
 

                                                                                              
 



 

                                                                                              
 

 

คำนำ 
 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบางปะอิน พ.ศ. 2562 ฉบับนี้เป็นเอกสารท่ีจัดทำขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนบางปะอิน ระยะปานกลาง  โดยใช้แนวการบริหารแบบ 
มุ่ ง ผล สั ม ฤ ท ธิ์  (Results-Based Management) ภ าย ใต้ ระ บ บ งบ ป ระ ม าณ แ บ บ มุ่ ง เน้ น ผลงาน 
(Performance-Based Budgeting)   

สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ท้ังปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายในของโรงเรียน นำมาประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยใช้เทคนิค  SWOT   
เพื่อกำหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ  กลยุทธ์ และโครงการตัวช้ีวัดกลยุทธ์และเป้าหมายแต่ละปีการศึกษา ตามมุมมอง 4 ด้าน  
ของการบริหารแบบสมดุล (Balanced Scorecard)  

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 
ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำ  สนับสนุนงบประมาณ  และร่วมในการ
จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบางปะอินจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้  ณ โอกาสนี้ 

 
      

 
                              (นางสาวกชกร ยิ้มแฉล้ม)                                                           

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                              
 

 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
ของโรงเรียนบางปะอิน 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางปะอินครั้งท่ี  5/2561  

เมื่อวันท่ี 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2562  
ของโรงเรียนบางปะอินแล้ว เห็นชอบและให้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา  
พ.ศ. 2562 

  
 
 

          ลงช่ือ 
                                (นายจินดา  สุขเกตุ ) 
                ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

                  โรงเรียนบางปะอิน 
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บทที่  1 
ภาพรวมของสถานศึกษา (School  Profile) 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 
1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

1.1 ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียนบางปะอิน ต้ังอยู่เลขท่ี 121 หมู่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2499  ในเนื้อท่ี 15 ไร่ 3 งาน 200 ตารางวา  เปิดสอนเมื่อ
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2499 ในระดับประถมศึกษา ต่อมา พ.ศ. 2518 เปล่ียนหลักสูตรเป็น ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 - 6 ต่อมาในปี 2520 ได้เปล่ียนเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3  จัดการสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย พ .ศ . 2520 ได้ เป ล่ียน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอีกครั้ งหนึ่ งต ามคำส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการท่ี 201/2520  โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  ผู้ก่อตั้ง คือ นาย
ผาด  ศรีวณิช ซึ่งเป็นอดีตนายอำเภอบางปะอิน ได้ใช้เงินบำรุงท้องถิ่นจำนวน  214,570 บาท  และ เงิน
งบประมาณ  50,000 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างท้ังส้ิน  264,570 บาท  พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณ
สร้าง อาคารเรียนแบบสามัญ 008 โดยประชาชนบริจาคท่ีดินให้ และโรงเรียนซื้อท่ีดินเพิ่มเพื่อขยายพื้นท่ี
ออกไปทางทิศใต้อีก  รวม 3 ไร่  306  ตารางวา   ด้วยเงิน 50,000 บาท จึงรวมเป็นพื้นท่ีท้ังหมด 19 ไร่ 
2 งาน  6 ตารางวา และได้ขยายช้ันเรียนเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน   

 
 1.2 ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบางปะอิน 
ที่อยู ่ 121 หมู ่3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

สังกัด สพฐ : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต3 
โทรศัพท์ 0 3527 0400 
โทรสาร 0 3527 0400 
เว็บไซต์ http://www.bo.ac.th/ 

E-mail : bangpainhs@gmail.com 
Facebook https://www.facebook.com/boschool/ 

เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 

 

mailto:bangpainhs@gmail.com
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สัญลักษณ์ และความหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนบางปะอนิ 
 

 
ความหมาย 

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์  หมายถึง  สัญลักษณ์ท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่สำคัญของอำเภอบางปะอิน เพื่อท่ีจะให้ชาวบางปะอินทุกคน สำนึกและยึดมั่นในความเป็นไทย 
มีสัญลักษณ์ประจำชาติไทย และมีพระมหากษัตริย์อันทรงเป็นประมุขของชาติ ศูนย์รวมจิตใจของชาติไทย 

 
สีประจำโรงเรียน 
 
 
 

สีเหลือง  หมายถึง  พระพุทธศาสนา ธรรมะ และคุณธรรม 
สีน้ำเงิน  หมายถึง  พระมหากษัตริย์ 

 
ความหมายของสีประจำโรงเรียน 

ลูกเหลือง – น้ำเงิน ทุกคน  มีความกระตือรือร้นขยันหมั่นเพียร มีความสดใสและจะต้องยึด
มั่นในธรรมะ อันเป็นหลักในการครองตนและเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 

 

คติธรรมประจำโรงเรียน  นตฺถิ ปญฺญา สฺมา อาภา  ไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญา 
 
ปรัชญาของโรงเรียน  ศึกษาดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์   
 
อักษรย่อของโรงเรียน  บ.อ.  
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกบานบุร ี 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นพิกุล  
 
อัตลักษณ์   “ลูกหลวงพ่อวัดเซ มีสัมมาคารวะ” 
 
 เอกลักษณ์    “คุณธรรมนำ กีฬาดี ดนตรีเด่น บริการเป็นเลิศ” 

รูปพระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน ์
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แผนที่โรงเรียนบางปะอิน 
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1.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
         

ทำเนียบผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 
1 นายเกษม    พันธ์เพียร ครูใหญ่ 15 ก.ย.2501  – 1 มี.ค. 2522 
2 นายจักรกฤษณ์    ธีระอรรถ อาจารย์ใหญ่ 20 มิ.ย.2522  – 1 ต.ค. 2524 
3 นายประสิทธิ์ พ่วงภักด ี อาจารย์ใหญ่ 13 พ.ย.2524  – 17 ต.ค 2528 
4 นางสาประคอง    ถนัดงาน อาจารย์ใหญ่ 17 ต.ค.2528  – 1 พ.ย. 2533 
5 นายประโยชน ์ กุศลาพันธุ์ อาจารย์ใหญ่ 1 พ.ย. 2533  – 30 ก.ย.2534 
6 นายมงคล    มีสมภพ อาจารย์ใหญ่ 1 มี.ค. 2539  – 12 พ.ย.2539 
7 นางสาวรัชนี    เมธีดล อาจารย์ใหญ่ 12 พ.ย.2539  – 5 ธ.ค. 2540 
8 นางสาประเสริฐ    อยู่นาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 ธ.ค. 2540  – 12 พ.ย.2544 
9 นายปราโมทย์ เดชอำพร ผู้อำนวยการโรงเรียน 12 พ.ย.2544  – 22 ธ.ค.2548 

10 นางจรรยา   สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 23 พ.ย.2548  – 13 ม.ค.2553 
11 นายประจวบโชค    สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน 13 ม.ค.2553  – 15 พ.ย.2559 
12 นางสาวกชกร ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน 16 พ.ย.2559  – ปัจจุบัน 

 
  

