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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

อําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย ์
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒ 



คํานํา 
 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารในฐานะส่วนราชการได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๒  ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒  และแผนปฏิบัติ
การของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ใช้เป็นกรอบและทิศทางการดําเนินงานได้อย่างเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน   ซ่ึงได้จากการร่วมคิดร่วมวางแผน     
ร่วมดําเนินการของบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  อันประกอบด้วย  ครูทุกคน  ตัวแทนผู้ปกครอง  
ตัวแทนศิษย์เก่า  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตัวแทนลูกจ้าง  และตัวแทนนักเรียน    ซ่ึงได้
ผ่านความเห็นชอบจากทุก ๆ  ฝ่าย 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๖  ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   ฝ่ายและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  จะนําไปใช้ในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและนําความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเอง  สังคมและประเทศชาติต่อไป 
  
 

                                                                                                              
 

                                                                                (นายอัครเดช  หลาบนอก) 
                                  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 สารบัญ  
ส่วนที่  ๑. บทนํา 

- ข้อมูลท่ัวไป                                                                              ๑ 
- ข้อมูลครูและบุคลากร                                                                  ๒ 
- ข้อมูลนักเรียน                                                    ๓ 
- ข้อมูลอาคารสถานท่ี                                                  ๓ 
- สภาพชุมชนโดยรวม                                                                    ๔ 
- ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา                                                        ๕ 

  
ส่วนที่ ๒  การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 

- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก                                           ๑๗       
-    ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน                                              ๑๙ 
 

ส่วนที่ ๓  ทิศทางการจัดการศึกษา        
- วิสัยทัศน์                                                                                ๒๑ 
- พันธกิจ                                                                                  ๒๑ 
- เป้าประสงค์หลัก                                                                       ๒๑ 
- ประเด็นกลยุทธ์                                                                        ๒๒ 
- มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                  ๒๓ 

 
ส่วนที่  ๔  กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

- ประเด็นกลยุทธ์                                                                        ๒๕ 
 

ส่วนที่ ๕ โครงการ/งบประมาณ 
- โครงการตามกลยุทธ์                                                                   ๓๖ 

 
ส่วนที่ ๖ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

- ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ              ๕๔ 
 
ภาคผนวก                                                                                             ๕๖  
 
 
 
 
 
 



 

ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖  
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  อําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย ์

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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารได้ร่วมพิจารณาการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖    ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีมติเห็นชอบให้
โรงเรียนดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖    ได้ 
 

  
 
 

                                                                                         
       (นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
                                                           
 
 
 

            (นายอัครเดช   หลาบนอก) 
           เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ส่วนท่ี ๑ 

บทนํา 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๔๔  หมู่  ๔  ตําบลปราสาท   อําเภอบ้านกรวด   
จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๘๐  โทรศัพท์   ๐ ๔๔๖๗  ๙๐๙๘   โทรสาร  ๐ ๔๔๖๗  ๙๔๗๙   
website  http://www.bv.ac.th   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๓๒  มีเนื้อท่ี  ๙๐  ไร่   
๑  งาน  ๕๓  ตารางวา 
 ทิศเหนือ   ติดถนนสาธารณะท่ีดินเอกชน 
 ทิศใต้  ติดถนนเอกชนและถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  ติดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก ติดโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑   ถึงระดับ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  ๗  ตําบล   ๑๐๑  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

ตําบลบ้านกรวด    ๒๖  หมู่บ้าน 
ตําบลหนองไม้งาม ๑๔  หมู่บ้าน 
ตําบลปราสาท  ๑๓  หมู่บ้าน 
ตําบลสายตะกู  ๑๔  หมู่บ้าน 
ตําบลหินลาด   ๘   หมู่บ้าน 
ตําบลบึงเจริญ  ๑๔  หมู่บ้าน 
ตําบลจันทบเพชร ๑๒  หมู่บ้าน 

 ๑.๒  ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ตั้งอยู่ท่ี  ๑๔๔   หมู่ท่ี  ๔   ตําบลปราสาท อําเภอบ้านกรวด  

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น เปิดทําการสอนเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕    
มีนักเรียนหญิง ๑๗ คน   นักเรียนชาย ๓๒  คน รวม ๔๙ คน เป็นสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   
อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์  อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกรวด ซ่ึงเป็นโรงเรียนประชาบาล เป็น
สถานท่ีเรียนช่ัวคราว โดยมี นายรบ  เยียรพันธ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอําเภอบ้านกรวดในขณะนั้นรักษาการครูใหญ่ 
 การจัดตั้งโรงเรียนคร้ังนี้อยู่ภายใต้การดําเนินการของ นายสถิตย์ อินทรสอน นายอําเภอบ้านกรวด          
นายรบ เยียรพันธ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอําเภอบ้านกรวด รักษาการศึกษาธิการอําเภอบ้านกรวด 

วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จังหวัดแต่งตั้งให้ นายขจรศักดิ์ พานิชพิบูลย์     ครูโทโรงเรียน 
ลําปลายมาศ รักษาการ ในตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖   ยกฐานะเป็นโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 วันท่ี ๑   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายขจรศักดิ์ พานิชพิบูลย์  ดํารงตําแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
ช่ือโรงเรียน   โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
อักษรย่อ   บ.ว. 
วันสถาปนาโรงเรียน  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๕ 

 



๒ 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

สถานที่ตั้ง   ๑๔๔  หมู่ท่ี  ๔  ต.ปราสาท  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  ๓๑๑๘๐ 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน ปางลีลา 
 

 
 
 

 
     สัญลักษณ์ประจําโรงเรียน 

- วงกลมรอบนอก  นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา  “ความกตัญญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย 
ของคนดี” 

- รูปปราสาท  หมายถึง  บ้านกรวดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสมัยขอม  มีปราสาทมากมาย 
- ลานหินตัดหน้าปราสาท  หมายถึง  แหล่งหินตัดบ้านสายตรี  ๓  อําเภอบ้านกรวด 
- เคร่ืองเคลือบดินเผาพันปี  หมายถึง  เคร่ืองเคลือบดินเผาพันปีของอําเภอบ้านกรวด 
- รัศมี  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  เจริญรุ่งเรือง  

 
คําขวัญประจําโรงเรียน  เรียนดี  มีวินัย  รับใช้ชุมชน 
คติธรรม นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา  “ความกตัญญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี” 
สีประจําโรงเรียน   สีเขียว – เหลือง 
   สีเขียว   หมายถึง  ความร่มร่ืน 
   สีเหลือง  หมายถึง  ปัญญา  ความฉลาด  กว้างไกล 
ช่ือคณะสี สีแสด  -   คณะพวงแสดจรัสศรี 
  สีแดง  -   คณะลีลาวดีเลิศวิไล 
  สีฟ้า  -   คณะพิศประไพพวงคราม 
  สีม่วง  -   คณะบันลือนามอัญชัญ 

สีน้ําเงิน  -   พิลาสสรรพ์นิโลบล 
สีชมพู  -   พิศโสภณจามจุรี 

๒.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ๒.๑  ผู้อํานวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  นายอัครเดช หลาบนอก    โทรศัพท์  ๐๘๑-๐๗๒๙๘๐๓  วุฒิ
การศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ตําแหน่งท่ีโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ตั้งแต่วันท่ี   
๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบัน 
 ๒.๒  รองผู้อํานวยการโรงเรียน  มีจํานวน  ๓  คน  คือ 
 ๒.๒.๑  นางรัชตาพร  เสนามาตย์ วุฒิการศึกษา  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐๘๙-๗๑๑๒๔๕๓ รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ๒.๒.๒  นายดงสุริยา  หนูแสน วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐๙๗-๒๖๙๘๒๒๘  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 ๒.๒.๔  นางศิรินาถ  กะฐินสี วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐๘๗-๒๔๒๑๗๔๙  รับผิดชอบฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 



