจ านวนนักเรียนใน
โรงเรียน 
๒.การย้ายถิ่นของผู้ปกครองท าให้นักเรียนเรียน
ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 



 
 

 ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี (T) 
โอกาส อุปสรรค 

๑.ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกมากขึ้น ส่งผลดี 
ส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
๒.มีการบริการและเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตนเองท่ีหลากหลายมากข้ึน 

๑.มีการใช้เทคโนโลยีในทางลบ เช่น เล่นเกม ดู
โทรทัศน์มากเกินไป 

   
๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ(E) 

โอกาส อุปสรรค 
๑.คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพและที่ดินท ากินเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง 

๑.เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงชะลอ
ตัวส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงเรียน 
๒.ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ท าให้รายได้
ของผู้ปกครองลดลง 

   
๒.๔ ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 

โอกาส อุปสรรค 
๑.นโยบายเรียนฟรีจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วน
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
๒.นโยบายการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมีส่วนให้
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน
จากท้องถิ่น 

๑.นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
ส่งผลต่อเนื่องในการบริหารจัดการศึกษา 

 
ตาราง ๑  ตารางก้าหนดน้้าหนักประเด็นตัวช้ีวัดตามสภาพแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้้าหนัก 
S๑  ด้านโครงสร้างและนโยบาย ๐.๑๐ 
S๒  ด้านการให้บริการและผลผลิต ๐.๑๕ 
M๑  ด้านบุคลากร ๐.๒๙ 
M๒  ด้านการเงิน ๐.๒๑ 
M๓  ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ๐.๑๒ 
M๔  ด้านบริหารจัดการ ๐.๑๓ 

น้้าหนักรวม ๑ 
 
 
 
 



 
 

ตาราง ๒ การก้าหนดน้้าหนักประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายนอก 
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้้าหนัก 

Sด้านสังคมและวัฒนธรรม ๐.๒๒ 
Tด้านเทคโนโลยี ๐.๒๙ 
Eด้านเศรษฐกิจ ๐.๓๑ 
Pด้านการเมืองและกฎหมาย ๐.๑๘ 

น้้าหนักรวม ๑ 
 

ตารางก้าหนดน้้าหนักประเด็นตัวช้ีวัดของสภาพแวดล้อมภายใน 
ตาราง ๓ ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย (S๑: Structure) 

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
S๑.๑ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมีความชัดเจน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
S๑.๒ การปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของหน่วยเหนือ 
S๑.๓ มีการกระจายอ านาจแบ่งงานตามความถนัดท าให้เกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน 
S๑.๔ มีความสัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
S๑.๕ การด าเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมากท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน
การสอน 

๔.๘๐ 
-๓.๒๑ 

 
๔.๘๐ 
๒.๓๕ 

 
-๑.๗๐ 

น้ าหนักรวม ๗.๐๔ 
 
 
ตาราง ๔ ด้านผลผลิตของการบริการ (S๒: Service/Product) 

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
S๒.๑ โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรในวัย
เรียนในพ้ืนที่บริการทุกคน 
S๒.๒ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 
S๒.๓ นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
 

๔.๙๐ 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๙๕ 
-๒.๑๕ 

 

 

 

 



 
 

ตาราง ๔ ด้านผลผลิตของการบริการ (S๒: Service/Product)(ต่อ) 
ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

S๒.๕ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
S๒.๖ นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัวมีผลกระทบต่อนักเรียนในด้าน
จิตใจและด้านการเรียน 
S๒.๗ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่เพียงพอ เช่น ห้องสมุด 

๔.๘๕ 
 

-๒.๒๕ 
 

-๒.๑๕ 
น้้าหนักรวม ๑๕.๑๐ 

 

 

ตาราง ๕ ปัจจัยด้านบุคลากร (M๑:Man) 

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
M๑.๑ บุคลากรมีความเข้มแข็ง ทุ่มเทการท างานให้กับทุกภารกิจของโรงเรียน 
M๑.๒ บุคคลกรบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์ 
M๑.๓ มีจ านวนของครูเพียงพอกับจ านวนนักเรียนและการบริหารจัดการ 
M๑.๔ ครูมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองน าความรู้ที่ได้มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๔.๙๐ 
-๑.๒๙ 

 
๔.๘๕ 
๔.๗๘ 

น้้าหนักรวม ๑๓.๒๔ 
 
ตาราง ๖ ปัจจัยด้านการเงิน (M๒: Money) 