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาปัจจุบันของโรงเรียนบางปะอิน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 
1 นายเวทย์วิชัย ภาคบุญมีเจริญ ประธานกรรมการ 08-49018887 
2 นายจินดา สุขเกตุ ผู้แทนผู้ปกครอง 08-71082531 
3 นางจิราภรณ์ เริงหิรัญ ผู้แทนครู 08-65321813 
4 นายวรศักดิ์ ทองเสริมสุข ผู้แทนองค์กรชุมชน 08-18528290 
5 นายมนตรี ยมนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08-18236722 
6 นายณรงค์            ไกรสำอาง ผู้แทนศิษย์เก่า 08-60013955 
7 พระปลัดมุณีสุธีโร  ผู้แทนองค์กรศาสนา - 
8 พระครูวิชาญธรรมโชติ ผู้แทนองค์กรศาสนา - 
9 นายธนศักดิ์ศิริ โตไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 08-18667384 

10 นายเดชา บุญยทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ 08-19899590 
11 นายศิวพล ปานแย้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 08-99297452 
12 นายฉัตรชัย ปัญธิเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ 08-19305414 
13 นายปกรณ์ พรรณเสมา ผู้ทรงคุณวุฒิ 08-18256802 
14 นายประสิทธิ์ พ่วงภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 035261103 
15 นางสาวกชกร ยิ้มแฉล้ม เลขานุการ 08 16594989 
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  2.1 ข้อมูลด้านการบริหาร 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน       นางสาวกชกร     ยิ้มแฉล้ม    
2. ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  นายพีรพงษ์   แป้นเปีย 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    นางสาวธิดา   บริรักษ์เลิศ 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  นายฤทธิ์ชัย   ภู่สำอางค์ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป   นายปรีชา     ไวยทิพย์                                                                                                                                                                  
6. หัวหน้างานกิจการนักเรียน      นายอุดม     พิบูลย์ 

 
  2.2 จำนวนบุคลากร               

ตารางแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามหน้าที่ 
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้อำนวยการ 

 
- 

 
๑ 

 
๑ 

               รวม - ๑ ๑ 

๒. ผู้สอน 
- ครูประจำการ 

 
11 

 
14 

 
25 

- พนักงานราชการ ๑ - 1 
- ครูอัตราจ้าง 1 2 3 
- ครูต่างชาติ - - - 

          รวม - - 29 

     3. บุคลากร 
          -     เจ้าหน้าท่ีสำนักงานธุรการ 

 
- 

 
1 

 
1 

          -    ลูกจ้างประจำ 1 - 1 
          -     ลูกจ้างช่ัวคราว - 2 2 

รวม - - 4 
รวมทั้งส้ิน 14 21 35 
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2.3 ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา 
ข้อมูลกลุ่มบริหาร 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 

๑.   นางสาวกชกร  ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ปริญญาเอก 
๒.   นายพีรพงษ์  แป้นเปีย ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ปริญญาตร ี

๓.   นายปรีชา  ไวยทิพย์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

ปริญญาตร ี

๔.   นางสาวธิดา  บริรักษ์เลิศ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ปริญญาตร ี

๕.   นายฤทธิ์ชัย  ภู่สำอางค ์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ปริญญาตร ี

 

 
1.๔ ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 

3.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา/ชั้นเรียน   
ข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ๒๕6๑) 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี้ จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี้ จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 
 

ระดับชั้น 
 

จำนวน 
ห้องเรีย

น 

จำนวนนักเรียน  
หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 3 78 29 107      สัดส่วนระดับข้ันพื้นฐาน 
             ครู  :  นักเรียน 
             ๑   :    ๑๘ 
      นักเรียน  :   ห้อง 
           ๓๗   :   ๑ 
คาบการสอน ๑๘ ชม. / 
สัปดาห์ 
นักเรียนบกพร่องเรียนรว่ม 

๐  คน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓ 72 28 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓ 58 37 95 

รวมจำนวนมัธยมศึกษาตอนต้น 9 208 94 302 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 2 44 30 74 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 2 40 37 77 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ 31 23 54 

รวมจำนวนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖ 115 90 2o5 
รวม 1๕ 323 184 507 

 

มีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม   ๐  คน 
จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉล่ีย)          ๓๔  คน 
สัดส่วนครู : นักเรียน               ๑ :  ๑๘  คน 
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          การจัดการเรียนการสอน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน    ๙ ห้อง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน     ๖ ห้อง 
      รวม  จำนวน   1๕   ห้อง 
 

 1.5  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
ลักษณะอาคารสถานที่ 
ตารางแสดงข้อมูลอาคารเรียนอาคารประกอบ และ ห้องปฏิบัติการ 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
อาคารเรียน 
- อาคาร ๑, อาคาร๒, อาคาร๓, อาคาร๔, 
-    อาคารอุตสาหกรรม(ช่างพื้นฐาน) 

๕ หลัง ส่ังรื้อถอน  
๑ หลัง 

ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง  
อาคารโสตทัศนูปกรณ์ 1 หลัง  
ร้านค้าสวัสดิการ  ๑ หลัง  
ห้องประชาสัมพันธ์ ๑ หลัง  
บ้านพักผู้อำนวยการ ๑ หลัง  
บ้านพักครู ๕ หลัง  
บ้านนักการภารโรง ๓ หลัง  
ห้องน้ำ ห้องส้วม (นักเรียน) ๓ หลัง  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
อาคารห้องสมุด ห้องศิลปะ  ๑ หลัง  
ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ห้อง 

 

ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ๑ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการดนตรี 1 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ๑ หลัง  
ลานโดม สนามฟุตซอล 1 หลัง  
ตารางแสดงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน/นันทนาการ 
 

ท่ี พืน้ที่ปฏบิัติกิจกรรม จำนวน 

๑ สนามฟุตบอล ๑ 
๒ สนามตะกร้อ 1 
๓ สนามบาสเกตบอล 1 
๔ สนามวอลเลย์บอล 1 
๕ สนามฟุตซอล ๕ 
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ตารางแสดงข้อมูลการจัดห้องเรียน 
 
 
ท่ี 

 
 

รายการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภา
ษา

ไท
ย 

  คณิ
ตศ

าส
ตร์

 
วิท

ยา
ศา

สต
ร์ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 
สัง

คม
ศึก

ษา
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ล

ศึก
ษา

 
ศิล

ปะ
 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

อื่น
 ๆ

 

๑ ห้องเรียนท่ีใช้เพื่อการเรียนการสอน ๒ ๒ ๓ ๒ ๓ ๓ ๒ ๓ ๒ 
๒ ห้องท่ีจัดไว้ใช้กิจกรรมเฉพาะ 

