
 



 

 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อา่งทอง 

ได้ศึกษารายละเอยีดของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี

ระยะเวลา 6 ป ี(2565-2570)  

สมควรอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม/งานได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
  

  ( นายสมุทร  สุริย์จามร ) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
  9  พฤศจิกายน  2564 

 



คำนำ 

   ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
9(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา 48 กำหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   
   ปัจจุบันได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจำนวน 4 มาตรฐาน  คือ   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   โดยให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด  ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559   
   สถานศึกษาถือได้ว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  ให้เป็นผู้ท่ี ดี เก่ง 
มีความสุข ตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2545 และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียนในยุค
ศตวรรษที่ 21 ในอนาคตอีกด้วย  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น  สถานศึกษาจึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านและการเตรียมความพร้อมในอนาคตข้างหน้า  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 ปี ของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมอืใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  ซึ่งประกอบด้วยสภาพปัจจุบัน   ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางของการศึกษา ยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษา โดยใช้แนวการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน ( Results-Based Management ) ภายใต้ระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ( Strategic Performance-Based Budgeting )   

 ในการนี้โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 ปี เพื่อการบริหาร
สถานศึกษา โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน  ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาเป็น คนดี  คนเก่ง และเป็นบุคคลคุณภาพ  

 ท้ายนี้  ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 ปี การบริหารในการกำหนดทิศทาง  
โดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ  เพื่อยกระดับการศึกษาของไทยไปสู่คุณภาพ
สากลและเป็นไปตามมาตรฐาน 
         
 

                  (นายเรวัฒน์ พรหมสะโร) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
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ภาพรวมโรงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม 
สว่นที ่1 ขอ้มลูสถานศกึษา 

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ประกาศจัดต้ังจากกรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2520  เปิดรับนักเรียนในระบบสหศึกษา  เพื่อรองรับนักเรยีนท่ี
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอค่ายบางระจันให้มีโอกาสได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่ใกล้บา้น  
ทั ้งนี ้เป็นความต้องการของประชาชนผู ้ปกครองนักเรียนและได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย  ได้แก่         
พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ เขมังกโร  วัดพิกุลทอง)  พระประสิทธิสารโสภณ  (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทรา
วาส)  นายอำเภอค่ายบางระจัน  ศึกษาธิการอำเภอค่ายบางระจัน ตลอดจนกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในขณะนั้นได้จัดหา
สถานท่ีท่ีเหมาะสมบริเวณวัดแฝก  ซึ่งเป็นวัดร้าง (เช่าจากกรมการศาสนา) และประชาชนร่วมใจบริจาคเงินจัดซื้อท่ีดิน
บริเวณข้างเคียงเพิ่มเติม รวมพื้นท่ีท้ังส้ิน 30 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา 
 ในระยะแรกท่ีเริ่มเปิดเรียน  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้อาศัยอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนชุมชนวัด
กลางท่าข้ามเป็นสถานท่ีเรียน  ปีการศึกษา 2520 รับนักเรียนเข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ท้ังส้ิน 57 คน  มี
ครู-อาจารย์ 5 คน  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
 ปีการศึกษา 2523 การก่อสร้างอาคารช่ัวคราวบริเวณท่ีประชาชนได้ร่วมกันจัดหาไว้  (บริเวณวัดแฝก)  และ
การปรับปรุงพื้นท่ี โดยท่ัวไปมีความเรียบร้อยพอท่ีจะทำการเปิดสอนได้  จึงได้ย้ายสถานท่ีเรียนมายังสถานท่ีแห่งใหม่ 
มีการปรับปรุงและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ  และขยายการเรียนการสอนมาจนถึง
ปัจจุบัน 
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  ชื่อโรงเรยีน  ค่ายบางระจันวิทยาคม  อักษรย่อ  ค.บ. 
  วนัสถาปนา  28  มีนาคม  2520 
  สถานที่ตัง้  26/2  หมู่ 4  ตำบลบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน  

จังหวัดสิงห์บุรี 
  โทรศพัท ์  0-3669-9353  โทรสาร 0-3669-9353   
  E-mail   kbws35@gmail.com 
  เนือ้ทีโ่รงเรยีน  30 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา 
  สปีระจำโรงเรยีน  ม่วง – ขาว 
  สญัลกัษณโ์รงเรยีน รูปค่ายบางระจัน 
  คตพิจน ์  นฺตถิ ปัญญา  สมา  อาภา 
     (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
  คำขวญั   เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย 
 

ทำเนยีบผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ลำดับ ชื่อ - นามสกลุ ตำแหนง่ วนั/เดอืน/ป ีที่ดำรงตำแหนง่ 

1 นายมานิต    ปัตตะแวว อาจารย์ใหญ่  พ.ศ. 2520 – 2534 

2 นายคมสัน    ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พ.ศ. 2534 - 2539 

3 นายสุทัศน์    เบญจสุวรรณเทพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พ.ศ. 2539 - 2541 

4 นายฉัตรชัย   ต๊ะปินตา ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พ.ศ. 2542 - 2555 

5 นายมานิตย์   อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พ.ศ. 2555 - 2559 

6 นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พ.ศ. 2559 - 2561 

7 นางนัฐวรรณ ศรีทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พ.ศ. 2561 – 2564 

8 นายเรวัฒน์ พรหมสะโร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน 
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ขอ้มลูจำนวนนกัเรยีน ปกีารศกึษา 2560 – 2565 

ปีการศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวมทั้ง 
ส้ิน 

อัตราส่วน 
ครู:

นักเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2560 94 102 196 55 64 119 312 1:11 
2561 94 90 184 33 52 85 269 1:7 
2562 90 83 173 39 74 113 286 1:15 
2563 97 90 187 45 82 127 314 1:13 
2564 108 100 208 63 83 146 354 1:14 
2565 103 97 200 48 95 143 343 1:14 

ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ปีงบประมาณ 2565 

ประเภท / ตำแหนง่ 
จำนวนบคุลากร (คน) 

รวม ต่ำกวา่ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - - 1 - 1 
- ผู้อำนวยการ - - - - - 
- รองผู้อำนวยการ - - - - - 