๓ 
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 ๒.๓  ครูและบุคลากร 
 ๒.๓.๑  ครูประจําการ  จํานวน  ๑๒๖ คน 
 ๒.๓.๒  พนักงานราชการ  จํานวน  ๖   คน 
 ๒.๓.๓  ครูอัตราจ้าง  จํานวน   ๑๑    คน 
 ๒.๓.๔  นักการภารโรง/ลูกจ้าง  จํานวน  ๑๖   คน 
๓.  ข้อมูลนักเรียน   
 ๑)  จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  ๒,๔๔๖ คน    
 ๒)  จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  ( ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒) 

ระดับช้ันเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.๑ ๑๐ ๑๗๗ ๒๑๓ ๓๙๐ ๓๙ 
ม.๒ ๑๑ ๑๘๔ ๒๐๕ ๓๘๙ ๓๖ 
ม.๓ ๑๔ ๑๘๖ ๒๑๘ ๔๐๔ ๒๙ 
ม.๔ ๑๑ ๑๕๘ ๒๓๖ ๓๙๔ ๓๖ 
ม.๕ ๑๑ ๑๕๐ ๒๒๑ ๓๗๑ ๓๔ 
ม.๖ ๑๐ ๑๓๓ ๑๘๙ ๓๒๒ ๓๓ 
ปวช. ๕ ๗๒ ๑๐๔ ๑๗๖ ๓๖ 

รวมทั้งหมด ๗๒ ๑,๐๖๐ ๑,๓๘๖ ๒,๔๔๖ ๓๔ 
 
๔. ข้อมูลอาคารสถานที่  
     อาคารเรียนและอาคารประกอบ  มีดังนี้ 

อาคาร จํานวน 
(หลัง) 

ปีที่สร้าง สร้างด้วย
เงิน 

ราคา(บาท) 

๑.  อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖  ก ๑ ๒๕๑๖ งปม. ๕๗๐,๐๐๐ 
๒.  อาคารเรียนแบบ  CS ๒๑๓ B ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๒,๓๓๒,๕๐๐ 
๓.  อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล ๑ ๒๕๓๓ งปม. ๓,๐๗๐,๐๐๐ 
๔.  อาคารเรียนแบบ  ๔๒๔  ล(พิเศษ) ๑ ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ งปม. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๕. อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ ๑ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ งปม. ๑๖,๑๖๓,๐๐๐ 
๖. อาคารเรียนแบบ ๓๒๔/๕๕-ก ๑ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ งบลงท่ีค่า

ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ผูกพันปี 

๒๕๕๙(๖๐) 

๒๖,๓๒๔,๗๐๐ 

๗.  บ้านพักผู้อํานวยการ ๑ ๒๕๓๒ งปม. ๓๒๐,๐๐๐ 
๘.  บ้านพักครู ๙ ๒๕๑๖ - ๒๕๓๒ งปม. ๑,๑๑๐,๐๐๐ 
๙.  บ้านพักนักการภารโรง ๒ ๒๕๑๖,๒๕๒๖ งปม. ๖๖,๐๐๐ 
๑๐.  ห้องน้ําห้องส้วม ๔ ๒๕๑๖ - ๒๕๓๙ งปม. ๔๖๙,๕๑๕ 
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อาคาร จํานวน 
(หลัง) 

ปีที่สร้าง สร้างด้วย
เงิน 

ราคา(บาท) 

๑๑. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม - คหกรรม ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๑,๐๑๔,๐๐๐ 
๑๒. โรงฝึกงานเกษตร(ห้องมัลติมีเดีย) ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๑,๖๑๐,๘๓๒ 
๑๓.  โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน ๒ ๒๕๒๖ - ๒๕๓๙ งปม. ๑,๘๘๐,๐๐๐ 

 
๕.  สภาพชุมชนโดยรวม 
 ๕.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชน/หมู่บ้าน  หน่วยงานราชการต่างๆล้อมรอบ   
มีประชากรประมาณ  ๗๔,๒๑๖  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  โรงพยาบาลบ้านกรวด   
สถานีตํารวจภูธรอําเภอบ้านกรวด  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด  ส่วนราชการต่างๆ  ชุมชนตลาดสดอําเภอบ้าน
กรวด  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม  ได้แก่  ทํานา   ทําไร่  ทําสวนยางพารา     ส่วนใหญ ่ นับถือ
ศาสนาพุทธ    คริสต์  อิสลาม  ซิกข์  และอ่ืนๆ  ประเพณีศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ  งาน
อนุรักษ์เคร่ืองเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 
      ๕.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 

๕.๒.๑  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
๕.๒.๒  ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๙๙  
๕.๒.๓  นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๖๓ 
๕.๒.๔  ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉล่ีย ต่อครอบครัว ต่อปี   ๔๗,๗๗๖.๖๓  บาท 
๕.๒.๕  จํานวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๔  คน 

 
๖.  ผลงานดีเด่น 

๖.๑   ผลงานดีแด่น 
       
ปีการศึกษา ๒๕๕๘    

ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑.  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น  ประเภทใน
สถานศึกษา 

สพม. ๓๒ 

๒.  โรงเรียนได้รางวัลห้องสมุดรักการอ่าน ระดับดีเยี่ยม  สพม. ๓๒ 
๓.  โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต สพฐ. 
๔. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม โครงการขยะรี
ไซเคิล ในโรงเรียนจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑.  โรงเรียนได้รับเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี๒๕๕๘ 

สพม. ๓๒ 

๒.  โรงเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 
เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.72 

สพม. ๓๒ 

๓.  โรงเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 
เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.25ระดับประเทศ และโล่รางวัลจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2558 

.สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
   
ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑.  โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ “โรงเรียนสุจริตพระราชทาน
ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล   เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙” (ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่) 

สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ 

๒.  โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๕  พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ช่ือ ใต้ร่มมหาวชิราบารมี  

สพม. ๓๒ 

๓.  โรงเรียนได้รับรางวัลได้รับโล่รางวัลชมเชยในการประกวดโครงการ 
รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต ณ วันท่ึ 17 พฤศจิกายน 2560 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

 
 

ปีการศึกษา๒๕๖๑ 
ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างระดับประเทศโครงการ
แกนนําเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม โครงการ
ธนาคารขยะฯ(โรงเรียนปลอดขยะ) Zero Waste School 
 

สพม.๓๒ 
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ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การประกวดโปงลาง เทศกาล เปิดเมืองบุรีรัมย์ ๒๐๑๙ 
 

สมาคมท่องเท่ียว 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
๔. โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การแข่งขัน SPONSOR SPORT  DANCE FOR THE QUEEN 
รอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย   รุ่นอายุ ๑๕ ปี 
 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ สปอนเซอร์ 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ 

 
๕. โรงเรียนได้รับรางวัลการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศ ระดับ ScQA 
รับการประเมินวันท่ี 11 มีนาคม 2562 
 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

    
 
 
 ๖.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ (ในรอบปีที่ผ่านมา) 
 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

วิธีดําเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1.เพ่ือจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ได้ได้ปฏิบัติหน้าท่ี โดยใช้
วงจรคุณภาพ PDCA 
๒.เพ่ือให้สถานศึกษา ครู
และบุคลากร ได้บริหารงาน
และดําเนินงานตามแนว
เกณฑ์ OBECQA 