- ห้องเรียน ICT 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 - ห้องสืบค้นข้อมูล - - - - - - - ๑ - 
 - ห้องศูนย์ตามกลุ่มสาระฯ ๑ ๑ ๓ ๒ ๓ ๑ ๓ ๒ - 
 - ห้องพักคร ู ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - 
 - ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - - 4 - - - - - - 
 - ห้องปฏิบัติการทางภาษา - - - 1 - - - - - 
 - ห้องคหกรรม/การงาน - - - - - - - ๑ - 
 - ห้องงานประดิษฐ์ - - - - - - - ๑ - 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ - - - - - - - 3 - 
 - ห้องปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม - - - - - - - 1 - 
 - ห้องดนตรีไทย - - - - - - ๑ - - 
 - ห้องนาฏศิลป์ - - - - - - ๑ - - 
 - ห้องศิลปะ - - - - - - ๑ - - 
 - ห้องโสตทัศนศึกษา - - - - - - - - ๑ 
 - ห้องแนะแนว - - - - - - - - ๑ 
 - ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 
- - - - - - - - ๑ 

 - ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

- - - - - - - - ๑ 

 - ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร 
งานท่ัวไป 

- - - - - - - - ๑ 

 - ห้องนโยบายและแผนงาน - - - - - - - - ๑ 
 - ห้องอาเซียน - - - - - - - - ๑ 
 - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย - - - - - - - - ๑ 
 - ห้องจริยธรรม - - - - ๑ - - - - 
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งบประมาณรายรับ – รายจา่ย 

 
งบประมาณสำหรับการบริหารในสถานศึกษา 

๑. งบอุดหนุนรายหัว       1,920,200  
๒.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)     481,550 

 

งบอุดหนุนรายหัว   
มัธยมศึกษาตอนต้น  300 คน x 3,500    1,050,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  229 คน x 3,800       870,200 

        รวมเงิน   1,920,200 
สำรองค่าสาธารณูปโภคก่อนการจัดสรรงบประมาณ 
 ค่าไฟ            450,000 
 ค่าน้ำประปา    20,000 
 ค่าโทรศัพท์    30,000 
 ค่าน้ำมันและยานพาหนะ   50,000      550,000 
 ค่าอินเทอร์เน็ต    76,000 
      งบคงเหลือก่อนการจัดสรร 1,370,200 
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑. งบสำรองบริหาร      55,560    
๒. งบกลุ่มบริหาร 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ   535,250 
๑. กลุ่มบริหารท่ัวไป   179,500 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล   560,890 
๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ    39,000 

1370,200 

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
มัธยมศึกษาตอนต้น  300 คน x 880   264,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  229 คน x ๙๕๐   ๒๑๗,๕๕๐  

       รวมเงิน  4๘๑,๕๕๐ 

 

แผนการจัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 256๒ 
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ภาพแผนภูมิ  แสดงการจัดสรรงบประมาณสำรองค่าสาธารณูปโภคก่อนการจัดสรรงบประมาณ 

 ประจำปีการศึกษา ๒๕6๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแผนภูมิ  แสดงการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มบริหารภายในโรงเรียนบางปะอิน 
ตามกรอบงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕6๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มบริหาร ปีงบประมาณ    ๒

งบส ารองบริหาร

งบกลุ่มบริหารวิชาการ

งบกลุ่มบริหารทั่วไป

งบกลุ่มบริหารงานบุคคล

งบกลุ่มบริหารงบประมาณ

                                

  า    า

  าน  าประปา

  าโทร   ท์

  าอากรแ   ป 

  าน  า  นและยาน า นะ
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1.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 โรงเรียนบางปะอิน  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา  
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำแนกตามตัวบ่งชี้ 
  

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มัธยมศึกษา 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๘.๘๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ทำเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๖.๑๙ ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศกึษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น 
สังกัด 

๕.๐๐ ๔.๗๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์             
การจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาท                          
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๒๗ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                            ใช่   ไม่   
• ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้                       ใช่   ไม่  
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่   ไม่   

สรุปผลการจัดการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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1.๗ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่น  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มี คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  คิดเป็นทำเป็น  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์   พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  มีผล  
การดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  มีผลการพัฒนาตามจุดเน้น  และจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหาร 
ท่ีชัดเจน  สร้างความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง  

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอยา่ง
ต่อเนื่องมีความพยายามในการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
และมีผลการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด  มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับต่ำและ

การดำเนินงานด้านจุดเน้นจุดเด่นท่ีสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษายังไม่เกิดการยอมรับจากองค์กร
ภายนอก 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษายังมีการประชุมค่อนข้างน้อย 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูบางส่วนยังมีดำเนินการค่อนข้างน้อย 

ในการปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และยังขาดการนำผลไปพัฒนาด้วย
กระบวนการทางวิจัยค่อนข้างน้อย 

๔. ด้านประกันคุณภาพภายใน  ไม่ม ี
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์โจทย์คำถาม  จากแบบทดสอบระดับชาติ   

ซึ่งครูผู้สอนอาจนำข้อมูลแบบทดสอบท่ีเป็นตัวอย่างจากเว็บไซด์ของ สทศ. มาให้นักเรียนฝึกฝน  โดยเน้นต้ังแต่
การตีความจากโจทย์ให้ถูกต้อง  จากนั้นเน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนใช้วิธีการหาคำตอบท่ีหลากหลาย   
ครูควรขยายเวลาในการเตรียมการใหม้ากขึน้  เช่น  ใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมให้มากกว่า ๔ เดือน  และ
ควรขยายผลโดยเริ่มฝึกฝนให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  และมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  เพื่อสร้างความคุ้นเคยใน
การทำแบบทดสอบท่ีมีโจทย์คำถามเชิงวิเคราะห์  อีกท้ังควรเน้นสร้างทัศนคติท่ีดีให้ผู้เรียนรับรู้ถึงผลกระทบต่อ
ผลทดสอบระดับชาติท่ีมีผลต่อตนเองและสถานศึกษา  ให้เกิดความตระหนักและมีการเตรียมตัวเพื่อการ
ทดสอบระดับชาติต่อไปได้ดีขึ้น  ประกอบกับครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการบริหารเวลาเพื่อทำแบบทดสอบ
ให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ทันตามเวลาท่ีกำหนดไว้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติให้สูงขึ้นใน
แต่ละปีอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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๒) สถานศึกษาควรอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  พัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้เด่นชัดเป็นท่ีรับรู้ในความพยายามของการพัฒนา  
ตลอดจนการสรุปผลการดำเนินงานให้เป็นท่ีประจักษ์  สร้างการยอมรับจากองค์กรภายนอกได้ดีขึ้น  รวมท้ัง
หากพิจารณาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการทบทวนหรือกำหนดประเด็นด้านเอกลักษณ์ในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 
โดยพิจารณาตามความโดดเด่นและความเหมาะสมตามกาลเวลาต่อไป 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน จัดให้มีการนำผลการประเมินด้านการบริหารท่ัวไปมาดำเนินการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ตลอดจนการแต่งต้ังท่ีปรึกษา และ/หรือ
คณะอนุกรรมการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

ครูควรปรับเทคนิค  วิธีการ  และเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและศักยภาพการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลให้มากขึ้น เพื่อนำผลไปใช้
ในการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอน  ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์  และจัดทำวิจัยในช้ันเรียน  
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นระบบ 
 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาการศึกษาท่ีต่อเนื่องให้ความสำคัญใน