รวม - - 1 - 1 
2. ผู้สอน      

- คร ู - 16 3 - 20 
- ครูอัตราจ้าง - 4 - - 4 

รวม - 20 3 - 23 
3. บุคลากร      
    - พนักงานราชการ - 1 - - 1 

- เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 - - 1 
- ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนเรียนรวม - - - - - 
- ลูกจ้างชั่วคราว 4 - - - 4 

รวม 4 2 - - 6 
รวมทัง้สิน้ 4 22 4 - 30 
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ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวิทยฐานะ  งบประมาณ 2565 

ประเภท / ตำแหนง่ วิทยฐานะ อันดบั คศ. 
จำนวนบคุลากร 

รวม 
ชาย หญงิ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
 - ผู้อำนวยการสถานศึกษา - คศ.3 1 - 1 

รวม  1 
2. ผู้สอน      

     - คร ู
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 - 4 4 
ครูชำนาญการ คศ.2 1 2 3 
คร ู คศ.1 1 6 7 

 ครูผูช้่วย ครูผูช้่วย 1 4 5 
     - ครูอัตราจ้าง - - 4 - 4 

รวม  23 
3. บุคลากร      
    - พนักงานราชการ - - 1 - 1 

- เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - - 1 1 
- ลูกจ้างชั่วคราว - - 3 1 4 

รวม  6 
รวมทัง้สิน้  30 
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บทสรปุสำหรบัผูบ้รหิาร 
(ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม) 

 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 26/2 หมู่ที ่ 4 ถนนสิงห์บุรี–สุพรรณบุรี ตำบลบางระจัน               

อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เปิดสอนตั ้งแต่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบส่ี เมื่อวันท่ี23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีการจัดการศึกษา 1 ระดับ คือ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน 30 คน ผู้เรียน จำนวน 343 คน 
รวมทั้งสถานศึกษา    มีบุคลากรครูจำนวน 30 คน ผู้เรียน จำนวน 343 คน   

 
ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกของสถานศกึษา แสดงในตารางสรปุผลไดด้งันี้ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : มธัยมศกึษา 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน 
จุดเนน้ ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม ค่านยิมและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

ผลการพจิารณา ตวัชีว้ดั สรปุผลประเมนิ 

✓ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน    ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
   พอใช้ (4 ข้อ) 
✓    ดี ( 5 ข้อ) 
 

✓ 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียน 

✓ 4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ 5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอ้เสนอแนะในการเขยีน SAR ใหไ้ดผ้ลประเมนิระดับทีส่งูขึน้ 
 สถานศึกษาควรเพิ่มเติมรายละเอียดใน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากการท่ีสถานศึกษาจัดทำโครงการกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี เช่น ในส่วนที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ มี
วัตถุประสงค์และกระบวนการดำเนินการอย่างไร มีการทอดแทรกหรือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร มี
วิธีการประเมินความสำเร็จในการจัดกิจกรรมอย่างไร มีกระบนการนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไร 
เพื่อเป็นข้อมูลในการคงสภาพ หรือพัฒนาการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้งการนำเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สถานศึกษาควรระบุว่าใช้ช่องทางใด เช่น กลุ่มไลน์ โทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน 
แผ่นพับ หรือใช้ application อื่น ๆ เป็นต้น 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและจดัการ 
จุดเนน้ การบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลและการมสีว่นรว่มของทกุฝา่ย 

ผลการพจิารณา ตวัชีว้ดั สรปุผลประเมนิ 

✓ 1. มีการวางแผนดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา    ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
   พอใช้ (4 ข้อ) 
✓    ดี ( 5 ข้อ) 
 

✓ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ 3. มีการดำเนินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน
ปีการศึกษาต่อไป 

✓ 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

ขอ้เสนอแนะในการเขยีน SAR ใหไ้ดผ้ลการประเมนิระดบัสงูขึน้ 
 สถานศึกษาควรเพิ่มเติมรายละเอียดใน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยควรนำผลการประเมินในแต่ละประเด็น ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีลดลง เป็นต้น และนำข้อมูลสารสนเทศ สถิติ ผลการดำเนินงานดังกล่าวมาร่วมประชุม ปรึกษาถึงแนวทางใน
การพัฒนาและการตั้งเป้าหมายความสำเร็จในปีต่อไป แล้วใช้กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อดู
ความก้าวหน้าและผลสำเร็จ เป็นกระบวนการ PDCA ในวงรอบต่อไป ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทำวิจัยในช้ันเรียนให้
มากขึ้น เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยใช้กระบวนการ PLC บันทึกหลักฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนอีก จะทำให้ประหยัดเวลาและสามารถแก้ปัญหานั้นได้ทันที ควรระบุนวัตกรรมหรือแบบอย่าง
ที่ดี ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการมากขึ้น ต้ังแต่การวางแผนจนถึงการรับทราบความสำเร็จและร่วมชมยินดี 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 
จุดเนน้ จัดกจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม คา่นยิมและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

ผลการพจิารณา ตวัชีว้ดั สรปุผลประเมนิ 

✓ 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี    ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
   พอใช้ (4 ข้อ) 
✓    ดี ( 5 ข้อ) 
 

✓ 2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ 

✓ 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูอย่างเป็นระบบ 
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ผลการพจิารณา ตวัชีว้ดั สรปุผลประเมนิ 