1.บริหารงานและจัด
การศึกษาโดยการพัฒนา
โรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากลสู่ความเป็น
เลิศ โดยเข้ารับการ
ประเมินโรงเรียนในระดับ 
ScQA 
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนในรายวิชา 
IS1  IS2 และ IS3 ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2, 5 และ ปวช.2 

1.โรงเรียนได้รับรางวัลการ
พัฒนาโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลสู่
ความเป็นเลิศ ระดับ ScQA 
รับการประเมินวันท่ี 11 
มีนาคม 2562 
2.นักเรียนมีการเรียนรู้โดย
กิจกรรมการส่ือสารและการ
สร้างองค์ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม ร้อยละ 100  และได้
นําเสนอผลงานในงาน Bv 
Open house  วันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2562 
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ที ่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  
วิธีดําเนินการ 

 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๒ โครงการคุณธรรม
ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาแบบ
องค์รวมท้ังด้านสติปัญญา 
และคุณธรรม อันจะนําไปสู่
ความเจริญก้าวหน้า และ
ความม่ันคงสงบสุขในสังคม 
2.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีภาวะ
ผู้นํา กล้าแสดงออกในส่ิงท่ี
ถูกต้องดีงาม  และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง
และมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ใช้หลักธรรมภิบาล 

โรงเรียนได้ใช้นวัตกรรม
และกระบวนการขั้นตอน
การดําเนินงานอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอน
และวิธีการพัฒนาตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์
บูรณาการ โครงงาน
คุณธรรมตามคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต ด้วยนวัตกรรม
บูรณาการ เร่ืองกล้วยช่วย
ชาติ โดยมีตัวช้ีวัดท่ี
สอดคล้องกับปฏิญญาของ
โรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 

๑. รางวัล ชนะเลิศ 
ระดับประเทศ “โรงเรียน
สุจริตพระราชทานด้าน
ความโปร่งใส 
๒. ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สถานศึกษาแบบอย่าง
ระดับประเทศ โครงการ
แกนนําเยาวชนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามบริบท 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่ม
จังหวัด จากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๓. โครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน 
“สานใยรักผู้สูงวัย
ด้วยดวงใจเทิดไท้
องค์ราชันย์” 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีจิตเมตตาและ
รู้จักการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เยาวชนและผู้สูงวัย 
 
 
 
 
 

-  ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
โดยนักเรียน ๑ คน ต่อการ 
ดูแลผู้สูงวัย  ๑  ท่าน 
-  ติดตามโครงการโดยให้
นักเรียนส่งบันทึกการดูแล
ผู้สูงวัยกับคุณครูท่ีปรึกษา 
-  สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

-  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีจิตเมตตา รู้จัก
การช่วยเหลือผู้อ่ืน 
-  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มี
ความเข้าใจท่ีดีต่อผู้สูงวัย
และรู้จักการดูแลผู้สูงวัย 

 



๘ 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

วิธีดําเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๔ โครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล 

1.เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้คัด
แยะขยะ และสร้าง
จิตสํานึกในการท้ิงขยะให้
ถูกท่ี 
2.เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการ
เห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม 
พลังงาน 
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนให้
สะอาดน่าอยู่ 
 

1.จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day 
2.กิจกรรมตอบปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 
3.กิจกรรมประกาศเขต
ปลอดขยะ 
4.กิจกรรมรักต้นไม้ 
5. กิจกรรมส่งขวดน้ําขยะ
รีไซเคิล 

1.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยา
คาร รางวัลชนะเลิศ ระดับ
ยอดเยี่ยม โครงการธนาคาร
ขยะฯ(โรงเรียนปลอดขยะ) 
Zero Waste School 
2.ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการ
เห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม 
พลังงาน 
 
 

๔ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชงาน
สวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน 

- เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกับพรรณไม้ใน
โรงเรียน 
-  เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
อนุรักษ์และเห็นคุณค่าของ
ป่าไม้และประโยชน์ของ
ต้นไม้แต่ละชนิด 

-  จัดทําป้ายช่ือต้นไม้ทุก
ต้นในโรงเรียน 
-  จัดเก็บส่วนประกอบของ
ต้นไม้ เชน่ ใบ ดอก เมล็ด 

โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา 
-  ก่อสร้างเรือนอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเพ่ือเก็บ
ตัวอย่างพืช  ต้นไม้ใน
โรงเรียนให้นักเรียนได้
ศึกษา 
 

-  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มี
ส่วนร่วมในโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  
รู้จักอนุรักษ์และเห็นคุณค่า
ของป่าไม้และประโยชน์ของ
ต้นไม้แต่ละชนิด 

๖ โครงการ
สถานศึกษา
พอเพียง 

-  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
-  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริและสามารถ
น้อมนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได้ 

-  จัดให้มีการเรียนการ
สอนสอนแบบบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  ปรับปรุงแหล่งเกษตร  
แหล่งน้ําในโรงเรียนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- มีแหล่งเรียนรู้ท่ีทําให้
นักเรียนมีความเข้าใจต่อ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน้อม
นําไปใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได้ 

 



๙ 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

วิธีดําเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๗ โครงการจัดงาน
นิทรรศการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

 

 

   ด้านปริมาณ       
นักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จํานวน ๒,๔๒๕ 
คน และครู/บุคลากร 
จํานวน  ๑๖๐  คน 
   ด้านคุณภาพ      ร้อย
ละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมใน
โครงการมีสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีจิตสาธารณะ 
จิตสํานึกในความรัก ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สามารถแสดงความรู้
ความสามารถของตนเองได้ 
 
   

จัดนิทรรศการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยให้แต่ละกลุ่ม
สาระได้ นําเสนอภูมิ
ปัญญาในแต่ละด้าน เช่น 
ด้านศิลปหัตถกรรม ขนม
ไทย การละเล่นไทย 
ดนตรีไทย 
วิถีพ้ืนบ้านไทย  

ด้านปริมาณ       
นักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จํานวน ๒,๔๒๕ คน 
และ  ครู/บุคลากร จํานวน  
๑๖๐  คน เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ      
 ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วม
ในโครงการมีจิตสํานึกรัก
ท้องถิ่น และนําเสนอแนวคิด
ในการร่วมอนุรักษ์ ร้อยละ 
๙๐ ของนักเรียนในโครงการ
สามารถแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน และทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

8 ลูกบ้านกรวดต้อง
ปรบมือ 

- เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู
ผู้มีความสามารถและสร้าง
ช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 

- มอบรางวัลหรือเกียรติ
บัตรให้กับนักเรียนท่ีไป
สร้างช่ือเสียงให้กับ
โรงเรียนในทุกวัน
พฤหัสบดีท่ีหน้าเสาธง 

- ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ได้ร่วมแสดงความยินดี ยก
ย่องเชิดชูผู้สร้างช่ือเสียง
ให้กับโรงเรียน 
 
 

9 โครงการสายธาร
น้ําใจ 

- เพ่ือรวบรวมเงินช่วยงาน
ศพผู้ปกครอง 
- นักเรียนทุกคน 
- มีเงินช่วยงานศพ
ผู้ปกครองและนักเรียนทุก
คน 
 
 

- ประชาสัมพันธ์ 
- รวบรวมเงิน 
- นําไปมอบ 
- สรุป 

- ๑๐๐% ของงานศพ
ผู้ปกครองและนักเรียน 

 
 



๑๐ 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

วิธีดําเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

10 
 
 
 

โครงการ “ค่าย
เยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน”ของ
โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ ร่วมกับ
โรงเรียนสุจริต
เครือข่าย สพม.๓๒ 
 