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
M๒.๑ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาเป็นอย่างด ี
M๒.๒ การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ด าเนินไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
M๒.๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ 

๔.๙๐ 
 
 

๔.๘๗ 
 

-๑.๕๗ 
น้้าหนักรวม ๘.๒๐ 

 
 
 
 
 



 
 

ตาราง ๗ ปัจจัยด้านวัสดุ / อุปกรณ์ (M๓: Materials) 
ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

M๓.๑ โรงเรียนใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
และบริการชุมชนอย่างคุ้มค่า 
M๓.๒ โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ช ารุด เสื่อมสภาพ 
M๓.๓ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
M๓.๔ อุปกรณ์ระบบเสียงตามสายเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์     
ของโรงเรียน 

๔.๘๕ 
 

๔.๓๘ 
-๑.๑๔ 
-๑.๒๙ 

น้้าหนักรวม ๖.๘๐ 
 
ตาราง ๘ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (M๔:  Management) 

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
M๔.๑ โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
M๔.๒ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
M๔.๓ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบและเป็นปัจจุบันท าให้ขาด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
M๔.๔ โรงเรียนขาดการรายงาน/ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน 
M๔.๕ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโรงเรียนให้บรรลุภารกิจ 
M๔.๖ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ 
-๑.๑๕ 

 
-๑.๔๕ 
๔.๘๕ 
๔.๘๐ 

น้ าหนักรวม ๑๗.๐๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางก้าหนดน้้าหนักประเด็นตัวช้ีวัดของสภาพแวดล้อมภายนอก 
ตาราง ๙ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social) 

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
S๑ สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม มีผลกระทบต่อจ านวน
นักเรียนในโรงเรียน 
S๒ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยินดีให้การสนับสนุนภาพกิจของโรงเรียน 
S๓ การย้ายถิ่นของผู้ปกครองท าให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่องส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 
S๔ คนในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสมารถน ามาเป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้ 
S๕ คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม การด ารงชีวิต ซึ่งสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้และสร้างจิตส านึกด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนได้ 

๔.๕๘ 
 

๔.๘๕ 
-๑.๒๐ 

 
-๑.๒๘ 

 
-๑.๒๕ 

น้้าหนักรวม ๕.๙๗ 
 
ตาราง๑๐ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
T๑ มีการใช้เทคโนโลยีในทางลบ เช่น เล่นเกม ดูโทรทัศน์มากเกินไป 
T๒ ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน 
T๓ มีการบริการและเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มากขึ้น 

-๑.๔๓ 
๔.๔๕ 

 
๔.๔๗ 

น้้าหนักรวม ๗.๔๙ 
 
ตาราง ๑๑ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
E๑ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสถานศึกษา 
E๒ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ท าให้รายได้ของผู้ปกครองลดลง 
E๓ ชุมชนมีอาชีพและที่ดินท ากินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 

-๑.๒๙ 
 

-๑.๒๙ 
๔.๔๘ 

น้้าหนักรวม ๑.๙๐ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง ๑๒ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics) 
ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนัก 

P๑ นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อความต่อเนื่องใน
การบริหารจัดการศึกษา 
P๒ นโยบายเรียนฟรีจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา 
P๓ นโยบายกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น มีส่วนให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากท้องถิ่น 

๔.๙๐ 
 
 

๔.๘๕ 
 

-๒.๒๕ 
น้้าหนักรวม ๗.๕๐ 

 
๓.สภาพของโรงเรียน         
 ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) อ าเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี ด าเนินการโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไปด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น คือ 
  ๓.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน     
  ๓.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก    
  ๓.๓ การประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 
๓.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ตารางแสดงค่าน้้าหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M) 