✓ 5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ขอ้เสนอแนะในการเขยีน SAR ใหไ้ดผ้ลการประเมนิระดบัสงูขึน้ 
 สถานศึกษาควรเพิ่มเติมรายละเอียดใน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ ้น ในประเด็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จร ิยธรรม ค่าน ิยมและคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ เช ่น ม ีการตั ้งค่าเป้าหมายและวงจรคุณภาพ PDCA เป็น
กระบวนการพัฒนางาน มีการวางแผนกิจกรรม/โครงการในลักษณะของบูรณาการ สอดแทรกกับการจัการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่ละ
กิจกรรม/โครงการมีการกำหนดจุดประสงค์ กิจกรรมดำเนินการ ผลการประเมิน การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม
รวมท้ังความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง สรุปรายงานเผยแพร่ เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและสนใจต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 สถานศึกษาควรเพิ่มเติมรายละเอียดในการเขียน SAR ให้มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ้น สถานศึกษาควรนำข้อมูล
หลักฐานสนับสนุนการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นซึ่งนำเสนอไว้ในส่วนต่าง ๆ ของ SAR 
มาสังเคราะห์ให้มีความกระชับ และนำเสนอในบทสรุปผู้บริหาร ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานควรระบุให้ครบถ้วน เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนจริงในปีการศึกษาที่ประเมิน ข้อมูลที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ระบุตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
ท้ังเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและการเปรียบเทียบผลดำเนินงานกับตัวบ่งช้ีความสำเร็จ ระบุจุดเน้นในแต่ละมาตรฐานให้
มีความชัดเจนและสอดคล้องกันท้ังระบบ การตั้งค่าเป้าหมาย ควรเพิ่มเติมให้ครบท้ัง 5 ระดับคุณภาพ โดยระบุค่าร้อย
ละในแต่ละระดับคุณภาพ ควรระบุผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ของทุก
มาตรฐาน นอกจากนี้ ควรใช้ QR Code เป็นช่องทางให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
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การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน (SWOT) ปงีบประมาณ 2565 

 คณะครูทุกท่านร่วมกันวิเคราะห์โรงเรียนในภาพรวม โดยใช้หลักการดังนี้ 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน ใช้หลักการ 2S-4M ได้แก่ 

   S : Structure   =  ด้านโครงสร้าง 

   S : Services  = ด้านระบบบริการ 

   M : Man  = ด้านบุคลกร 

   M : Money  =  ด้านการเงิน 

   M : Material  = ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน ใช้หลักการ STEP ได้แก่ 
   S : Socio-Cultural =  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

   T : Technology  = ด้านเทคโนโลยี 

   E : Economics  = ด้านเศรษฐกิจ 

   P : Political and Legal  =  ด้านการเมืองและกฎหมาย 

ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในของโรงเรยีนค่ายบางระจนัวทิยาคม 2565 

ด้านโครงสร้าง (Structure) 
ท่ี จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายดำเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถนำเป็น

ทิศทางในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
2. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน แบ่งเป็น  

4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารท่ัวไป และฝ่ายงานวิชาการ 
3. สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วม 
 จุดอ่อน (Weakness) 

1. การดำเนินงานตามนโยบายบางเรื่องยังไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง เช่น ผลการสอบระดับชาติ O-net 
2. การประเมินผลการดำเนินงานและการนิเทศติดตามงาน 

ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่มีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 
3. จำนวนบุคลากรในแต่ละฝ่ายมีจำนวนไม่สมดุลกับปริมาณงาน 
4. ภาระงานมีหลายหน้าท่ีทำให้ขาดความชัดเจน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
5. ขาดหัวหน้างานท่ีรับผิดชอบ หัวหน้างานท่ีมีประสบการณ์ยังไม่มีเนื่องจากมีแต่ครูรุ่นใหม่ 
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ระบบการบริการ (Services) 
ท่ี จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตร  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางครอบคลุมกับ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
2. โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอย่างท่ัวถึง  ทำให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและ

ท่ัวถึง 
3. มีบริการรถรับส่งนักเรียน 
4. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉล่ียดีขึ้น 
5. มีการใช้ระบบ ICT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการส่ือสาร เช่น มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ผลงานของ

โรงเรียน 
6. นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 จุดอ่อน (Weakness) 

1. นักเรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะ 
การรักการอ่าน  ส่งผลให้ได้รับประสบการณ์ไม่หลากหลายเท่าท่ีควร 

2. การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ำของนักเรียนและบุคลากรไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งาน 
3. ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนยังต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
4. ภาระงานมีหลายหน้าท่ีทำให้ขาดความชัดเจน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
5. การบริการด้านเอกสารล่าช้า การใช้ระบบ ICT ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 

 
บุคลากร (Man) 

ท่ี จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับการสนับสนุนการพฒันาท้ัง

ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะการทำงาน บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่งผลให้การ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรต้ังใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ 
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความสามัคคี และมีการทำงานเป็นหมู่คณะ 
4. บุคลากรส่วนใหญ่สอนตรงวิชาเอก 
5. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี 
 จุดอ่อน (Weakness) 

1. โรงเรียนมีบุคลากรไม่ครบทุกสาขาวิชา ทำให้บุคลากรบางส่วนสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก 
2. บุคลากรใช้เทคนิควิธีการสอนยังไม่หลากหลาย 
3. ครูผู้สอนมีภาระงานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาก ทำให้ครูมีเวลาในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เต็มท่ี 
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4. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญในด้าน ICT 
5. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ยังขาดประสบการณ์ 
6. ยังขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานสอน เช่น ด้านการเงิน พัสดุ 

 

การเงิน (Money) 
ท่ี จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. การจัดสรรงบประมาณสำหรับซื้ออุปกรณ์ในการจัด 

การเรียนการสอนและดำเนินงานต่าง ๆ มีเพียงพอ 
กับความต้องการ 

2. การใช้งบประมาณโรงเรียน โปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ 
3. โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทำให้ใช้จ่ายตรงตามต้องการ 
4. มีความสามารถในการจ้างครูอัตราจ้าง 
 จุดอ่อน (Weakness) 

1. การจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานบางโครงการ ส่วนบางโครงการไมไ่ด้ใช้จ่ายเงิน
ตามงบประมาณท่ีวางไว้ทำให้งบประมาณคงเหลือจำนวนมาก 

2. อาจต้องมีการสำรองจ่ายบางงานท่ีจำเป็นเร่งด่วน 
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณจากภายนอกค่อนข้างน้อย 
4. ขาดทุนสำรองในเรื่องสวัสดิการครู 

 

วัสดุและอุปกรณ์ (Material) 
ท่ี จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. โรงเรียนมีอาคารเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน 
2. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในระดับหนึ่ง 
3. อาคารสถานท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน 
 จุดอ่อน (Weakness) 

1. สถานศึกษามีส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงพอ 
ต่อการใช้งาน 

2. ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ในบางครั้ง ทำให้การติดต่อส่ือสารและค้นคว้าข้อมูลเกิดความล่าช้า 
3. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียนบางห้องมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการเส่ือมสภาพ 
4. ขาดการเอาใจใส่ เก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ 
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การบริหารจัดการ (Management) 
ท่ี จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน มีการบริหารจัดการท่ีดี มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียน 
2. โรงเรียนมีแผนและโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การจัดการการศึกษามี

ประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน 
4. มีการมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้าง 
 จุดอ่อน (Weakness) 

1. โรงเรียนไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทำให้ครูต้องรับหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 
2. โรงเรียนมีการประสานงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชนน้อย 
3. การกำกับติดตามงานบางโครงการขาดความต่อเนื่อง 
4. งานตามนโยบายมีจำนวนมากส่งผลให้ครูมีเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนน้อย 
5. ขาดการสร้างขวัญและกำลังใจ 
6. มีการทำงานซ้ำซ้อนในด้านบุคลากร ทำให้เกิดความล่าช้า 

สรปุผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม 2565 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
ท่ี โอกาส (Opportunities) 
1. โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้าน 
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาล และสถานี

ตำรวจ เป็นต้น 
3. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกนัอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียน

มีแหล่งเรียนรู้และทำให้นักเรียนมีแบบอย่างท่ีดี 
4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังให้ความเคารพและเช่ือถือการตัดใจของครู ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษา

เป็นไปด้วยความราบรื่น 
5. ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. มีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ใกล้แหล่งประวัติศาสตร์/อาชีพในท้องถิ่น 
7. อยู่ใกล้ส่วนราชการต่าง ๆ การติดต่อประสานงานสะดวก 
8. ชุมชนขนาดเล็กทำให้สามารถเผยแพร่ผลงานหรือสร้างช่ือเสียงได้ง่าย 
 อุปสรรค (Threats) 

1. นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยกและฐานะยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 
ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
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2. สภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียนหรือชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่มีแหล่งมั่วสุม ส่ิงยั่วยุ ล่อแหลมไม่
เหมาะสม ทำให้เสียการเรียน เช่น ร้านเกม โต๊ะสนุกเกอร ์

3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเนื่องจากต้องไปรับจ้าง ขาดการดูแลเอาใจใส่เรื่องความ
ประพฤติและเรื่องการเรียน 

 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
ท่ี โอกาส (Opportunities) 
1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ) ส่งผลให้นักเรียนมี

ช่องทางการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น 
2. การติดต่อส่ือสาร ประสานงานทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

 อุปสรรค (Threats) 
1. ส่ือเทคโนโลยีไม่เพียงพอกับความต้องการของจำนวนนักเรียน และขาดการซ่อมบำรุง 
2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
3. ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ในบางครั้ง ทำให้การติดต่อส่ือสารและค้นคว้าข้อมูลเกิดความล่าช้า 
4. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด ส่งผลเสียต่อการเรียน 

 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
ท่ี โอกาส (Opportunities) 
1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ชุมชน วัดบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนมีทุนใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 

 อุปสรรค (Threats) 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างหรืออาชีพท่ีไม่มั่นคง  

และมีรายได้น้อยไม่แนน่อน มีปัญหาเรื่องการเงนิ ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 
2. ค่าครองชีพสูงทำให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูง 
3. มีปัญหาเรื่องการเงินเนื่องจากวิกฤต COVID-19 
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ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 
ท่ี โอกาส (Opportunities) 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจและสนับสนุน 

ด้านการศึกษาและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาไปในทางท่ีดี 
2. รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาและมีนโยบายท่ีช่วยเหลือ

ทางการศึกษา 

3. พรบ.การศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 อุปสรรค (Threats) 

1. มีการเปล่ียนแปลงแนวนโยบายและจุดเน้นทางการศึกษาบ่อยครั้ง เนื่องจากการเปล่ียนรัฐบาลหรือ
เปล่ียนผู้บริหาร 

2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูปการศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมายและ พ.ร.บ.การศึกษา 
ส่งผลให้ขาดความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
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สว่นที ่2 ทศิทางการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดให้นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดให้มีเลือก 3 สาขาวิชา เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์  ทั่วไปแบ่งเป็นสาขาภาษา-สังคม สาขาทักษะอาชีพ คหกรรม-อุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรมทุกกลุ่ม
สาระจะให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพด้วยการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆมีการจัดฐานความรู้บูรณาการทุกกลุ่ม
สาระจัดให้มีการใช้สื่อการเรียนรู้ทันสมัย มีห้องเรียนออนไลน์(วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  การ
งานอาชีพ )  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆจึงมีกิจกรรมหลากหลาย  เช่น ห้องเรียนสีเขียว(ร่วมกับ กฟผ.) 
ลดโลกร้อนด้วยมือเรากลุ ่มเครือข่าย 46 ICT สมาคมคุ ้มครองผู ้บริโภค โรงเรียนในฝัน-โรงเรียนดีใกล้บ้าน
(ธนาคารกรุงไทย มหาชนจำกัด   ให้การสนับสนุน) 

ในแต่ละภาคเรียนได้มีการประชุมอบรมเพื่อพัฒนาครูอยู่เป็นประจำเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

วสิยัทัศนโ์รงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม  

 โรงเรียนค่ายบางระจันว ิทยาคม มุ ่งมั ่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู ่ค ุณธรรม มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและทักษะท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พนัธกจิ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต 

เปา้ประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต 

อตัลกัษณข์องสถานศกึษา 

 อ่อนน้อม ถ่อมตน   
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 เป็นสถานศึกษาสีเขียว 
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กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

 กลยุทธ์ที่  1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 กลยุทธ์ที่  6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 
สว่นที ่3 กลยทุธ์ และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

การดำเนนิงานตามกลยทุธข์องสถานศกึษา 
กลยทุธท์ี่ 1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     แนวทางการพฒันา 
 1. ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุง 2560  
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีหลากหลาย   
ในการจัดการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมการบูรณาการการใช้ STEM Education เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    
และเทคโนโลยี เช่น  โครงงาน,  IS1-IS3 
 4. ส่งเสริมและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   
 5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่นและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ 
 6. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโดยเพิ่มทักษะอาชีพเข้าไปในสายการเรียน 
 7. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะการสื่อสาร พัฒนาสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการจัดการเรียนรู้    
ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน 
 8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างหลากหลาย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาและเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ  
 9. พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู ้ให้มีคุณภาพเพื ่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการอ่านใน 3 ประการ           
คือ ส่งเสริมสมรรถนะในการอ่าน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการอ่าน 