เชิงปริมาณ 
    ครูและนักเรียนแกนนํา
โรงเรียนสุจริตเครือข่าย  
สพม.๓๒  จํานวน ๖๘ 
โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนแกนนํา
โรงเรียนสุจริตเครือข่าย มี
ภาวะผู้นํา กล้าแสดงออกใน
ส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม  และเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง
และมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ใช้หลักธรรมภิบาล และมี
ความพึงพอใจกับกิจกรรมใน
ค่าย อยู่ในระดับมาก 
 

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการค่าย
“ค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน”ของโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ ร่วมกับ
โรงเรียนสุจริต
เครือข่าย สพม.๓๒  
เพ่ือขยายผล เนื้อหา
การอบรม ได้แก่ ความ
เป็นมาของโรงเรียน
สุจริต การทุจริต
คอร์รัปช่ัน หลักธรร
มาภิบาล  การทํางาน
เป็นทีม  นวัตกรรม
สร้างการด ีของ
นักเรียน Best 
Practcice ระดม
ความคิดเพ่ือพัฒนา
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
    ครูและนักเรียนแกนนํา
โรงเรียนสุจริตเครือข่าย  
สพม.๓๒  จํานวน ๖๘ 
โรงเรียนจํานวน ๒๕๐ คน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีภาวะผู้นํา                
กล้าแสดงออก 
๒. นักเรียนรู้จักการทํางาน
เป็นทีมและเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ 
๓. นักเรียนรู้บทบาท
หน้าท่ีและมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยใช้
หลักธรรมภิบาลในการ
ดําเนินงานสามารถปฎิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างได้ 
๔. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 
 

๑1 โครงการวันแห่ง
ความภาคภูมิใจ 

- เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจใน
สถาบันการศึกษาของตนเอง 
- นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพครู 
อาจารย์ 
- นักเรียนมีคุณธรรมด้าน
ความกตัญญูต่อสถานศึกษา 
 
 
 

- พิธีมอบเกียรติบัตรครู
ดีเด่น , นักเรียนดีเด่น 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- พิธีมอบเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียนช้ัน ม.๖ 
, ปวช. ๓ , และ ม.๓ 

- ร้อยละ ๙๐นักเรียน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยา
คารได้ร่วมแสดงความยินดี 
ยกกับนักเรียนท่ีสําเร็จ
การศึกษา และนักเรียน
ดีเด่น ครูดีเด่น 

 



๑๑ 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

วิธีดําเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๑2 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” 
ค่ายเยาวชน “คนดี
ของแผ่นดิน”  
 

๑.  เพ่ือสร้างเด็กให้เป็นคนดี  
เติบโตขึ้นมาไม่คดโกง 
๒.  เพ่ือสืบค้นหา คนดี ครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเป็น
แบบอย่างเยาวชนได้และยก
ย่องเชิดชู 
๓.  เพ่ือสร้างจิตสํานึกรัก
สามัคคีและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

- ประชุมวางแผน 
- เขียนโครงการ 
- แจ้งคุณครูท่ีปรึกษา 
- ดําเนินการ 
- นิเทศติดตาม 
- สรุปและประเมินผล 

- นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ปฏิบัติตนเป็นคนดี  
- นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีจิตสํานึกรักสามัคคีและมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  
 

13 โครงการอบรม                     
เชิงปฏิบัติการค่าย
พัฒนา “โครงงาน
คุณธรรม”   
 

เชิงปริมาณ  
๑. นักเรียน แกนนํา
โครงงานคุณธรรม ของ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  
จํานวน ๒๑๓  คน 
๒. ครูท่ีปรึกษาของนักเรียน
แกนนําโครงงานคุณธรรม 
จํานวน ๗๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนรุ่นน้อง มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะ
การทําโครงงานคุณธรรมต่อ
จากรุ่นพ่ี     
๒. นักเรียนแกนนําโครงงาน
คุณธรรม โรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร   ร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
โครงงานคุณธรรมจิตอาสา 
พัฒนาสังคม
สาธารณประโยชน์ และ
ความดี  
 

จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการค่าย
พัฒนา “โครงงาน
คุณธรรม”  เนื้อหาการ
อบรม ได้แก่ ความ
เป็นมาของโรงเรียน
สุจริต การทุจริต
คอร์รัปช่ัน หลักธรร
มาภิบาล  การทํางาน
เป็นทีม  นวัตกรรม
สร้างการด ีของ
นักเรียน Best 
Practcice ระดม
ความคิดเพ่ือพัฒนา
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนรุ่นน้องมีทักษะการ
ทําโครงงานคุณธรรมอย่างมี
คุณภาพต่อจากรุ่นพ่ี จํานวน 
213  คน 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวควบคู่กับ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สังคหวัตถุ 
๔  
 ๒. นักเรียนได้ปลูกฝังนิสัย
เอ้ือเฟ่ือเผ่ือแผ่มีความเสีย
สระตามหลักธรรมพรม
วิหาร ๔ (เมตตา กรุณา  
มุทิตา อุเบกขา ) 
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ที่ 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

วิธีดําเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

14 โครงการอนุรักษ์
มวยไทย 

๑.  เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะมวยไทยไว้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศ
และมรดกโลกสืบไป 
๒.  เพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอนศิลปะมวยไทย
อย่างถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ
ให้กับนักเรียน  เยาวชน  
และประชาชนผู้สนใจกีฬา
มวย 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท่ี
สนใจในศิลปะมวยไทย  ได้
พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ
ในกีฬามวยไทยต่อไป 
 

1. ให้บริการศูนย์
อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะมวยไทยแก่
นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน และประชาชน 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน  
นักศึกษา  เยาวชนและ
ประชาชน  เข้าร่วม
กิจกรรมมวยไทย
สมัครเล่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกีฬามวยไทย
ให้แก่นักเรียนเพ่ือเข้า
ร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 
  

-  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  เข้า
ร่วมกิจกรรมและมีมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์มวยไทย 

๑๒ โครงการดนตรี
พ้ืนบ้านโปงลาง 

1 เพ่ือฝึกทักษะทางด้าน
ดนตรีพ้ืนบ้านให้แก่นักเรียน 
2.นักเรียนมีทักษะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มมีการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความม่ันใจและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
4. นักเรียนมีความรักความ
สามัคคีกันในหมู่คณะ 

- ประชุมวางแผน 
- เขียนโครงการ 
- แจ้งคุณครูท่ีปรึกษา 
- ดําเนินการ 
- นิเทศติดตาม 
- สรุปและประเมินผล 

-  นักเรียนมีทักษะท่ีดีความ
เป็นเลิศ 
ด้านดนตรีพ้ืนบ้าน 
- นักเรียนมีทักษะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 
๑๐๐ 
- นักเรียนรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความม่ันใจและ
การแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนมีความสามัคคีกัน
ในหมู่คณะ ร้อยละ ๑๐๐ 
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ส่วนท่ี ๒      

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  กล่าวไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  มาตรา ๔๗-๕๑   และเป็นการให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้กําหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา 
กระบวนการจัดทํา และบทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีสถานศึกษาต้องคํานึงและนําไปปฏิบัติ ภายใต้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
 ดังนั้นการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติคือสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาท่ียึดสภาพปัญหา ความต้องการ และ
ให้ความสําคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีเป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรับ
บริการทางการศึกษา ท้ังนี้สถานศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนของ
ผู้ปกครองผู้เรียน ผู้แทนขององค์การหน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน ให้เข้า
มาร่วมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือช่วยกันกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย เงื่อนไขและภาพแห่งความสําเร็จซ่ึงครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด  และสถานศึกษาจะต้องใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ในการกําหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านท่ีตรงกับความ
ต้องการยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปีจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องดําเนินการอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ชัดเจน 
เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ประชุมครูและจัดทําการ  SWOT analysis 
ตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจําปีต่อไป 
 