ปัจจัยภายใน น้ าหนัก ค่าคะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

สรุป 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.ด้านโครงสร้างและนโยบาย(S๑) ๐.๑๐ ๓.๙๘ -๒.๔๕ ๐.๐๖ -๐.๐๔ ๐.๐๘ 
๒.ด้านผลผลิตและบริการ(S๒) ๐.๑๕ ๔.๘๐ -๒.๒๐ ๐.๑๒ -๐.๐๕ ๐.๑๕ 
๓.ด้านบุคลากร(M๑) ๐.๒๙ ๔.๘๔ -๑.๒๙ ๐.๒๓ -๐.๐๖ ๐.๔๗ 
๔.ด้านการเงิน(M๒) ๐.๒๑ ๔.๘๘ -๑.๕๗ ๐.๑๗ -๐.๐๕ ๐.๒๕ 
๕.ด้านวัสดุ/อุปกรณ์(M๓) ๐.๑๒ ๔.๖๑ -๑.๒ ๐.๐๙ -๐.๐๒ ๐.๑๒ 
๖.ด้านการบริหารจัดการ(M๔) ๐.๑๓ ๔.๙๑ -๑.๓๐ ๐.๑๐ -๐.๐๒ ๐.๒๕ 

รวม ๑.๐๐  ๒.๐๔ 
 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน คณะท างานได้ด าเนินการพิจารณาจากจุด
แข็งและจุดอ่อน ซึ่งได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติงานโดยมีปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ๖ ปัจจัย 
 ๓.๑.๑ ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย พบว่า โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน                   
มีความชัดเจน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีการกระจายอ านาจ แบ่งงานตามความถนัด ท าให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีความสัมพันธ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี แต่ก็มีประเด็นที่เป็น



 
 

จุดอ่อน คือ การปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยเหนือ 
และการด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งมีมาก ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนจึงสามารถสรุป
ได้ว่า เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งเนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการองค์กรโครงสร้างและมีนโยบายการ
บริหารงานที่ดี          

๓.๑.๒ ปัจจัยด้านการให้บริการและผลผลิต พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ทุกคน มีการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง คุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของนักเรียนด้านการเรียนและความประพฤตินักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น และ
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน แต่มีจุดอ่อน
อยู่บ้างคือนักเรียนบางส่วนมีปัญหาทางด้านครอบครัว มีผลกระทบต่อนักเรียนในด้านจิตใจและด้าน
การเรียน พร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่เพียงพอ เช่น ห้องสมุด ซึ่งจัดว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน แต่โดยรวมสามารถสรุปได้ว่าด้านการให้บริการและผลผลิต
เป็นจุดแข็งของโรงเรียน 

๓.๑.๓ ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความเข้มแข็ง ทุ่มเทการท างานให้กับทุกภารกิจ
ของโรงเรียนมีจ านวนครูเพียงพอกับจ านวนนักเรียนและการบริหารจัดการ ครูมีความตื่ นตัว
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง น าความรู้ที่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่ก็พบว่าบุคลากร 
บางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ แต่ปัจจัยด้าน
บุคลากรก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่มีความส าคัญของโรงเรียน     
 ๓.๑.๔ ปัจจัยด้านการเงินจากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ด าเนินไปตาม
แผนปฏิบัติการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้แต่ก็พบว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องของงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ     
 ๓.๑.๕ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า โรงเรียนใช้อาคารสถานที่และ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชนอย่างคุ้มค่า โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ช ารุด 
เสื่อมสภาพในเรื่องอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย ส่งผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน 
 ๓.๑.๖ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า โรงเรียนได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง    
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน      
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามปัจจัยทั้ง ๖ ประเด็น ดังกล่าวข้างต้นสรุปใน
ภาพรวมได้ว่า ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาโดยการ
ให้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มีการจัดระบบโครงสร้างและ
นโยบายด้านผลผลิต ด้านบุคลากร ด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่
เอ้ือต่อการพัฒนาแต่ประสบปัญหาในประเด็นที่ว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ท าให้โรงเรียนพัฒนาได้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้เท่าท่ีควร 



 
 

๓.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินสถานภาพขององค์กร 

ปัจจัยภายนอก น้้าหนัก ค่าคะแนนเฉลี่ย น้้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

สรุป 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
๑.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) ๐.๒๒ ๓.๐๒ -๐.๔๓ ๐.๖๗ -๐.๒๙ ๐.๓๘ 
๒.ด้านเทคโนโลยี (T) ๐.๒๙ ๒.๙๕ -๐.๔๘ ๐.๘๖ -๐.๔๑ ๐.๔๕ 
๓.ด้านเศรษฐกิจ (E) ๐.๓๑ ๑.๕๗ -๐.๘๖ ๐.๔๙ -๐.๔๒ ๐.๐๗ 
๔.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) ๐.๑๘ ๓.๑๐ -๐.๕๗ ๐.๕๖ -๐.๓๒ ๐.๒๔ 