17 
 

 

 

 10. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรง เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมค่ายนักเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา 
กลยทุธท์ี่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับ digital Literacy และ
สมรรถนะครูทุกด้าน 

2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรของ
สถานศึกษา โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. บูรณาการการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษา 

4. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

กลยทุธท์ี่ 3 พฒันาคุณภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนางานบุคคล จัดระบบการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ ส่งเสริมวิทยฐานะ ให้ก้าวสู่ครูมืออาชีพ 
2. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับ

ผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มี

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นศตวรรษท่ี 21 
เป็นคนดี มีวินัย มีความรักสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

3. ส่งเสริมการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความถนัดและศักยภาพของแต่ละ
บุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพให้สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี ความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่อาชีพและมีงานทำ 
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5. ส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

1. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื ้นฐานด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพหรือการมีงานทำตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้มาใช้หารายได้ระหว่างเรียน 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนปลอดภัยทุกรูปแบบ 

     แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพื่อ
สามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 

2. ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ให้ได้รับความปลอดภัยและพร้อมปรับตัวต่อความเปล่ียนแปลง  

3. สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียน อาคารประกอบของสถานศึกษาเอื้อต่อ
การเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะการป้องกันและปรับตัว 

5. ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ของโรงเรียนในสังกัด รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นท่ี 
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สว่นที ่4 โครงการและกจิกรรม 
กลยทุธท์ี่ 1 เพิม่โอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาใหก้ับผูเ้รยีนทกุคนเขา้ถงึบรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานและไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง /โครงการ/กจิกรรม/งาน แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาระยะ 6 ปี (2565 – 2570) 

โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

ด้านปรมิาณ 

         1. ครู มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ร้อยละ 80 
         2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีผ่านการพัฒนา
และปรับปรุงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
ด้านคณุภาพ 

1. ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและ
สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีผ่านการพัฒนา
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
เป้าหมายของโรงเรียน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ
และหัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 



20 
 

 
 

โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2. โครงการจัดซื้อ
ส่ือและอุปกรณ์
การเรียนการสอน
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ
ฯ 

ด้านปรมิาณ 

     1. ครูร้อยละ 90 มีส่ือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
     2. ครูร้อยละ 90 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน
ด้านคณุภาพ 
     1. การบริหารจัดการส่ือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
     2. ครูมีส่ือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 

112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนางาน
ทะเบียน งานวัดผล
และประเมินผล 

ด้านปรมิาณ 

     1. ครูจำนวน 24 คน มีการวัดและประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และนักเรียนจำนวน 338 คน ได้รับการวัด
และประเมินผล  

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

     2. ครูจำนวน 24 คน ได้รับแบบแสดงผลพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียน : ปพ.5 และนักเรียนจำนวน 338 คน ได้รับ
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6 
     3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 75 คน 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 50 คน ได้รับผลพัฒนา
คุณภาพทางการเรียนในการจบตามหลักสูตร 
ด้านคณุภาพ 

     1. ครูมีการวัดและประเมินผลที ่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ และนักเรียนได้รับการวัดและประเมินผล 
      2. ครูได้รับแบบแสดงผลพัฒนาคุณภาพทางการเรียน
ทุกรายวิชา และนักเรียนทุกคนได้รับผลพัฒนาคุณภาพการ
เรียนเป็นรายบุคคล 
      3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ได้รับผล
พัฒนาคุณภาพทางการเรียนในการจบตามหลักสูตร 

4. โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน 

4.1 กิจกรรมรกัการอา่น 
ด้านปรมิาณ 

      1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายใน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

โรงเรียน ร้อยละ 80 เป็นสมาชิกห้องสมุดและมีการใช้
บริการยืมคืนหนังสือภายในห้องสมุด 
     2. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านและ
ส่งบันทึกการอ่าน 
     3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมรักการอ่านอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
ด้านคณุภาพ 
     1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู ้
     2. นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทันต่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของบ้านเมือง 
     3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 กิจกรรมตอบปญัหานา่รู ้
ด้านปรมิาณ 

     1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 
     2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
ด้านคณุภาพ 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

     1. นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ ค้นคว้าหา
ความรู้อย่างสม่ำเสมอ 
     2. นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     3. นักเรียนนำความรู้จากการอ่านใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
3.3 กิจกรรมนทิรรศการสปัดาหห์อ้งสมดุ  
ด้านปรมิาณ 

     1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ
สัปดาห์ห้องสมุด 
     2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
ด้านคณุภาพ 

     1. ห้องสมุดได้ประชาสัมพันธ์งานและบริการต่าง ๆ 
     2. นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
สำคัญ คือ ห้องสมุด 
     3. นักเรียนแลกเปล่ียนการเรียนรู้และฝึกทักษะทาง
วิชาการจากประสบการณ์จริง 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.4 กิจกรรมยวุบรรณารกัษ ์
ด้านปรมิาณ 

     1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานและการใช้บริการห้องสมุด 
     2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการของ
ห้องสมุดอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
ด้านคณุภาพ 
     1. นกัเรียนจัดเก็บหนังสือและวัสดุสารสนเทศภายใน
ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 

     2. นักเรียนเป็นผู้นำในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
     3. นักเรียนมีจิตสาธารณะในการบริการชุมชนเพื่อสร้าง
สังคมแห่งการอ่าน 
3.5 กิจกรรมพฒันาหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู ้
ด้านปรมิาณ 

     1. นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 เข้า
ใช้บริการห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
     2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการของ
ห้องสมุดอยู่ในระดับมากขึ้นไป 



25 
 

 
 

โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ด้านคณุภาพ 

      1. ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมใช้
งานและเอื้อต่อการเรียนรู ้
      2. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
      3. ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาความรู้เพิ่มมากขึ้น 