 
 

กระบวนการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) 
 SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ผลสรุปสําหรับกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษา ท่ีมีความชัดเจน จากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา SWOT เป็นคํา
ย่อมาจากคําว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats โดยมีความหมายดังนี้คือ  
 

 



 

๑๔ 
 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง การดําเนินงานภายในสถานศึกษาท่ีทําได้ด ี 
Weaknesses คือ จุดท่ีควรพัฒนา หมายถึงการดําเนินงานภายในสถานศึกษาท่ียังทําได้ไม่ด ี 
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการ

ดําเนินการของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค ์ 
Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีทําให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
 

ผลการ   SWOT Analysis    โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   

 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารได้จัดทํา  SWOT  Analysis   โดยใช้ประเด็นการวิเคราะห์  ดังนี ้
 ๑.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) โดยวิเคราะห์
สภาพท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) หรือสภาพท่ีสถานศึกษาสามารถนํามาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุง
แก้ปัญหาจุดท่ีควรพัฒนา และสภาพท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค (Treat) หรือสภาพท่ีสถานศึกษาต้องหาทาง
หลีกเล่ียง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural) เทคโนโลยี 
(Technology) สภาพเศรษฐกิจ (Economics) การเมืองและกฎหมาย (Political & Legal) ท่ีมีผลกระทบต่อ
สถานศึกษาโดยใช้หลักการระดมสมอง ผลการวิเคราะห์ได้สภาพท่ีเป็นโอกาส และปัญหาอุปสรรคของ
สภาพแวดล้อมภายนอก 
  ๒.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ( Internal environment) โดย
วิเคราะห์สภาพท่ีเป็นจุดแข็ง (Strengths) เพ่ือคงสภาพหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือสภาพท่ีเป็นจุดท่ีควรพัฒนา 
(Weakness) หรือสภาพท่ีต้องปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือยุบเลิก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้าน 
โครงสร้างและนโยบายการบริหาร (Structure & Policy) การบริการและผลผลิต (Service & Products) คน 
(Man) การเงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) และการบริหารจัดการ (Management) 

  จากการประมวลผลการวิเคราะห์สภาพท่ีเป็นโอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน 
และสังเคราะห์หาสภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นจุดยืน หรือจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  มีผลเป็นดังนี ้

ทําให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

  

ช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศกึษา (External environment)  
ตามแบบ STEP  มีโอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Treat)   ดังนี้ 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด O(+) T(-) 
๑. ด้านสังคม
และวัฒนธรรม 
(Social & 
Cultural)  

๑. ชุมชนมีความเช่ือม่ันและศรัทธาโรงเรียน จึงให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒.ในชุมชนมีแหล่งอบายมุขและสถานท่ี ท่ีนักเรียนไปม่ัวสุมทําให้มีปัญหา
ทางด้านการเรียน และมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
๓.ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
๔. ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและประสานงานกับ
โรงเรียนในทุกด้าน ทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
๕.วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามากมีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้เยาวชนไทยละเลย
ความเป็นไทย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.การสัญจรของนักเรียน ชุมชน และโรงเรียนให้ความสําคัญกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน(กัมพูชา)อย่างต่อเนื่อง 
๗. โรงเรียนอยู่ใกล้ประเทศกัมพูชาและมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 โดยเจ้าของภาษาและข้าราชการประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ด้าน
เทคโนโลยี 
(Technology) 

๑. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๒. ส่ือเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปทําให้ผู้เรียนปรับตัวไม่ทัน ส่งผลต่อการพัฒนา
นักเรียนขาดทักษะชีวิตและกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบด้าน 
 

  
 
 

๓. ด้านสภาพ
เศรษฐกิจ 
(Economics) 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
๒. นักเรียนยังขาดวินัยในการใช้เงิน มีผลให้ใช้จ่ายไม่ประหยัด  
๓. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน มีผลต่อการสนับสนุน
นักเรียนได้ไม่เต็มท่ี 
4. มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านทําให้เกิดการค้าขายกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔. ด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย 
(Political & 
Legal) 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลทําให้โรงเรียนส่งเสริมการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
๒. โรงเรียนเป็นนิติบุคคลทําให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓. ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๔. การเปล่ียนคณะรัฐบาล ส่งผลต่อความเช่ือม่ันด้านนโยบายการศึกษา
ของโรงเรียน 
5. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ เก่ียวกับการศึกษาภาคบังคับ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) ตามแบบ ๒S ๔M 
มีจุดแข็ง(Strengths)และจุดอ่อน(Weakness)  ดังนี้ 

 
ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 

๑.ด้าน
โครงสร้างและ
นโยบายการ
บริหาร 
(Structure & 
Policy) 
 

๑. โรงเรียนมีนโยบายชัดเจน ทําให้การจัดการบริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีดี ส่งผลให้การทํางานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. โรงเรียนมีการนิเทศติดตามและประเมินผล และนําผลมาใช้ในการ
วางแผน ยังไม่ต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒. ด้านการ
บริการและ
ผลผลิต 
(Service & 
Products) 

๑. การบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ท่ีนั่งในโรงอาหารไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
๒. โรงเรียนมีมาตรการท่ีชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค์ 
๓. นักเรียนส่วนมากใช้จ่ายและบริโภคสินค้าท่ีไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
ในวัยเรียน 
๔. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบางส่วนไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยควรได้รับ
การปรับปรุงฐานข้อมูลการดําเนินการท่ีทันสมัย พร้อมให้บริการผู้เรียนท่ี
เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี21 
๕. นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและทันสมัย ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนดไว้ 
๖.นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ด้านครูและ
บุคลากร(Man) 

๑. ครูส่วนมากมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง รับผิดชอบสูง เป็นครู
มืออาชีพ ทําให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
๒. ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
๓. ครูบางส่วน ควรมีการพัฒนาการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
๔. ครูบางส่วนขาดทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน 
5. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) ตามแบบ ๒S ๔M 
มีจุดแข็ง(Strengths)และจุดอ่อน(Weakness)   ดังนี้ 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 
๔. ด้านการเงิน
(Money) 

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกปี ในการระดมทรัพยากร ทําให้มีงบประมาณในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ สะดวกรวดเร็วทําให้บุคลากรมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
๓. การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมบางอย่าง 
มีความคล่องตัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕. ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ 
(Materials)  

๑.โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี/วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย สําหรับบริการชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ขาดระบบการเก็บรักษาดูแลวัสดุอุปกรณ์อย่างรัดกุม ทําให้ใช้
งบประมาณจัดซ้ือมากเกินความจําเป็น 
๓. อาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น โรงอาหาร ไม่เพียงพอ 
๔. วัสดุ อุปกรณ์ (ในห้องเรียน) มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทําให้
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. อุปกรณ์เทคโนโลยี( ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ) หมดอายุการ
ใช้งาน ทําให้การพัฒนาการเรียนการสอนไม่เต็มศักยภาพ 
6. อาคารเรียนส่วนใหญ่ มีบริบทและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. ด้านการ
บริหารจัดการ 
(Management) 

๑.โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 
๒. โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การ
บริหารงานน้อย 
๓. โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการได้ครอบคลุมตามนโยบายของโรงเรียน
และกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. การมอบหมายงาน บุคลากรยังกระจายไปแต่ละงานไม่ครอบคลุมบาง
กลุ่มงานคนมากกว่างาน แต่ในขณะเดียวกันบางงานบุคลากร ไม่เพียงพอ 
๕. การกํากับติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๘ 
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ส่วนท่ี ๓ 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
การบริหารงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
วิสัยทัศน์   
  “เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นําความเป็นไทยสู่สากล  บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน ให้มีองค์ความรู้คู่คุณธรรม  
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

และโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
๔. พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดียึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 
 

เป้าประสงค์หลัก 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
๒. มีพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมีทักษะและคุณลักษณะของ

ผู้เรียนท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
๓. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหาร

จัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
๔. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาปลอดภัย มีบรรยากาศเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้  
๕.  มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา   

 
 
ประเด็นกลยุทธ์ 
  ประเด็นที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนรายบุคคล มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   



 
๑๙ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 ประเด็นที่ ๒  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ส่งเสริม พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 ประเด็นที่ ๓  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
๔. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน จัด

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความสะอาด ร่มร่ืน 
ปลอดภัย  

๕. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ พัฒนาการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงาน และกระจาย
อํานาจสู่หน่วยปฏิบัติ 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 



 
๒๐ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

          ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 

อัตลักษณ์ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
๑. รักสะอาด 
๒. มารยาทงาม 
๓.  ติดตาม  
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 แหล่งเคร่ืองเคลือบพันปี 

 

 

 

 

 

 



 
๒๑ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๖                 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ส่วนท่ี ๔ 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 
จากวิสัยทัศน์ท่ีว่า “เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นําความเป็นไทยสู่สากล  บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   จึงได้กําหนดประเด็นกลยุทธ์  จํานวน ๓ ประเด็น กําหนดเป้าประสงค์  
เชิงกลยุทธ์ จํานวน ๕ เป้าประสงค์ฯ  กําหนดกลยุทธ์ จํานวน ๕ กลยุทธ์  และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการ
ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ประเด็นกลยุทธ์ 
  ประเด็นที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนรายบุคคล มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

 ประเด็นที่ ๒  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ส่งเสริม พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 ประเด็นที่ ๓  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
๔. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน จัด

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความสะอาด ร่มร่ืน 
ปลอดภัย  

๕. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ พัฒนาการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงาน และกระจายอํานาจ
สู่หน่วยปฏิบัต ิ

 
เป้าประสงค์หลัก 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

2. มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

3. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   

4. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาปลอดภัย มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  

5.  มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา   
 



 
๒๒ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๖                 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

          ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



 
๒๓ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๖                 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

สรุป ประเด็นกลยุทธ์ และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เป้าประสงค์ข้อที่ ๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 
๒๑   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
           ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒.พัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เป้าประสงค์ข้อที่ ๓ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและ
สมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๓.พัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

เป้าประสงค์ข้อที่ ๔ โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาปลอดภัย มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 เป้าประสงค์ข้อที่ ๕ มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ี
เข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา   
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
 



    ๒๔ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ประเด็นกลยุทธ์   ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ 

เป้าประสงค์ข้อที่ ๑  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ และมี
ทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่จําเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑   
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
 

๑) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
 

๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒ กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เอื้อต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑   
 

๒) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒ 

๓) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๒ ๘๒ 

๔) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

๘๐ ๘๐ ๘๒ ๘๓ ๘๓ ๘๓ 

๕) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

๖๕ ๖๖ ๖๖ ๖๗ ๖๗ ๖๘ 

๖) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๖ ๘๗ ๘๗ 



๒๕ 
 

ประเด็นกลยุทธ์   ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

 

๑) ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
 

๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๘ ๘๘ ๘๙ กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เอื้อต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑   
 

๒) ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 

๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๘ ๘๙ ๘๙ 

๓) ร้อยละของผู้เรียนที่การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๘ ๘๘ ๘๙ 

๔) ร้อยละของผู้เรียนที่สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๙๐ ๙๑ ๙๑ ๙๑ ๙๒ ๙๒ 

  



๒๖ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์   ๒.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ 

เป้าประสงค์ข้อที่ ๓  
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะ 
ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหารจัด
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ กลยุทธ์ข้อที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนา
ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และแสวงหา
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 

 



๒๗ 
 

ประเด็นกลยุทธ์   ๒.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
 

๓.๑ ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ กลยุทธ์ข้อที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนา
ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และแสวงหา
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 

๓.๒ ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
 

๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ 

๓.๓ ร้อยละของครูที่มีมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 

๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ 

๓.๔ ร้อยละของครูที่ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
 

๗๕ ๗๖ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ 

๓.๕ ร้อยละของครูที่มีการมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๓ ๙๕ ๙๕ 

 



๒๘ 
 

ประเด็นกลยุทธ์   ๓.พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ 

เป้าประสงค์ข้อที่ ๔ โรงเรียน
ให้บริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ สถานศึกษา
ปลอดภัย มีบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 เป้าประสงค์ข้อที่ ๕ มีระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากร
ทางการศึกษาที่เข้มแข็งเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา   
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

๒.๑ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ กลยุทธ์ข้อที่ ๔ จัดระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนที่ดี มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน จัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้   มีความ
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  
 
กลยุทธ์ข้อที่ ๕ สร้างเสริมภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ้น 
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการคิด 
ปฏิบัติ พัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม 
กํากับ ประเมินผลการดําเนินงาน 
และกระจายอํานาจสู่หน่วย
ปฏิบัติ 
 

๒.๒ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

๒.๓ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

๒.๕ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๒.๖ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

 



๒๙ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี๖๑ ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔ ปี๖๕ ปี๖๖ 

สถานศึกษามีการส่งเสริมอัตลักษณ์
ของผู้เรียน  
“รักสะอาด มารยาทงาม  
                 ติดตาม ICT” 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีรักความสะอาดทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด 

๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๖ ๘๗ ๘๗ กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เอื้อต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑   
 

๒.  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ข้าใจและ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทงามผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด 

๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๖ ๘๗ ๘๗ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด 

๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๖ ๘๗ ๘๗ 

สถานศึกษามีการส่งเสริม
เอกลักษณ์โรงเรียน 

  “แหล่งเครื่องเคลือบพันปี” 
 

๔. ระดับคุณภาพของการดําเนินงาน
ส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด 

 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 
 



๓๐ 
 

 
คําอธิบายเกณฑ์คุณภาพของค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

 
ประเด็น ระดับคุณภาพ หมายถึง 

ด้านคุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม (๕) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป       
ดีเลิศ  (๔)   ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 80 -๘๙       
ดี  (๓)          ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อย ร้อยละ 70 - 79   
ปานกลาง  (๒)     ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อย ร้อยละ 60 – 69 
กําลังพัฒนา (๑)   ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยต่ํากว่าร้อยละ  ๕๙ 

ด้านพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ยอดเยี่ยม (๕) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป       
ดีเลิศ  (๔)   ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 80 -๘๙       
ดี  (๓)          ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อย ร้อยละ 70 - 79   
ปานกลาง  (๒)     ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อย ร้อยละ 60 – 69 
กําลังพัฒนา (๑)   ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยต่ํากว่าร้อยละ  ๕๙ 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

ยอดเยี่ยม (๕)  
 
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาแต่ละประเด็น  

ดีเลิศ  (๔)   
ดี  (๓)          
ปานกลาง  (๒)     
กําลังพัฒนา (๑)   

 
 
 
 



 
๓๑ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ส่วนท่ี ๕ 

โครงการ/งบประมาณ 
 

ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๖ โรงเรียนมีโครงการหลักสําคัญๆ ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ดังนี้ 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ ๑  
        นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการ
อ่านการเขียน การ
ส่ือสารและการคิด
คํานวณ 
-กิจกรรมรักการอ่าน 
-ค่ายรักการอ่าน 
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคณิตศาสตร์ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ บริหาร
วิชาการ 
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 



 
๓๒ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ ๑  
        นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
    และแก้ปัญหา 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
ของผู้เรียน 
-กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรม English 
Camp 
-กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมสัปดาห์วัน
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ บริหาร
วิชาการ 