ระบบตรวจสอบท่ีมีความชัดเจน  ท้ังกระบวนการตรวจสอบท่ีมีขั้นตอนการดำเนินงานชัดเจนเป็นท่ีรับรู้และ
เข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง  เสริมศักยภาพของผู้ทำหน้าท่ีในการตรวจสอบประเมินคุณภาพให้มีความเข้าใจ 
ในด้านเทคนิค / วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสภาพจริง  พัฒนาให้มีเครื่องมือในการประเมิน  ปรับปรุง
วิธีการประมวลผล  การตัดสินคุณภาพท่ีถูกต้องตามหลักวิชา  และเน้นการนำผลประเมินมาใช้ประโยชน์ 
ต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนบางปะอิน  งานนโยบายและแผน                                                                        หน้า ๑๕ 

                                                                                              
 

1.๘  การวิเคราะห์  (SWOT)  บริบทโรงเรียนบางปะอิน 
การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน 
          จากสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของโรงเรียนและสภาพภายในและภายนอก เป็นบริบทท่ีสำคัญใน การ
ตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียน จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดว่าทิศทาง       การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างไร โดยดำเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ เทคนิค 
SWOT ตามแนวคิด การวิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพภายนอก STEP และสภาพภายใน 2S4M เป็นหลัก จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจำนวน 36 คน ผลการวิเคราะห์เป็นดังต่อไปนี้ 
 

1. สภาพแวดล้อมภายนอก 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors)(S) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

โอกาส 
ภาวะ

คุกคาม 
S1 โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม ✓  
S2 ค่านิยมของผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ✓  
S3 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน ✓  
S4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และ 

มีการศึกษาระดับปานกลางค่อนข้างสูง  
✓  

S5 ชุมชนมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน ✓  
S6 นักเรียนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นบ้านของตนเอง แต่มีเช่าท่ี

พักอาศัยเป็นจำนวนน้อย 
✓  

S7 ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการปฏิรูปการศึกษา ✓  
S8 สภาพครอบครัวของชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ✓  
S9 บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทางเทคโนโลยีท่ีชักจูงนักเรียน

ให้นำไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสมเน้นการบันเทิง ✓  

S10 ผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ✓  
S11 หน่วยงานและองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรม

ของโรงเรียน ✓  

S12 มีการเคล่ือนย้ายของประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นท่ีบริการ
ของโรงเรียนค่อนข้างมาก 

 ✓ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) (T) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

โอกาส 
ภาวะ

คุกคาม 
T1  ีแ ล ง ืบ ้นข้อ ูล  แ ล งเรียนรู้นว  กรร และเท โนโลยี ลาก ลาย 

ท  ง ถาบ นการ ึกษา และอง ์กรเอกชนท่ีอยู ใกล้โรงเรียน 
✓  

 

T2 น กเรียน า ารถใช้นว  กรร และเท โนโลยีจากแ ล งเรียนรู้ด้าน อซีที
จากชุ ชนและอง ์กรภายนอก  าใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ด้ ล องแ ล ว 

✓  

T3 อง ์กรภายในนอกใกล้โรงเรียน ีบริการ ่ือเท โนโลยี และแ ล งเรียนรู้ 
เ ื่อการ ืบ ้นข้อ ูลแก  รู และน กเรียน ะดวก บาย 

✓  

T4 น กเรียนบาง  วนนำ ่ือเท โนโลยี ปใช้ในทางท่ีผิด  ✓ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) (E) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

โอกาส 
ภาวะ

คุกคาม 
E1 ฝึกให้นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียนโดยจัดตลาดหัดขาย ✓  
E2 รายได้ของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี ✓  
E3 รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี ✓  
E4 เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ✓  
E5 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้ผู้ปกครองจำนวนหนึง่ไม่สามารถสนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียนได้ 
 ✓ 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านการการเมือง กฎหมายและนโยบาย  
(Political and legal factors) (P) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

โอกาส 
ภาวะ

คุกคาม 
P1  ระราชบ ญญ  ิการ ึกษาเอื อ  อการเรียนการ อน ✓  
P2 นโยบายใ ้โรงเรียนจ ดการเรียนการ อน า  วา  ้องการของท้องถิ่น ✓  
P3 นโยบายร ฐเรื่องการ ึกษาภา บ ง  บ ✓  
P4  ระราชบ ญญ  ิการ ึกษาใ ้ทุก น ีโอกา  ึกษา า   กยภา ของแ  ละ

บุ  ล 
✓  
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รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

โอกาส 
ภาวะ

คุกคาม 
P5  รร การเ ือง ี  วน น บ นุนในด้านการ ึกษา ✓  
P6 นโยบายของ   ฐ. และ    .เข  3    งเ ริ ใ ้บุ ลากร  ฒนา วา รู้

และ  กยภา  
 ✓ 

P7 นโยบายร ฐบาล และ รร การเ ืองท่ี ปีัญ าทำใ ้นโยบายร ฐบาล   
แน นอน 

 ✓ 

P8 การลดอ  รากำล งเป็นอุป รร การ รร าผู้ อนใ ้ รง า วุฒิ  ✓ 
 
 . สภาพแวดล้อมภายใน 
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) (S1) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1.1  โรงเรียน ีการกำ นดนโยบาย  ด้ช ดเจน ✓  
S1.2 นโยบายของ   ฐ. และ    . เข  3    งเ ริ ใ ้บุ ลากร  

 ี วา รู้ และใช้เท โนโลยี าร นเท  
✓  

S1.3  ีโ รง ร้างการบริ ารช ดเจน ✓  
S1.4 นโยบายของโรงเรียน  งเ ริ ใ ้บุ ลากรและน กเรียน ใ ้ ี วา รู้

 วา  า ารถ า   กยภา   
✓  

S1.5  ีการกำ นดวิธีการปฏิบ  ิงานใ ้ อด ล้องก บนโยบายของ
โรงเรียน 

✓  

S1.6 น กเรียนใน ้องเรียน ี ากเกิน ป  ✓ 
S1.7 โรงเรียน ีระบบการบริ ารจ ดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ✓  
S1.8 การจ ดบรรยากา ในช  นเรียน เอื อ  อการเรียนการ อน   

 ี ่ือเท โนโลยีช วยในการ อน 
✓  

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน(Service / Products)(S2) 

รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S2.1  การจ ด ภา แวดล้อ  ะอาด  วยงา  ร  รื่น เอื อแก การเรียนรู้ ✓  
S2.2  ีการจ ดการเรียนการ อนและจ ดกิจกรร เ ริ ทางด้าน วา รู้  

 ุณธรร จริยธรร    ุขภา    ลานา  ยและ ุนทรียภา  
 า  วา ถน ด  วา  า ารถและ วา  นใจของน กเรียน 

✓  
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รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S2.3 การจ ดบริการด้าน าธารณูปโภ   ้องน ำ บริการน ำด่ื   ีเ ียง อ