5. โครงการ
ส่งเสริมงานแนะ
แนว 

ด้านปรมิาณ 
    นักเรียนร้อยละ 70 ได้รับการบริการแนะแนวท้ัง 5 
องค์ประกอบ คือ บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
บริการจัดวางตัวบุคคล, บริการสารสนเทศ, บริการให้
คำปรึกษา และ บริการติดตามผล 
ด้านคณุภาพ 
     นักเรียนรู้จักตนเอง มีความสนใจในอาชีพ และสามารถ
พัฒนาตนเองในการอยูร่่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

6. โครงการเรียน
ฟรี 15 ปี 

ด้านปรมิาณ 
     1. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปี
การศึกษา  ร้อยละ 100 

692,511 692,511 692,511 692,511 692,511 692,511 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

     2. นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง ร้อยละ 100 
     3. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตลอด
ปีการศึกษา  คนละ 1 ครั้ง  ร้อยละ  100  
ด้านคณุภาพ 
     1. นักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านนาพูไ่ด้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน  เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท่ี
ภาครัฐให้การสนับสนุน 
     2. โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ
งบประมาณ 

7. โครงการกีฬา
ภายในเพื่อสุขภาพ 

ด้านปรมิาณ 

     นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนใน
เครือข่าย 
ด้านคณุภาพ 

     นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนใน
เครือข่าย ได้ออกกำลังในกีฬาต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชนิด
ต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนต่างๆ 

49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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กลยทุธท์ี่ 2 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสถานศกึษาตามมาตรฐานโรงเรยีนมธัยมศกึษา/โครงการ/กจิกรรม/งาน แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ 5  ป ี(2569 – 2570)  

โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการ
พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ด้านปรมิาณ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
2. บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้า

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านคณุภาพ 

1. นักเรียนได้รับการพฒันาคุณภาพการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กำหนด 

4,149 4,149 4,149 4,149 4,149 4,149 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

2. โครงการ
ขับเคล่ือน
นโยบาย สพฐ. 
สพม.สิงห์บุรี 
อ่างทอง 

ด้านปรมิาณ 
1. มีกิจกรรม “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” แบ่งออกเป็น 4 

หมวด ดังนี้ 
หมวดท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตาม
หลักสูตร)  
หมวดท่ี 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  
หมวดท่ี 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  

37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

หมวดท่ี 4 สร้างเสริมทักษะการทางาน การดำรงชีพ และ
ทักษะชีวิต  

2. นักเรียนมีนวัตกรรมในระดับช้ันเรียนทุกห้อง 
3. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
ด้านคณุภาพ  

1. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีกำหนด 4 หมวด ประกอบด้วย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) สร้างเสริม
สมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 
เสริมสร้างทักษะการทางาน  

การดารงชีพและทักษะชีวิต  
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ “ลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้” 
3. นักเรียนได้ศึกษาและสร้างนวัตกรรมท่ีสนใจและใช้

ประโยชน์ได้ 
4. ครูผู้สอนได้ศึกษาและสร้างนวัตกรรมนำไปใช้ในการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3. โครงการ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

ด้านปรมิาณ 
     ครูและบุคลากรการเงิน พัสดุ  จำนวน 5 คน 
ด้านคณุภาพ 
     ระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ
เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

4. โครงการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

ด้านปรมิาณ 

     1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน เป็นเวลา 
1 วัน  
     2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
จำนวน 4 เล่ม    
ด้านคณุภาพ 

     โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  มีแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้

สอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ีและนโยบายของหน่วยเหนือ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5. โครงการ
สานสัมพันธ์
ชุมชนและ
ระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

ด้านปรมิาณ  
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้มาประชุมรับทราบ

ถึงผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการของโรงเรยีนและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในพัฒนามาตรฐานการศึกษาร่วมกัน จำนวน 1 ครั้งต่อ
ภาคเรียน 

2.  โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาได้เพียงพอ 
3.  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  
4.  ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
ด้านคณุภาพ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีบทบาทหน้าท่ี และ 
สามารถร่วมกันพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
โรงเรียนท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีส่ือ

5,691 5,691 5,691 5,691 5,691 5,691 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 

6. โครงการ
ธุรการ 

ด้านปรมิาณ 

      1. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็น
ปัจจุบัน 
      2. ร้อยละ 100 การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
      3. ร้อยละ 100 การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ 
ง่ายต่อการค้นหา  
ด้านคณุภาพ 

      1.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 
      2.  การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
      3.  การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการ
ค้นหา 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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กลยทุธท์ี่ 3  พฒันาคณุภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา/โครงการ/กจิกรรม/งาน แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาระยะ 5  ป ี(2569 – 2570)  

โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการ
พัฒนาระบบ
นิเทศการเรียน
การสอน 

ด้านปรมิาณ 

      1. ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
นิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วมและ PLC 
      2. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
ด้านคณุภาพ 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนการสอน 

2. โรงเรียนมีรูปแบบในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

3. นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

2. โครงการ
อบรม
ขับเคล่ือน
กระบวนการ 
PLC 

ด้านปริมาณ 
      1. ครูร้อยละ 70 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วย
กระบวนการ PLC  (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ด้านคณุภาพ 
      1. ครูสมาชิกในกลุ่ม PLC ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

3. โครงการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจครู 

ด้านปรมิาณ 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
ทุกคน 
ด้านคณุภาพ 
      บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานดีขึ้นปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพของ
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

ด้านปรมิาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C) ร้อยละ 100 

ด้านคณุภาพ 

49,330 49,330 49,330 49,330 49,330 49,330 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

      ครูและบุคลากรทางการศึกษานำผลท่ีได้จากการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาพัฒนาตนเองและ
หน่วยงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. โครงการ
ส่งเสริมการขอ
มีขอเล่ือนวิทย
ฐานะของ
ข้าราชการครู 

ด้านปรมิาณ 
      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีความรู้ความ
ความเข้าใจในการทำข้อตกลงการพัฒนางาน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มี ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านคณุภาพ 
      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความความเข้าใจใน
การทำข้อตกลงการพัฒนางาน 
      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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กลยทุธท์ี่ 4  พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 /โครงการ/กจิกรรม/งาน แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ 5 ปี 
       (2565 – 2570)   