รวม ๑.๐๐  ๑.๑
๔ 

      
 คณะท างานได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโน
ประชาสรรค์) โดยจ าแนกปัจจัยในการวิเคราะห์ ๔ ปัจจัย คือ     
 ๓.๒.๑ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง ยินดีให้การ
สนับสนุนภารกิจของโรงเรียน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมใน
การถ่ายทอดให้กับนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาเป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้ และคนในชุมชน
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้ วสร้างจิตส านึกในด้านต่างๆ 
ให้กับนักเรียน แต่ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน คือสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้โรงงาน
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่อจ านวนนักเรียนในโรงเรียนและปัญหาการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง ท า
ให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น จึง
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเอ้ือต่อการพัฒนาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโน
ประชาสรรค์) 
 ๓.๒.๒ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ
การให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
ความพร้อมของโรงเรียน ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของบุตรหลาน 
และการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน ท าให้การเรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทันสมัยและ
ทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าจะมีการน าเทคโนโลยีไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งผู้ปกครองบางส่วนยัง
ขาดความรู้ ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น   
 ๓.๒.๓ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ยังคงเอ้ือต่อการพัฒนาและ
การให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในด้าน
งบประมาณ และชุมชน มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง มีรายได้พอเลี้ยงตัว   
 ๓.๒.๔ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษา
ของโรงเรียน  แม้ว่า การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีบ่อยๆ ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ประสานราชการและความซ้ าซ้อนในการจัดท าระบบข้อมูล เพ่ือสนองนโยบายของหลายๆ หน่วยงาน 



 
 

ที่กระทบต่อเวลาเรียน ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ท าให้ครูเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การเมืองท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อบทบาท การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน แต่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัยทั้ง ๔ ประเด็นดังกล่าว ข้างต้นสรุป             
ในภาพรวมได้ว่าปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษา
ของโรงเรียนวัดหนองโรง โรงเรียนมีสภาพสังคมวัฒนธรรมที่ดีงาม แข็งแกร่งมีการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งวัฒนธรรม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้การส่งเสริม
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและงบประมาณ และเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองโพรง  มีการพัฒนาในทุกๆด้าน 
อย่างเป็นระบบชัดเจนและต่อเนื่อง 
๓.๓ การประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
ตารางสรุปการวิเคราะห์ประเมินสถานภาพองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัย สรุปน้้าหนัก 

คะแนน 
ปัจจัย สรุปน้้าหนัก 

คะแนน 
๑.ด้านโครงสร้างและนโยบาย
(S๑) 

๐.๐๘ ๑.ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(S) 

๐.๓๘ 

๒.ด้านผลผลิตและบริการ
(S๒) 

๐.๑๕ ๒.ด้านเทคโนโลยี (T) ๐.๔๕ 

๓.ด้านบุคลากร(M๑) ๐.๔๗ ๓.ด้านเศรษฐกิจ (E) ๐.๐๗ 
๔.ด้านการเงิน(M๒) ๐.๒๕ ๔.ด้านการเมืองและกฎหมาย 

(P) 
๐.๒๔ 

๕.ด้านวัสดุ/อุปกรณ์(M๓) ๐.๑๒  
๖ .ด้ านการบริหารจัดการ
(M๔) 

๐.๒๕ 

 
๓.๔ สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน      
 ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในของโรงเรียนวัดหนองโพรง ดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้อยู่ใน
ลักษณะ “เอ้ือและแข็ง (STAR)”กล่าวคือ โรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาภารกิจในการจัดการศึกษา
และให้บริการทางการศึกษากับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ความสามารถของตนเอง และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 



 
 

ก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการที่เป็นระบบชัดเจนและมีคุณภาพ  
ด้านผลผลิตและการให้บริการที่ดีมีชื่อเสียงเป็นจุดแข็ง ในการพัฒนาภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน  
จากปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจด้าน
การเมืองและกฎหมาย ซึ่งมีระเบียบพระราชบัญญัติที่เอ้ือต่อการด าเนินการ    



 