และเ  าะ    ✓ 

S2.4 การใ ้บริการแ ล งการเรียนรู้อย าง ลาก ลายภายในโรงเรียน ✓  
S2.5 ผล   ฤทธิ์ทางการเรียนของน กเรียนเป็น ป า เกณฑ์ า รฐาน ✓  
S2.6 น กเรียนใ ้ วา ร ว  ือในกิจกรร   างๆ ท่ีโรงเรียนจ ดใ ้เป็น

อย างดี และปฏิบ  ิ า กฎระเบียบ  แนวปฏิบ  ิของโรงเรียน ✓  

S2.7  ีการจ ดกิจกรร   งเ ริ    ฒนาบุ ลิกภา    ุขภา และอนา  ย 
ของน กเรียน ใ ้อยู ใน  ง   ด้อย าง ี วา  ุข ✓  

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร (Man)(M1) 

รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
M1.1 บุ ลากร ี วา รู้ วา  า ารถ ประ บการณ์เ  าะ  ก บการ

ปฏิบ  ิงาน า  น้าท่ี และ ร้อ ร บ วา รู้ท่ีท น   ย ✓  

M1.2 อ  รา  วน รู  อน กเรียน   เป็น ป า เกณฑ์  ✓ 
M1.3 บุ ลากร   เ ียง อในบาง าขาวิชา   ✓ 
M1.4 บุ ลากร ีโอกา  ด้ร บการ  ฒนา นเอง อย าง  อเนื่อง ✓  
M1.5  รูบางกลุ   าระการเรียนรู้ ขาดท กษะการใช้ภาษา  างประเท  

เ ื่อการ ่ือ าร  ✓ 

M1.6  ีโ รงการ กิจกรร    ฒนา  กยภา  รูและบุ ลากรในการ
ปฏิบ  ิงาน ✓  

M1.7 บุ ลากร ด้ร บการเ ริ แรง อ   วรทำใ ้ ีกำล งใจในการ
ปฏิบ  ิงาน ✓  

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการเงิน (Money) (M2) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
M2.1 ระบบการเบิกจ ายเงินในการดำเนินงานโ รงการกจิกรร ของ

 ถาน ึกษา  ✓ 

M2.2 การใช้เงินใ ้เกิดประโยชน์ ูง ุดในการบริ ารจ ดการและ  ฒนา 
การ ึกษา และ ีการใช้เงินอย างเป็นระบบ ✓  
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รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
M2.3 การระด ทร  ยากรช วย น บ นุนด้านการ  ฒนาการ ึกษาและจ ด 

กิจกรร  ด้ร บ วา ร ว  ือจาก ณะ รู ผู้ปก รอง กรร การ
 ถาน ึกษา 

✓  

M2.4  ีทุน ำรองในการจ ด ว  ดิการเ ียง อ  อการดำเนินงานใน
 ถาน ึกษา  ✓ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
M3.1 การจ ดซื อว  ดุ-อุปกรณ์ ในการจ ดการเรียนการ อนอย างเ ียง อ ✓  
M3.2 อา าร ถานท่ีเ ียง อเ  าะ  ก บจำนวนน กเรียน  ✓ 
M3.3 โ  ท  นูปกรณ์ย ง   เ ียง อ  วา ท น   ยและเอื อประโยชน์ในการ

ใช้งานเ ื่อการ  ฒนาการเรียนรู ้  ✓ 

M3.4 อา าร ถานท่ี ี วา  ร้อ ในการใช้จ ดกิจกรร ในการเรียนรู้และ
 า ารถใ ้บริการแก ชุ ชน และอง ์กรภายนอก ✓  

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการ(Management) ( M4) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
M4.1  ีกระบวนการนิเท  ิด า การปฏิบ  ิงาน ✓  
M4.2 การประ านงานในการทำงาน  ีข  น อนและช ดเจน ✓  
M4.3 การเผยแ ร  ประชา     นธ์ของโรงเรียน  อชุ ชนแ ร  ลาย ✓  
M4.4  ีการวางแผนการบริ ารงานเป็นรูปธรร  และดำเนินงาน า แผน ✓  
M4.5 บุ ลากรใ ้ วา ร ว  ือในการปฏิบ  ิงาน า นโยบายของโรงเรียน ✓  
M4.6 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ

เข้มแข็ง ✓  
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2. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
 
รายการ
ปัจจัย
 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย  

สรุปผลการ 
วิเคราะห์ 

โอกาส 
(O) 

ภาวะคุกคาม
(T) 

โอกาส 
(O) 

ภาวะคุกคาม
(T) 

S 0.28  . 0 -0.50 0.70 -0.14 0.56 
T 0.36 2.25 -0.75 0.81 -0.27 0.54 
E 0.20 2.40 -0.60 0.48 -0.12 0.36 
P 0.16 1.88 -1.1  0.30 -0.18 0.12 

รวม 1.00 มากสุด S  T  E  P 1. 8 
 

3. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (  S 4 M) 
 

รายการ
ปัจจัย
 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย  สรุปผลการ 

วิเคราะห์ จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

S1 0.16 2.62 -0.38 0.42 -0.06 0.36 
S2 0.24 2.57 -0.43 0.62 -0.10 0.52 
M1 0.18 1.72 -1. 8 0.31 -0.23 0.08 
M2 0.12 2.25 -0.75 0.27 -0.09 0.18 
M3 0.14 2.25 -0.75 0.31 -0.11 0.20 
M4 0.16 3.00 0.00 0.48 0.00 0.48 
รวม 1.00 มากสุด                                                                  1.8  
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4 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
 

  ก.  การกำหนดตำแหน่งและทิศทางของโรงเรียน 
STARS               O (+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S(+) 

QUESTIONS MARKS 

 
 
 
 
2.50 
 
1.58 

 
     W(-) 

 3.001.82 
 
 
 
 
 
 
 
 

          CASH COWST (-) 

      1.28 
 
-1.12 
 
 
 
 
 
 

DOGS 
 

  ข.  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  (MATRIX) 

S2S M4S S1S  M3S M2S M1S S 

S2T M4T S1T M3T M2T M1T T 

S2E M4E S1E M3E M2E M1E E 

S2P M4P S1P M3P M2P M1P P 

                                S2 M4    S1 M3 M2  M1 
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จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนบางปะอิน พบว่า 
 1. มีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยพัฒนาองค์กร 

 2. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ์สุจริต 
กตัญญูกตเวที  
มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยยึดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 4. ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาแก่นักเรียน 

 5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน 

 6. สร้างภาคีเครือขา่ยชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

 
     โอกาส 
 โรงเรียนบางปะอนิ เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตามความสามารถและความสนใจ สถานศึกษาต้ังอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ทำให้ได้รับการ
สนับสนุนท้ังบุคลากรและงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆและสถานศึกษามีความเขม้แข็งร่วมมือกันจัด
กิจกรรม ทำความเข้าใจและบริการด้านความรู้ ข่าวสารแก่ชุมชน สถานศึกษาต้ังอยู่ชุมชนและติดถนนหลัก
และการจราจรสะดวก 
  