โครงการ/
กจิกรรม/

งาน 
เปา้หมาย 

งบประมาณ 
ผูร้บัผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ด้านปรมิาณ 

      1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
      2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
      3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และ
สำนึกในความเป็นไทย 
      4. นักเรียนมีทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ด้านคณุภาพ 
      1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
      2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์และสำนึกในความเป็นไทย 

746,051 746,051 746,051 746,051 746,051 746,051 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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โครงการ/
กจิกรรม/

งาน 
เปา้หมาย 

งบประมาณ 
ผูร้บัผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2. โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
วิจัยในช้ัน
เรียน 

ด้านปรมิาณ 
      1. ครู ค.ศ. 1- ครู ค.ศ.3 ทุกคน ส่งผลงานวิจัยในช้ันเรียนคน
ละ 1 เรื่อง ต่อภาคเรียน  
      2. จัดประกวดแสดงผลงานวิจัยในช้ันเรียน พร้อมมอบเกียรติ
บัตร 
ด้านคณุภาพ 
      1. ครูนำผลการวิจัยในช้ันเรียน และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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กลยทุธท์ี่ 5  พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการเปน็ผูป้ระกอบการ/โครงการ/กจิกรรม/งาน แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ 5 ปี  (2565 – 2570)  

โครงการ/
กจิกรรม/

งาน 
เปา้หมาย 

งบประมาณ 
ผูร้บัผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการ
จ้างครูผู้สอน
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษาเพื่อ
ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ด้านปรมิาณ 

      1. โรงเรียนจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา 
ด้านคณุภาพ 

      1. ครูอัตราจ้างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังด้านความรู้ 
และคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      2. บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บริการแก่นักเรียน 
ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

2. โครงการ
สหกรณ์
โรงเรียน 

ด้านปรมิาณ 

      คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนค่าย
บางระจันวิทยาคม  
ด้านคณุภาพ 

      คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนค่าย
บางระจันวิทยาคม เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 

- - - - - - ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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กลยทุธท์ี่ 6  สง่เสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนปลอดภยัทกุรปูแบบ/โครงการ/กจิกรรม/งาน แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาระยะ 5 ปี  (2565 – 2570)  

โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และ
อาคารสถานท่ี 

ด้านปรมิาณ 
      1. มีวัดสุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภค และส่ือ ICT 
ท่ีมีสภาพพร้อมใช้สำหรับการเรียน 
การสอน 
      2. มีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ท่ี
สะอาด มีสภาพพร้อมใช้สำหรับการเรียนการสอน พื้นท่ีท่ีสะอาด 
เรียบร้อย และปลอดภัย 
      3. มีอาคารสถานท่ีความสมบูรณ์ ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน  
ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามเป็นระเบียบและมีความพร้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
ด้านคณุภาพ  
      1. ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ระบบสาธารณูปโภค และส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      2. นักเรียนและครูใช้แหล่งเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตทำให้ในการจัดการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

      3. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน 
อาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ พื้นท่ีในโรงเรียนสะอาด สวยงามเป็น
ระเบียบและมีความพร้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      4. ระบบการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ
และสะอาดเรียบร้อย 

2. โครงการ
ป้องกัน 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ด้านปรมิาณ 
      1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการตรวจหาเช้ือโรคระบาด 
      2. นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
      3. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
      4. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ด้านคณุภาพ 
      1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
      2. นักเรียน มีสุขนิสัยท่ีดีและรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
      3. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้เหมาะสม
ตามวัย 
      4. นักเรียนได้รับอาหารท่ีมีคุณประโยชน์และถูกสุขลักษณะ 
มีคุณค่าทางโภชนาการ 

112,620 112,620 112,620 112,620 112,620 112,620 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3. โครงการ
พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

กจิกรรมตามระบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
ด้านปรมิาณ 

1. ครู ร้อยละ 100 จัดทำข้อมูลสารสนเทศภายใต้งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ 70 รู้จักสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของ
ตนเอง 

3. นักเรียนร้อยละ 70 รู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง 
ด้านคณุภาพ 

1. นักเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีเป็น
บุคคลท่ีมีคุณภาพ 

2. นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตย 
3. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

กจิกรรมเยีย่มบา้น 
ด้านปรมิาณ 
     1.  ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% 
     2.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 100% 
ด้านคณุภาพ 

17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

      1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพจริง 
      2.  สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี 
กจิกรรมประชมุผูป้กครอง 
ด้านปรมิาณ 
      1.  ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละห้องมาประชุม 100% 
ด้านคณุภาพ 
      1. เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
      2. เพื่อแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็กร่วมกัน 

4. โครงการ
สถานศึกษาสี
ขาวปลอดยา
เสพติดและ
อบายมุข 

ด้านปรมิาณ 

      นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมทุกคน ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจประเภทและพิษภัยของยาเสพติด 

ด้านคณุภาพ 
      นักเรียนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัย
และโทษของยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

5. โครงการ
สถานศึกษา
ปลอดภัย 

ด้านปรมิาณ 
      นักเรียนจำนวนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ร้อยละ 100 
ด้านคณุภาพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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โครงการ/
กจิกรรม/งาน 

เปา้หมาย 
งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

      นักเรียนมีทักษะและความรู้จากการทำกิจกรรม และ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

6. โครงการ
ยานยนต์ 

ด้านปรมิาณ 
      น้ำมันเช้ือเพลิงของรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 4 คัน 
และน้ำมันรถตัดหญ้า 
ด้านคณุภาพ 
      รถยนต์ของทางราชการและรถตัดหญ้าของโรงเรียนมนี้ำมัน
พร้อมใช้งานเพื่อใช้งานของโรงเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

7. โครงการ
สาธารณูปโภค 

ด้านปรมิาณ 
1. จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า 

ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการ

สนับสนุนให้มีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ด้านคณุภาพ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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สว่นที ่5 การกำกบั ตดิตาม ประเมนิ และรายงาน 

การกำกับ ติดตาม ประเมนิผล ตรวจสอบและการรายงานผล 

……………………………….. 