 
 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) (Vision) 
 ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน   โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลิตผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รักและภูมิใจใน
ความเป็นไทยคงไว้   ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี  มีความสุขบน
พ้ืนฐานของความพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) (Mission) 
 ๑.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒.  ส่งเสริมพัฒนาครู  และนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน  คิดวิเคราะห์  มีความรู้คู่คุณธรรม 
 ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาพลานามัยนักเรียนทั้งร่างกาย  และจิตใจให้สมบูรณ์ 
 ๔.  ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 ๕.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) (Objective) 
 ๑.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา     
 ๒.สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน    
 ๓.นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๔.นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี    
 ๕.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
จุดเน้น           
 ๑.การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

๒.พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

๓.พัฒนาระบบการดูแล  และช่วยเหลือนักเรียน 
          ๔.พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางการแข่งขัน  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

๕.เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเน้นการเรียนการสอน
แนววิถีพุทธ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์       
  ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
            ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
            ๓. มีวินัย 

ส่วนที่ ๓ 
กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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            ๔. ใฝ่เรียนรู้  
            ๕. อยู่อย่างพอเพียง  
            ๖. มุ่งม่ันในการท างาน  
            ๗. รักความเป็นไทย  
            ๘. มีจิตสาธารณะ  
 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๑.ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
๓.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
๕.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
๗.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
๘.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
๙.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑๐.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
๑๑.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
๑๒.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ ๑พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้       

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้  
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้นพ้ืนฐาน ชุมชน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้
และการบริหารจัดการศึกษา        
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
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วิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ประเด็นกลยุทธ์ ข้อ: มาตรฐานของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

กลยุทธ์ที่  ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกใน     
ความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒ นธรรม  และสิ่ งแวดล้ อมและมี วิถี ชี วิ ต              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ                
และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

กลยุ ท ธ์ ที่  ๔  ส่ ง เส ริ ม ก ารมี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาข้นพ้ืนฐาน ชุมชน      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์กรภายนอกในการร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพ่ือการเรียนรู้                
และการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประเด็นกลยุทธ์ ข้อ : มาตรฐานของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความ
เป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุ ท ธ์ ที่  ๔  ส่ ง เส ริ ม ก ารมี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาข้นพ้ืนฐาน ชุมชน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและองค์กรภายนอกในการร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   



 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๕๙ 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัด 

 
 

ปี ๖๐-๖๓ 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
๖๐ 

ปี 
๖๑ 

ปี 
๖๒ 

ปี 
๖๓ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพ
ของเด็ก 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ กลยุท ธ์ที่  ๑  พั ฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับมีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้  

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๕๙ 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัด 

 
 

ปี ๖๐-๖๓ 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
๖๐ 

ปี 
๖๑ 

ปี 
๖๒ 

ปี 
๖๓ 

มาตรฐานที่  ๒  
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ กลยุท ธ์ที่  ๑  พั ฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับมีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม
ความส านึกในความเป็นชาติไทย
ระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมี
วิถี ชี วิตตามหลักปรัชญ าของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 
๒.๓ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

      

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

      

 



 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๕๙ 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัด 

 
 

ปี ๖๐-๖๓ 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
๖๐ 

ปี 
๖๑ 

ปี 
๖๒ 

ปี 
๖๓ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

๓.๑จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่  ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความ
ส านึกในความเป็นชาติไทยระบอบ
ประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมและมีวิถี ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่ อการเรียนรู้และการบริหารจัด
การศึกษา  

๓.๒สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๓.๓จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๓.๔ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๕๙ 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัด 

 
 

ปี ๖๐-๖๓ 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
๖๐ 

ปี 
๖๑ 

ปี 
๖๒ 

ปี 
๖๓ 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ กลยุท ธ์ที่  ๑  พั ฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับมีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม
ความส านึกในความเป็นชาติไทย
ระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมี
วิถี ชี วิตตามหลักปรัชญ าของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคดิ
ค านวณ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  และแก้ปัญหา 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการ
สื่อสาร 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ๖๐ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๓.๕ 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

 

 

 



 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๕๙ 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัด 

 
 

ปี ๖๒-๖๕ 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
๖๐ 

ปี 
๖๑ 

ปี 
๖๒ 

ปี 
๖๓ 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ กลยุท ธ์ที่  ๑  พั ฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับมีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม
ความส านึกในความเป็นชาติไทย
ระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมี
วิถี ชี วิตตามหลักปรัชญ าของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 