     อุปสรรค           
 นักเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือก ห้องเรียนไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ต้องเดินเรียน
และอาคารเรียนก็แยกเป็นหลังๆ ไม่ได้เช่ือมต่อกันทำให้เสียเวลาตอนเปล่ียนช่ัวโมงเรียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการศึกษาผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและส่วนใหญ่ย้ายถ่ินเข้ามาทำงาน บริเวณใกล้
สถานศึกษาเป็นชุมชนใหม่ มีแรงงานอพยพแรงงานต่างชาติเป็นแหล่งเส่ียงต่อปัญหาต่าง ๆ  
  

 

    โรงเรียนมีสมรรถนะอยู่ในกลุ่มดาวรุ่งใกล้เคียงเกณฑ์  โดยมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น + 
(1. 8) และสภาพแวดล้อมภายในเป็น + (1.8 ) เหมาะสมต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในทิศทาง
ส่งเสริมพัฒนาเพราะโรงเรียนอยู่ในตำแหน่งดาวรุ่ง  และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้วพบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการเสริมสร้าง สนับสนุน เพิ่มขยายอยู่ในกลุ่มดาวรุ่งจำนวน   4  คู่  
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนดังกล่าว นำไปเป็นข้อมูลหลักในการกำหนด
ทิศทางและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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1.๙ ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย 

 
พันธกิจ 

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
๒.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์๒ ตามหลักสูตร และค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ  ต่อคุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มี คุณภาพและมาตรฐานระดับ  สากล  

บนพื้นฐานของความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้  
๑. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการ

เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และ 

เป็นธรรม  
๓. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะท่ีเหมาะสม และ ทำงานมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์  
๔. สำนั ก งาน เขตพื้ น ท่ี การศึกษา ส ำนั กบริห ารงานการศึกษาพิ เศษ  และสถาน ศึกษา  

มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 

มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหท่ั้วถึงครอบคลุมผู้เรียน 

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เป้าประสงค์ที่  ๑ นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษา  ขั้นพื้นฐานทุกคน  
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
 
 กลยุทธ์ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
  1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ คนไทย  
๑๒ ประการ  
    1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ  แนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และ
เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผน ชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพใน
อนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
    1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย  
    ๑.๑.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และภาษา อาเซียน
อย่างน้อย ๑ ภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 
และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล  
 1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา  
  ๑.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ของผู้เรียนทุก
ระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 
  1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท  และ 
ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ  
  1.2.3 ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง  การพัฒนา
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
  1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี และ  นวัตกรรม และ 
ส่ิงอำนวยความสะดวก ท่ีหลากหลาย การมีศูนย์รวมส่ือให้ครูสามารถยืมส่ือไป  
  1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  การทดสอบกลางของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาใช้ใน การพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  
  1.2.6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความ เข้มแข็ง  
  1.2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ในระดับมัธยมศึกษา  
  1.2.8 จัดระบบนิ เทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลาย  มิ ติ ให้มี  
ความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ และสามารถสะท้อน คุณภาพของผู้เรียน 
 

   กลยุทธ์ 2. สร้างแนวร่วมการกำกับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน  
 2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้แก่ ผู้ปกครอง 

ชุมชนสังคม และสาธารณชน  
 ๒.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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 2.๓ ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน  
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
 เป้าประสงค์ท่ี ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง  
มีคุณภาพ และเสมอภาค  
 เป้าประสงค์ท่ี ๖ พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ  
การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
 กลยุทธ์ 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจำเป็นของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของ
พื้นท่ี ท้ังในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีรูปแบบ การเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความ เป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตำบล  
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ท้ังท่ีจัดเองและสร้าง  
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการส่งเสรมิการมีงานท าของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ท่ีจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการ
เลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน  
 1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็น
เลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษา ทางเลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการ
จำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ  
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในพืน้ท่ีพิเศษ เป็นการเฉพาะตาม
สภาพของพื้นท่ี (พื้นท่ีสูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้)  
      กลยุทธ์ 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เก่ียวข้อง เพือ่ลดความเสี่ยงในการออก 
กลางคัน และดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม  
 2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน  
 2.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว ให้ผู้เรียน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการ เช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการบริหาร งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน 
และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เช่ือมโยงทุกระดับกบังาน ท่ีสัมพันธ์  
 2.4 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการศึกษา ท่ี
เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว 
เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจำตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 เป้าประสงค์ท่ี ๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรม การท า
งานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
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 เป้าประสงค์ท่ี ๖ พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ การจัดการ
ศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี  
 กลยุทธ์ ๑. ลดภาระงานอื่น นอกเหนอืจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู  
  1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วง เปิดภาคเรียน  
  1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมี จำนวนครูไม่
เพียงพอ  
  1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอน อย่างน้อย ๑ 
รายวิชาในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมี คุณวุฒิท่ีเหมาะสม ช่วยสอน
ในโรงเรียนท่ีครูไม่เพียงพอ  
  1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจาก องค์กรต่างๆ 
เพื่อจัดหาผู้มาช่วยเหลือการท างานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ ในการทำงาน 
4.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมีผลงาน เชิงประจักษ์ 4.๒ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน  
 5. สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของ ความเป็นครู 
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง วางแผน สรร
หาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของ โรงเรียน และสังคม  
  6.๑ สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ สรรหา ย้าย 
โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์  
  6.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูท่ีมีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถจัด 
การเรียนรู้เพื่อผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของ โรงเรียนท่ีมีความแตกต่าง
กัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 เป้าประสงค์ท่ี ๔ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 เป้าประสงค์ท่ี ๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงาน แบบบูรณา
การ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย อำนาจและความรับผิดชอบ
สู่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
 เป้าประสงค์ท่ี ๖ พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา  รูปแบบการจัด
การศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี  
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บทที่   
ทิศทางการจดัการศึกษา 

 
๑. ข้อมูลแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบางปะอิน และ

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องวิเคราะห์ภารกิจ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท่ัวไป  สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของเขตพื้นท่ีเพื่อนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษา   
และคำนึงถึงบริบทท่ีสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา โดยมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ   มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน โดยมีผังโครงสร้างการบริหารดังนี้ 
 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์  

องค์กรแห่งคุณภาพ ชุมชนร่วมสืบสาน ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

1. บริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA ) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม นำไปสู่ 
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการเป็นครูรุ่นใหม่ (Next Generation Teachers) 
รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

3. พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และดำรงตน
อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค์ มีจิตสาธารณะ และดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลมาร่วมจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนให้บริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA ) 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม นำไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเป็นครูรุ่นใหม่ (Next Generation 

Teachers) รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพฒันาศักยภาพนักเรียน 
3. นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

และดำรงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
4. นักเรียนได้รับการพฒันาให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สถานศึกษามีสถาบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและสากลมาร่วมจัดการศึกษา 
  
กลยุทธ ์

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2. การพัฒนาศักยภาพครู 
3. การพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
4. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
5. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านผู้เรียนใหม้ีความสามารถในการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและการบริการท่ีส่งเสริมส่ือเทคโนโลยีให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนบางปะอิน  