 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดแนวทางในการ

กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 

 1. การกำกับติดตาม 

- จัดทำรูปแบบการกำกับ  ติดตามงาน 
- จัดผู้รับผิดชอบในการกำกบั ติดตามงาน 
- กำหนดขอบข่ายการกำกับ ติดตามงาน ดังนี้ 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

มีคณะกรรมการกำกับและติดตาม ขั้นตอน  ระยะเวลา วิธีการ และอื่นๆ 

2. การประเมินผล 

- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
- สร้างเครื่องมือประเมินผล 
- ดำเนินการประเมินผลก่อนดำเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อดู

ความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ   

ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลิต 

ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

การกำกับ  

ติดตาม 

การปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 



44 
 

 
 

3. การตรวจสอบ 

 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี    โดยการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานตามท่ีสถานศึกษากำหนด คือ โครงการ/กิจกรรม/งาน ต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้  สามารถดำเนินงานได้
ตามแผนหรือไม่  มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด เมื ่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที ่กำหนด ผลการ
ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม/งาน หรือไม่ เพียงใด และผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ติดตามตรวจสอบจากรายงานดังกล่าว และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง  
พร้อมท้ังให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/
กิจกรรม แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    การตรวจสอบแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

 1. การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
 เป็นกระบวนการที่กระทำโดยผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ก่อให้เกิด

สารสนเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน  และต้องกระทำทุกขั้นตอนของการทำงาน  ซึ่ง
การตรวจสอบนี้อาจกระทำเป็น 3 ระยะ  คือ  ระยะก่อนดำเนินการ  ระหว่างดำเนินการ  และเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการ 

 2. การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
 เป็นกระบวนการที่กระทำโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทางโรงเรียนแต่งต้ัง 

หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบว่างาน/โครงการ 
ประสบผลสำเร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/
โครงการที่กำหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน  / โครงการ
ต่อไป 

4. การรายงานผล 
รวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีท่ีสำคัญของโรงเรียนท่ีจะต้อง

รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความสำเร็จ 
และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานของ
โรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จในปีต่อไป 

แนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ดังนี้ 
 1. รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดย

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งาน 
 2. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน เป็น  2  ระยะ คือ  ระยะที่ 1  เดือน ตุลาคม

ระยะท่ี 2 เดือน มีนาคม 
 3. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนหน่วยงาน   

ต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องท่ีจะรายงาน ดังนี้ 
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1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
3. ผลสำเร็จท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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คำส่ังโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

ที่     / 2565 

เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทำแผนพฒันาการศกึษา 

ประจำปงีบประมาณ 2565 – 2570 และแผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ 2565 

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

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ยุทธศาสตร์การปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรอบทิศทางการพัฒนาศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 2  พ.ศ. 2565-2570  กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และRoad Map 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี   ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

มีคุณภาพ จนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553   

ในราชกิจจานุเษกษา ลงวันท่ี 2 เมษายน 2553 กำหนดไว้ในข้อ 14 ( 2 ) ว่า ให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้กำหนดเป้าหมาย หลักการ 

เนื้อหา กระบวนการจัดทำ และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องคำนึงและนำไปปฏิบัติ ภายใต้การ

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด   

ดังนั้นจึงจัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 – 2570  และแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2565  ของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบาย 

และทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ดังนี้ 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา    ประกอบด้วย 

1. พระครูวิสุทธาภิรักษ์   องค์อุปถัมภ์โครงการวิถีพุทธโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
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2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มีหน้าท่ี  ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ 25565-2570 และแผนปฏิบัติ

การประจำปีงบประมาณ 2565 

 คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดว้ย 
1.  นายเรวัฒน์ พรหมสะโร  ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม              ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล           กรรมการ   
3.  นายโอภาส  แก้วเลิศ   ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 

          4.  นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
4.  นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี วางแผนงาน กำหนดกิจกรรม กำหนดผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

 คณะกรรมการดำเนนิงาน  ประกอบดว้ย 
1.  นายเรวัฒน์ พรหมสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2.  นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ           กรรมการ 
3.  นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
4.  นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคคล    กรรมการ 
5.  นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
6.  นางวิไล สำราญดี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมฯ     กรรมการ 
7.  นางสาวนุสรา เฉยแสง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์    กรรมการ 
8.  นางปริัญทณา  ชาชำนาญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ     กรรมการ 
9. นายพิษณุ  โหสิ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
10. นางสาวปภาวิไล ชลอวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
11. นายมนัสชัย สีสด  หัวหน้ากลุ่มสาระฯพลศึกษา    กรรมการ 
12. นางสาวพิมพ์ลดา วงษเพ็ญ ครู       กรรมการ 
13. นายธวัชชัย สุดดีพงษ์  ครู       กรรมการ 
14. นายอรรถพร แก้วบวร  ครู       กรรมการ 
15. นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์  ครู      กรรมการ 
16. นายนรายุทธ  ลาโพธิ์  ครู       กรรมการ 
17. นางสาวณัฐมน กล่ินผล ครู       กรรมการ 
18. นางสาวสุนิสา  อิ่มรัง  ครู       กรรมการ 
19. นางปนัดดา สีวะรม  ครู       กรรมการ 
20. นายวรายุทธ พันอัม  ครู       กรรมการ 
21. นายลัทธพล  ปล้ืมน้อย ครู       กรรมการ 



48 
 

 
 

22. นายถาวร เพ็ชรหญีต  ครู       กรรมการ 
23. นางสาววัชราภรณ์ ศรีหงษ์ ครู        กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน ครู           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2565-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ซึ ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 
1. ทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์  กลยุทธ์ของโรงเรียน โดยการนำข้อมูลมา   

วิเคราะห์ด้วยวิธีการ SWOT Analysis 
2. กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กรอบทิศทางการพัฒนาศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  พ.ศ. 2565-2570  กลยุทธ์ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และRoad Map  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี   

3.  จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 6 ปี พ.ศ. 2565-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  
 
 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บังเกิดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี   28  กันยายน   พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป 
 
    ส่ัง   ณ   วันท่ี   28   กันยายน  พ.ศ. 2564 

                                                                                                                 
   

 
(  นายเรวัฒน์ พรหมสะโร ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 
     
     
 
 


	ปก
	1.ความเห็นชอบประธานกรรมการ 1 ปี
	2.คำนำแผน 5 ปี
	4.แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ค.บ.