๗๒ 
๗๒ 
๗๒ 
๗๒ 

๗๓ 
๗๓ 
๗๓ 
๗๓ 

๗๔ 
๗๔ 
๗๔ 
๗๔ 

๗๕ 
๗๕ 
๗๕ 
๗๕ 

๗๓.๕ 
๗๓.๕ 
๗๓.๕ 
๗๓.๕ 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๕๙ 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัด 

 
 

ปี ๖๐-๖๓ 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
๖๐ 

ปี 
๖๑ 

ปี 
๖๒ 

ปี 
๖๓ 

มาตรฐานที่  ๒  
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ กลยุทธ์ ท่ี  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้
และ ทักษะด้ าน เทคโนโลยี  เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการเรียนรู้  
กลยุทธ์ท่ี ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึก
ใ น ค ว า ม เป็ น ช า ติ ไ ท ย ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ ท่ี  ๓  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารได ้
กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา 
ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี  ๖  พั ฒ น า แ ห ล่ ง เรี ย น รู้
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่
ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

๒.๒มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 
๒.๓ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๒.๔พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 
๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 



 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี ๕๙ 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัด 

 
 

ปี ๖๒-๖๕ 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
๖๐ 

ปี 
๖๑ 

ปี 
๖๒ 

ปี 
๖๓ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่  ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความ
ส านึกในความเป็นชาติไทยระบอบ
ประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมและมีวิถี ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาทุ กคนสู่ ม าตรฐาน
วิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 
กลยุท ธ์ที่  ๖  พัฒ นาแหล่ งเรี ยน รู้
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่า
อยู่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๓.๒ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๓.๓มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 
๔.๔ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

๓.๕มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๗๐ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๓.๕ 

 

 



 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ ระดับก าลังคุณภาพ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ระดับปานกลาง 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ระดับดี 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๘๙-๙๙ ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ ๙๐.๐๐ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 

 



 

 

 
โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  

พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ 
 
การด าเนินกิจกรรม/โครงการตามกลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
 
 

กิจกรรม/โครงการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ .โครงการพัฒ นาและส่ งเสริมคุณ ภาพผู้ เรี ยน ให้ มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

๒.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

    

๓.โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ .โครงการพัฒ นาและส่ งเสริมคุณ ภาพผู้ เรี ยน ให้ มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

๒.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

    

๓.โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
๔ .โครงการบริห ารและจั ดการเรียนรู้ ของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 

    

๕.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

    

๖.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ พึง
ประสงค ์

    

๗.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของนักเรียน     

ส่วนที่ ๔ 
โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 



 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

    

๓.โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดและตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบของนักเรียน 

    

๔.โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้นพื้นฐาน ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ .โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

    

๒ .โครงการส่ งเสริมคณ ะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    

๓.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน   และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

    

๔.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและ
บุคลากร 

    

 

 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการศึกษา 
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

    

๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

    

๓ .โครงการพัฒ นาและส่ งเสริมคุณ ภาพผู้ เรี ยน ให้ มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

๔.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

    

๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด 

    

 

 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ .โครงการบริห ารและจั ดการเรียนรู้ ของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 

    

๒.โครงการปรับภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

    

๓ .โครงการพัฒ นาและส่ งเสริมคุณ ภาพผู้ เรี ยน ให้ มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

    

๔.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

    

 
 
 
 
 
 



 

การใช้งบประมาณและทรัพยากร  
๑.การคาดการณ์จ านวนนักเรียนตามส ามะโนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน 
 
 
จ านวนชั้นเรียน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ชั้นอนุบาล ๑ ๓๘ ๓๕ ๓๒ ๓๐ 
ชั้นอนุบาล ๒ ๓๔ ๓๘ ๓๕ ๓๒ 

รวม ๗๒ ๗๓ ๖๗ ๖๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๕ ๓๔ ๓๘ ๓๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๓ ๓๕ ๓๔ ๓๘ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๙ ๒๓ ๓๕ ๓๔ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๗ ๓๙ ๒๓ ๓๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๔ ๒๗ ๓๙ ๒๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๒ ๓๔ ๒๗ ๓๙ 

รวม ๑๙๐ ๑๙๒ ๑๙๖ ๒๐๔ 
รวมทั้งหมด ๒๖๒ ๒๖๕ ๒๖๓ ๒๖๖ 

 