ลูกหลวงพ่อวัดเซ  มีสัมมาคารวะ 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
คุณธรรมนำ กีฬาดี ดนตรีเด่น บริการเป็นเลิศ 
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บทที่ ๓ 
กลยุทธ์และจดุเน้นสู่การปฏบิัติพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

  การกำหนดกลยุทธ์จุดเน้นจากเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ อีกท้ังนโยบายของการศึกษา
เพื่อเป็นทิศทาง เป้าหมายของโรงเรียน การนำกลยุทธ์และจุดเน้นดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึง ระดับการปฏิบัติงานตามสภาพของโรงเรียน เพื่อให้การ
ดำเนินการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ จึงได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อเป็น
แนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 

1 จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (School Priorities) 
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบางปะอิน เป็นหน่วยงานการศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากลตามนโยบายและแนวทางท่ีกำหนด คือ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 หลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 3 เป้าหมาย 4 กรอบแนวทาง 
 

3  เป้าหมาย  ได้แก่ 
 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 
 2.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

4  กรอบแนวทาง การปฏิรูปรอบสอง 
 1.  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
 2.  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
 3.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
 4.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 

 
๒. นโยบายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
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เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ

ทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ัน

พื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
5. สพฐ.บูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
6. พื้นท่ีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
2. ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษา ท่ีมีคุณภาพและ เสมอภาค 
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาระบบ การสนับสนุน การจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
1. จัดระบบข้อมูลผู้เรียน  
2. สร้างความเข้าใจในการจัดให้สังคม 
3. จัดงบประมาณท่ี สอดคล้องกับบริบท  
4. นำหลักสูตรสู่การปฏบิัติ  
5. ใช้ส่ือนวัตกรรมท่ี หลากหลาย  
6. จัดระบบนิเทศ ติดตาม และรายงานผล  
7. แนะแนวผู้เรียน  
8. นำการทดสอบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งในการสอน  
9. ส่งเสริมประกันคุณภาพ ภายใน  
10.สอนท้ังวิชาสามัญและ วิชาชีพ  
11.ส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อส่ือสารและภาษา อาเซียน 1 ภาษา  
12.ประสานการรับ นักศึกษา ให้คัดเลือก อย่างหลากหลาย 

2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพและ เสมอภาค 
1. พัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2.  บริหารงบอุดหนุนรายหัว ตามตัวผู้เรียน  
3.  ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าเรียน ในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ จบหลักสูตร  
4.  สนับสนุนโรงเรียนดีมี คุณภาพครอบคลุมทุกตำบล  
5.  สนับสนุนโรงเรียน ม.ปลาย ในพื้นท่ีพิเศษสอนวิชาชีพ  
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6.  ส่งเสริมการจัดท่ีลากหลาย เหมาะสมและได้คุณภาพ ตามมาตรฐาน  
7.  สนับสนุนระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็ง และต่อเนื่อง  
8.  ประสานช่วยเหลือและ จัดการศึกษาท่ีเหมาะสมแก่ เด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียน ราษฎร์ 

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาองค์ความรู้และสามรรถนะของครู ผ่านการปฏิบัติจริง และการช่วยเหลือ  อย่าง

ต่อเนื่อง  
2. พัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน  
3. เสริมสร้างระบบ แรงจูงใจในการทำงาน สอดคล้องกับ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
4. ประสานและ สนับสนุนองค์กรและ คณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมและจัดสรร ครูท่ีมี

ความสามารถ สอดคล้องกับความ ต้องการของโรงเรียน และสังคม 
      4.   พัฒนาระบบ การสนับสนุน การจัดการศึกษา 

1. กระจายอำนาจ 
2.  ส่งเสริมการมี ส่วนร่วม  
3.  ส่งเสริมให้ โรงเรียน สำนักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา และองค์คณะ บุคคลมีความ รับผิดชอบ 
    ต่อผลการ ดำเนินงาน 

 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยและได้ สมดุลและ นักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชำกรวัยเรียน ทุกคนได้รับโอกาส ในการศึกษา ขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและ เสมอภาพ 
3. ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา และบุคลากร ทางการศึกษาอื่น มีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรม การ

ทำงานท่ี มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. สำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาและ สถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ เป็นกลไกขับเคล่ือน การศึกษาขั้น

พื้นฐาน การศึกษาสู่คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล 
5. สพฐ.บูรณาการ การทำงานเน้น การบริหารแบบ มีส่วนร่วม กระจายอำนาจและความ รับผิดชอบสู่  

สำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาและ สถานศึกษา 
      ๖. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนา คุณภาพ การศึกษาเป็น พิเศษ 
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นโยบายของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
วิสัยทัศน์ 

สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓ เป็นองค์กรการบริหารจัดการการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล 

 
พันธกิจ  

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม  มีวินัย มีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีทักษะอาชีพ และมีความสามารถตามมาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน      

๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาสู่สากล 
๓. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี อย่างท่ัวถึง และได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคณุภาพ 
๔. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารงานได้ตามมาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

กลยุทธ ์
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทาง 

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลัก  

ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
จุดเน้น 

๑. ผลสัมฤทธิ์ O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 
๒. ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ICT สู่ประชาคมอาเซียนและพลโลก 
๓. มีความรักชาติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
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๓. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มงานในโรงเรียน 
 การวิเคราะห์กลุ่มงานภายในโรงเรียน เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับหน่วยงานหัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุ่มงานนั้นด้วยการวิเคราะห์ เทคนิค 
SWOT( SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มงานใช้หลัก 7 Ss วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มงาน (ภายในโรงเรียน) ใช้หลัก C-PESTวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม ได้
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 

วิเคราะหก์ลุ่มบริหารวิชาการ 
        วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารวิชาการ (7 Ss) 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ เป็นไปเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เป็น ผู้มีคุณธรรม มีความรู้ และทักษะ    
ท่ีจำเป็น ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐาน 
สากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งส่งเสริม
นั ก เรียนทางด้านคณิ ตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี  นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะท้ังทางด้านวิชาการ  ด้าน
กีฬา  ดนตรี  พร้อมมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ
อ่ าน   คิดวิ เค ราะห์   และเขี ยน ส่ือความ  เพื่ อ
พัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net)  ของนักเรียนระดับช้ัน  ม.3 และ 
ม.6 และ ท้ังนี้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ท่ีปรากฏสืบ
เนื่องมาจากการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและการ
พัฒนาครูและ  นักเรียน โดยมีรูปแบบการนิเทศ
ภายใน มุ่งสู่มาตรฐานสากลอย่างมีระบบ 

 

2. โครงสร้างองค์การ 
    (Structure) 

มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครบทุกหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานมีช่ัวโมงสอน 
และมีภาระงานรับผิดชอบ
มากภาระงานใช้ความ
ละเอียดรอบคอบ ทำให้งาน
เสร็จช้า 

3. ระบบองค์การ 
   (System) 