 
๓๓ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ ๑  
        นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
-โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
-กิจกรรมการเรียนรู้
วิชา IS 
-กิจกรรมชุมนุม
คอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมประกวดหนัง
ส้ัน 
-กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ บริหาร
วิชาการ 

 



 
๓๔ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ ๑  
        นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้าน ICT 
-กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่าย 
-ห้องเรียน google 
classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ งานระบบ
เครือข่าย  

 
 
 



 
๓๕ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ ๑  
        นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
-กิจกรรมประกัน
คุณภาพผู้เรียน 
-กิจกรรมเฝ้าระวัง 0,
ร,มส,มผ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งานวัดผล 
ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



 
๓๖ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ ๑  
        นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะ
ในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 
-กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพ 
-โครงการโลกกว้างทาง
การศึกษา 
-กิจกรรมแนะแนว
ศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า 
-กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและการ
จัดหางาน 
-กิจกรรมหารายได้
ระหว่างเรียน 
-กิจกรรมตลาดนัดมือ
สอง 
 
 
 
 
 
 

๓๕๕,๐๐๐ ๓๕๕,๐๐๐ ๓๕๕,๐๐๐ ๓๕๕,๐๐๐ การงาน
อาชีพ,   
แนะแนว 

 



 
๓๗ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม มี
ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนรายบุคคล มี
ทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
 

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
-กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน 
-กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์และ
เพศศึกษา 
-กิจกรรมปรับวินัย
พ้ืนฐาน ม.๑ ,ม.๔และ 
ปวช 
-กิจกรรมเยาวชนคนดี 
-โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมวันใหว้ครู 
-โครงการคุณธรรมและ
ธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
-โครงการโรงเรียน
สุจริต 
-โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
 
 
 
 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บริหาร
กิจการ
นักเรียน 

 



 
๓๘ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม มี
ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนรายบุคคล มี
ทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
 

โครงการสร้างเสริมความ
เป็นไทยและความภูมิใจใน
ท้องถิ่น 
-กิจกรรมนิทรรศการภูมิ
ปัญญาไทย 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 
-กิจกรรมค่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมวันภาคภูมิใจ 
-โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๕,๐๐๐ ๓๕๕,๐๐๐ ๓๕๕,๐๐๐ ๓๕๕,๐๐๐ การงาน
อาชีพ,   
แนะแนว 

 
 



 
๓๙ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม มี
ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนรายบุคคล มี
ทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
 

โครงการพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตร
นารี ยุวกาชาด 
-โครงการทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 
-กิจกรรมปรับวินัยพ้ืนฐาน 
ม.๑ ,ม.๔ และ ปวช. 
-ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
-กิจกรรมเยาวชนคนดี 
-ค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน 
-โครงการกีฬาสีภายใน 
-กิจกรรมนักเรียนเรียน
รวม 
 

๕๖๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ บริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๐ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม มี
ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนรายบุคคล มี
ทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
 

โครงการพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกาย และลักษณะ
จิตสังคม 
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม  
-กิจกรรมเยาวชนคนดี 
-ค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน 
-โครงการกีฬาสีภายใน 
-โครงการค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กายและใจ 
-กิจกรรมTo be Number 
One 
-อบรมการป้องกันยาเสพ
ติดและโรคเอดส์ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๔๑ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๒   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
  ประเด็นที่ ๒  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ ข้อที่ ๓ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ข้อที่ ๓   
ส่งเสริม พัฒนาครู 
ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็น
มืออาชีพ  ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และแสวงหา
ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

โครงการพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานของครู 
-กิจกรรมวิถีครู บ.ว.วิถีครู
มืออาชีพ 
-กิจกรรมพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
-กิจกรรมอบรม TEPE 
online 
-กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย 
พนักงานราชการ  
-กิจกรรมศึกษาดูงาน  
-กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาด้วย 
กระบวนการ PLC 
-โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร 
-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูสู่มือ 
อาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ วิชาการ 
บุคคล 

 



 
๔๒ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๓  ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  เป้าประสงค์ข้อที่ ๔  โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาปลอดภัย มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๔  จัดระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนท่ีดี มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน จัดสภาพแวดล้อม
ท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   
มีความสะอาด ร่มร่ืน 
ปลอดภัย  
 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
 

๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

ประเด็นกลยุทธ์  ๓  ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  เป้าประสงค์ข้อที่ ๔  โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาปลอดภัย มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๔  จัดระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนท่ีดี มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน จัดสภาพแวดล้อม
ท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   
มีความสะอาด ร่มร่ืน 
ปลอดภัย  
 

โครงการประกัน
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งานประกัน
คุณภาพ 



 
๔๓ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
ประเด็นกลยุทธ์  ๓  ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  เป้าประสงค์ข้อที่ ๔  โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาปลอดภัย มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๔  จัดระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนท่ีดี มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน จัดสภาพแวดล้อม
ท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   
มีความสะอาด ร่มร่ืน 
ปลอดภัย  
 

โครงการพัฒนา
หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
-โครงการพัฒนา
งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์ 
-โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร์ 
-โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพ
ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมค่าย 
ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรม 
มัคคุเทศก์น้อย 
-กิจกรรมค่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
-กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ งาน
หลักสูตร  
งานวิชาการ 

 



 
๔๔ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกลยุทธ์  ๓  ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  เป้าประสงค์ข้อที่ ๔  โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาปลอดภัย มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ ปี๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๔  จัดระบบ
บริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี 
มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน 
จัดสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้   มีความสะอาด ร่ม
ร่ืน ปลอดภัย  
 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
-โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ี 
-โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์และสารเคมี 
-โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ส่ือและ
นวัตกรรมทางภาษา 

๖๔๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ วิชาการ 



 
๔๕ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

เช่น ห้องเรียนพูดได้ 
ปรับปรุง ห้อง Self 
Acess สร้างศูนย์ภาษา
เขมร สร้างศูนย์
ภาษาจีน ศูนย์อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นกลยุทธ์  ๓  ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  เป้าประสงค์ข้อที่ ๔  โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาปลอดภัย มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอ
บ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ ปี๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๔  จัดระบบ
บริหารจัดการโรงเรียนท่ี
ดี มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน จัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มี
ความสะอาด ร่มร่ืน 
ปลอดภัย  
 

-โครงการพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยี
และส่ือสาร ICT 
-โครงการเช่า
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 
-โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย 
 

๑,๓๒0,๐๐๐ ๑,๓๒0,๐๐๐ ๑,๓๒0,๐๐๐ ๑,๓๒0,๐๐๐ งาน
เครือข่าย 
 

 
ประเด็นกลยุทธ์  ๓  ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 



 
๔๖ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ ข้อที่ ๕  มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา   

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ที่ ๕  สร้างเสริม
ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้
เข้มแข็งขึ้น เพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการคิด ปฏิบัติ 
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน มีการนิเทศ 
ติดตาม กํากับ ประเมินผล
การดําเนินงาน และ
กระจายอํานาจสู่หน่วย
ปฏิบัติ 
 

โครงการระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
-กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 
-กิจกรรมผู้ปกครอง
เครือข่าย 
-กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ บริหารท่ัวไป 

 
ประเด็นกลยุทธ์  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  เป้าประสงค์ข้อที่ ๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
            สถานศึกษามีการส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปริมาณการงบประมาณ 

ที่ต้องดําเนินการ 
หน่วย

ผู้รับผิดชอบ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

กลยุทธ์ข้อที่ ๑  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิตและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
กลยุทธ์ข้อที่ ๒  พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เอ้ือต่อการ