๒.การค านวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ซึ่งเป็นงบประมาณหลักที่
โรงเรียนน ามาใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดดังนี้  
 ๒.๑ ระดับปฐมวัย จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน X ๑,๗๐๐ บาท  
 ๒.๒ ระดับประถมศึกษา จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน X ๑,๙๐๐ บาท 
 ทั้งนี้ ไม่คิดค านวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว 
และเงินอ่ืนที่จ่ายพร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทน งบด าเนินงาน และงบลงทุน ที่
เป็นปกติซึ่ งได้รับจัดสรรและอนุมัติจาก สพฐ. และงบเงินอุดหนุน เช่น รายการค่าอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ขาดแคลนค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน การเงินอุดหนุนอ่ืน และ
เงินรายได้จาการบริจาค และระดมทรัพยากรที่พึงมีและพึงได้รับภายหลัง ซึ่งจะไปปรากฎอยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาหรือโครงการที่จัดท ารองรับการบริหารงบประมาณรายการนั้นๆ 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
 

 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

ระดับปฐมวัย 
จ านวนนักเรียน X ๑,๗๐๐ บาท 

 
๑๒๒,๔๐๐ 

 
๑๒๔,๑๐๐ 

 
๑๑๓,๙๐๐ 

 
๑๐๒,๐๐๐ 

ระดับประถมศึกษา 
จ านวนนักเรียน X ๑,๙๐๐ บาท 

 
๓๖๑,๐๐๐ 

 
๓๖๔,๘๐๐ 

 
๓๗๒,๔๐๐ 

 
๓๘๗,๖๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๘๓,๔๐๐ ๔๘๘,๙๐๐ ๔๘๖,๓๐๐ ๔๘๙,๖๐๐ 
 

 
๓.การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารและการจัดการ (ประมาณการ) 
 
 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

ค่าสาธารณูปโภค ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
บริหารวิชาการ ๖๐% 
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒๓๖,๐๔๐ ๕๘๑,๓๔๐ ๒๓๗,๗๘๐ ๒๓๙,๗๖๐ 

บริหารทั่วไป ๓๐% 
-กลุ่มบริหารงบประมาณ 
-กลุ่มบริหารทั่วไป 

๑๑๘,๐๒๐ ๑๑๙,๖๗๐ ๑๑๘,๘๙๐ ๑๑๙,๘๘๐ 

ส ารองจ่าย ๑๐% ๓๙,๓๔๐ ๓๙,๘๙๐ ๓๙,๖๓๐ ๓๙,๙๖๐ 
รวม ๔ ปีการศึกษา ๑,๙๔๘,๒๐๐ 

 



 

 

 
 
การบริหารแผน          
 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governmance) ใน
การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ 
ดังนี้ 
 1.หลักนิติธรรม คือการด าเนินการ จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน     
 2.หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการจะต้องค านึกถึงความถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรมอันดีงาม             
ไม่ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน     
 3. หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 4.หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ      
 5.หลักความรับผิดชอบ  คือ การด าเนินการจะต้องมีผู้ที่ ได้รับมอบหมาย และต้องมี
ผู้รับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขต่อไป      
 6.หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นใน
การบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
การก ากับติดตาม 
 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน พศ.2560-2563 โดยยึดหลักวงจร
คุณภาพ (PDCA : DEMING CYCLE) ของ Dr. Edward W. Dmingดังนี้ 
 

1. P  :  PLAN การวางแผนการจัดท าโครงการ 
- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
- งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 

2. D  :  DO  การก ากับติดตามการปฏิบัติโครงการ 
- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามที่ก าหนดหรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงใด 
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

ส่วนที่ 5 
การก ากับติดตาม ประเมนิและรายงาน 



 

 

3. C  :  CHECK  ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
- ได้มีการก าหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
- ผลการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีว่างไว้หรือไม่ 
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 
- -ข้อดี/จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไม่ 

4. A  :  ACTION  น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติตามการด าเนินการไปปรับปรุงต่อไป 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 
- มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับใช้วางแผน

จัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 

 
ระบบการติดตามและประเมินผล 
 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) พ.ศ.
2560-2563   

1.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 3.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
 4.ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
5.1 ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 
5.2 ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว 
6.น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผลจาการศึกษา

วิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาหารบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
การรายงานผล 

1.รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรม ที่ก าหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

2.เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปแลรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานต้นสังกัด น าผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานในการการศึกษาต่อไป 



 