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริม    อัตลักษณ์
ของผู้เรียนและ
เอกลักษณ์โรงเรียน 
-กิจกรรมรักสะอาด  
มารยาทงาม 
-กิจกรรมปรับวินัย
พ้ืนฐาน ม.๑ ,ม.๔
และ ปวช 

๑๕0,๐๐๐ ๑๕0,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑60,๐๐๐ วิชาการ 
บริหารท่ัวไป 



 
๔๗ 
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พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 

-กิจกรรมอบรม
คุณธรรม  
-กิจกรรมเยาวชนคน
ดี 
-โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

 



 
๖๐ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖              โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ส่วนท่ี ๖ 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  

การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในสถานศึกษา  โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้นําในการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ  ดังนั้นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งต่อ
ความสําเร็จของการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ได้แก่  การติดต่อส่ือสารภายในสถานศึกษา  ถ้าจะมีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแผนกลยุทธ์  ผู้บริหารจะต้องนําเสนอให้บุลากรรับทราบอย่างชัดเจน  
รวมท้ังกระตุ้นและชักจูงให้บุคลากรเห็นพ้องต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะต้องเกิดขึ้น  เม่ือองค์กรสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายในทุก ๆ ด้าน  จึงจะถือว่าการประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 
ข้ันตอนการนําแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

๑. ศึกษาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา    เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีได้กําหนดไว้  เพ่ือจัดทําแผน
ท่ีกลยุทธ์และรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 

๒. ทบทวน / ปรับกลยุทธ์    ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ท่ีได้กําหนดไว้  เพ่ือพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร  ซ่ึงอาจมีกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์  จากเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ 
- นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายสถานศึกษามีการปรับเปล่ียน 
- สังคมภายในประเทศ  หรือสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
- กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการปัจจุบัน 

๓. จัดทําแผนปฏิบัติการ   ในขั้นนี้สถานศึกษาจะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ      
( Action Plan )  โดยจัดทําโครงการ / กิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  
เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จ  และกําหนดงบประมาณ  จากการทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์หลัก  ประเด็นกลยุทธ์และกลยุทธ์  และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษา  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานตามภารกิจ 

๔. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน   ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สถานศึกษา
พร้อมท่ีจะนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้สําเร็จ  ได้แก่  การปรับโครงสร้างการทํางาน  
ระบบงาน  บุคลากร  ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน  ซ่ึงกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมี
องค์ความรู้ท่ีสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากการพัฒนาองค์กร  การจัดทําข้อเสนอการเปล่ียนแปลง 
( Blue print for Change ) 

๕. ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการดําเนินการดังนี้ 
- ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
- กํากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
- การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  



 
๖๑ 
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๖.  จัดทํารายงานประจําปี 
การติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานมีลักษณะดังนี้ 
๑. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงเป็นแผนระยะ 

ปานกลาง ( ๓ – ๕ ปี ) เป็นการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของแผนในระยะคร่ึงแผนและ
ระยะส้ินสุดแผน  และติดตามความก้าวหน้าของโครงการสําคัญท่ีกําหนดไว้ในกรอบแผนงานโครงการ ( 
Initiative ) เพ่ือให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  เช่น  นโยบายรัฐบาล  
กระทรวง  กรม  และความต้องการจําเป็นของสถานศึกษา 

๒. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ( Action Plan ) ซ่ึงเป็นแผนใช้
เงิน  เป็นการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนซ่ึงอาจกําหนดเป็นจุดเน้นการ
ดําเนินงานประจําปี  โดยติดตามความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในแผน  รวมท้ังผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  เพ่ือให้สมารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของ
สถานศึกษา  ท้ังนี้เคร่ืองมือการติดตามผลการดําเนินงานอาจใช้แบบสํารวจ สําภาษณ์ โปรแกรม On Web 
และการศึกษาวิจัย  รวมท้ังผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหรือผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ได้รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค  และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรองข้อมูล  เนื่องจาก
ข้อมูลจากการรายงานรายบุคคลอาจไม่ครบถ้วน  เม่ือนําเสนอคณะกรรมการฯของสถานศึกษาได้พิจารณา
ร่วมกันจะได้เพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์และมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันมากขึ้น  

 



 
 

๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 



คณะผู้จัดทํา 
ที่ปรึกษา 

1. นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายอัครเดช   หลาบนอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
3. นางรัชตาพร  เสนามาตย์            รองผู้อํานวยการ 
4. นายดงสุริยา  หนูแสน  รองผู้อํานวยการ 
5. นางศิรินาถ  กะฐินสี  รองผู้อํานวยการ 

คณะดําเนินงาน 
1. นางทิวา  สมนึกในธรรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. นางเรณูนคร  จันทสิงห์  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
3. นางสาวกรภัคมน   วึกประโคน หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นางสาวสิริพร  น่วมจะโป๊ะ เจ้าหน้าท่ีแผนงาน 
5. นางบารนี    โสภา  เจ้าหน้าท่ีแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                                           
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 
เม่ือวันท่ี ๑๓ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ซ่ึงสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน (๘ ตัวบ่งช้ีหลัก) 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์       
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง       
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น       

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน      

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็น 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา          

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์(๒ ตัวบ่งช้ีหลัก) 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งช้ีหลัก) 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
บทบาทของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีคะแนนเฉล่ีย  ๘๒.๔๘  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    
  รับรอง     ไม่รับรอง  
 



๑๔. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่น  
ด้านผลการจัดการศึกษา 

        ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา มีผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ การพัฒนาสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
        มีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   
       ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
       สถานศึกษามีพัฒนาการท่ีดีของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
  
จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
        วิธีการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดของนักเรียน ทักษะกระบวนการคิด และผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
        การดําเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ทศวรรษท่ี ๒ 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
        การนําผลประเมินครูแต่ละคนไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ของครู 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        - 
 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) ในการลงทะเบียนการใช้ห้องสมุดของนักเรียน สถานศึกษาควรให้นักเรียนระบุเร่ือง 

หนังสือท่ีนักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูล สถิติการสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด  



๒) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการและขั้นตอนการคิดโดยเฉพาะการ
คิดเป็นระบบจากการอ่าน การฟัง การพูด/เสวนา และการเขียน เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ให้
มากขื้น 

๓) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยได้รับการคัดสรร
ผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในช้ันเรียนอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิพากษ์ผลงานอย่าง
สร้างสรรค์  ให้มากขื้น  

๔) สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นระบบ 
ครบวงจร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่ม
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและสุขศึกษาพลศึกษาซ่ึงมีคุณภาพในระดับปรับปรุง 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรดําเนินโครงการท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง              

(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ให้ครบทุกด้าน ใน ๔ ด้าน เช่น ด้านพัฒนาครูยุคใหม่ พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค
ใหม่ โดยใช้วิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน มาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๑) สถานศึกษาควรนําผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคน

อย่างเป็นระบบ 
๒) ครูควรบันทึกข้อมูลหลังสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตั้งไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี

ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และเจตคติต่อการเรียนรู้ 
 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

- 
 
 
 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

  ๑. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีจิตสํานึกสาธารณะในเร่ืองการท้ิงขยะ 
บริเวณโรงเรียนสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับนักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

๒. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (สายใยรักผู้สูงวัย ด้วยดวงใจ เทิดให้องค์ราชัน) แก้ปัญหาผู้สูง
วัยท่ีขาดลูกหลานดูแล ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ดีขึ้น นักเรียนมีความรู้สึกดีและภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วน
ช่วยเหลือสังคม  

๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ มีการนํานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการ 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนท้ังโรงเรียนและชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 
 