ระบบการบริหารงานท่ีรวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 

4. ทักษะและประสบการณ์ 
   (Skills) 
 

ครู มี ทั ก ษ ะการสอน ท่ี เน้ น ผู้ เรี ยน เป็ น สำคัญ 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู  และมีการพัฒนาตนเอง  
ทุ ก ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้   ไ ด้ รั บ เ ชิ ญ 
ให้เป็นวิทยากรหน่วยงานต่างๆ  อาทิ สพฐ.  สสวท.  
สถาบันต่างๆ  โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ได้รับรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานต่างๆ  อาทิ
รางวัลคุรุสดุดี  จากคุรุสภา  รางวัลครูดีในดวงใจ  
จาก  สพท.  การดำเนิน การนิ เทศภายในของ
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  

ครูขาดทักษะด้านเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

5. คุณค่าร่วม  
   (Shared Value) 
 
 
 

นักเรียนยึดมั่นในหลักปรัชญาของโรงเรียนให้มีความ
สามัคคีของหมู่คณะทำให้ เกิดสุข  และมีความรู้
ประกอบกับครูยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  และ
วัฒนธรรมครู ส่งผลโรงเรียนได้รับการยอมรับและ
ศรัทธาจากชุมชน 

 

6. อัตรากำลังคน 
    (Staff) 
 

จัดครูสอนให้ตรงตามวิชาเอกในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สามารถจัดจ้างครูสอนได้ตรงตามสาขาท่ีขาด
แคลน 

 
 

7. รูปแบบการบริหาร 
   จัดการ   
 ( Style of Management ) 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารวิชาการด้วย C-PEST  
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 

1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer Behavior) 
 
 

ผู้ปกครองให้การยอมรับและช่ืนชมโรงเรียน ท่ี
สามารถทำให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ดนตรี กีฬา  

 

2. นโยบาย  (Political) 
 
 
 
 

ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารด้านสถานท่ี  และ
ส่ิงอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการท่ี
ทันสมัยขึ้น ได้รับการสนับสนุนการเล่ือนวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้น ให้ครูทุกคนได้รับการอบรมให้มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

 

3. งบประมาณ (Economic) มีงบประมาณเพียงพอในทุกโครงการ  
4. สังคม  (Social) 
 

ได้รับการสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายจากภาคี  4  ฝ่าย 

 

5. ระบบ IT (Technology) 
 

มีระบบ  ICT เพื่อการเรียนการสอนในห้องศูนย์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และห้องเรียนคุณภาพ 

มีระบบ  ICT  ไม่เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน 



 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนบางปะอิน  งานนโยบายและแผน                                                                        หน้า ๓๕ 

                                                                                              
 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารวิชาการ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบางปะอิน  ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ คือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สร้างงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก ส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนการสอน  โดยได้มีการส่งเสริมให้เรียนภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาจีนกลาง  จากครูเจ้าของภาษาโดยโรงเรียนได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและศูนย์ประสานงานการศึกษาเพื่อการยกระดับผู้เรียนให้มีคุณภาพ     
 การพัฒนาครูและผู้บริหาร  ให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ทำ
ให้ครูมีความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และสนับสนุนให้นักเรียน
มีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  มีการสอดแทรกการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนทุกกลุ่ม  
 เพื่อให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ  มีศักยภาพเป็นพลโลก ครูฝ่ายเดียวคงจะผลักดันให้เกิดข้ึนอย่างมี
คุณภาพ 
คงยาก แต่ถ้าได้รับความร่วมมือจากภาคีทุกฝ่ายทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะผู้ปกครองและนักเรียน 
ถ้าให้ความสำคัญมีความจริงใจในเรื่องการศึกษา สุดท้ายทุกคนคงมีความสุขกับความสำเร็จของนักเรียน ด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 

การวิเคราะหก์ลุ่มบริหารงบประมาณ 
        วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ (7Ss) 
 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 

มุ่งมั่นบริการจัดการภาระหน้าท่ีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

2. โครงสร้างองค์การ 
    (Structure) 
 
 

มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครบทุกหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานมีช่ัวโมงสอน 
และมีภาระงานรับผิดชอบ
มากภาระงานใช้ความ
ละเอียดรอบคอบ ทำให้งาน
เสร็จช้า 

3. ระบบองค์การ 
    (System) 

บุคลากรมีความรู้  ความสามารถรับผิดชอบงานใน
หน้าท่ี 

 

4. ทักษะและประสบการณ์      
   (Skills) 

บุคลากรมีทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้รับการอบรมตามภาระงาน 

บุคลากรมีภาระงานมาก 

5. คุณค่าร่วม 
    (Shared Value) 

บุคลากรมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี  

6. อัตรากำลังคน 
    (Staff) 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่เพียงพอ 

7. รูปแบบการบริหาร 
   จัดการ 
   (Style of Management) 

มีสายการบริหารงานท่ีชัดเจนและมีบุคลากร
รับผิดชอบงาน 

 



 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนบางปะอิน  งานนโยบายและแผน                                                                        หน้า ๓๖ 

                                                                                              
 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มงบประมาณ (C-PEST) 

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 
1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer Behavior) 

ผู้ปกครองให้การสนับสนุนโดยร่วมบริจาคเงินตาม
ศักยภาพ 

 

2. นโยบาย (Political) โรงเรียนให้โอกาสในการศึกษาดูงาน  อบรมพัฒนา
บุคลากรอย่างเพียงพอ 

 

3. งบประมาณ    
    (Economic) 

ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วย 
งานต้นสังกัดและจากผู้ปกครองตามศักยภาพ 

 

4. สังคม (Social) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและใช้
งบ ป ร ะ ม า ณ  มี ก า ร ป ระ ส า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ด้ า น
การงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

5. ระบบ IT     
    (Technology) 
 

มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนางาน  

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารงบประมาณ 
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจนและมีบุคลากรรับผิดชอบงาน 

บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและใช้งบประมาณ มีการประสานการปฏิบัติด้าน
การงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การพัสดุ แผนงาน  การประกันคุณภาพ
การศึกษา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง คล่องตัว รวดเร็ว ตลอดจนนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนางาน โดยมีจุดอ่อน บุคลากรไม่เพียงพอและมีภาระงานมาก 

 สำหรับปัจจัยภายนอก กลุ่มบริหารงบประมาณมีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสคือ ได้รับการสนับสนุนด้วย
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและจากผู้ปกครองตามศักยภาพ 
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วิเคราะห์กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล (7Ss) 
 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 

การมีส่วนร่วมเป็นพลังขับเคล่ือนสู่ความสำเร็จ  

2. โครงสร้างองค์การ 
    (Structure) 

1. มีผังการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและ 
   กำหนด หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. มีการประสานงานภายในองค์กรท่ีมี    
   ประสิทธิภาพ 
3. มีการประสานความร่วมมือกับอาสาสมัคร   
    เครือข่ายผู้ปกครอง 

- ขาดความต่อเนื่องในการ
ประสานงานกับองค์กร
ภายนอก 

3. ระบบองค์การ 
    (System) 

1. มรีะบบการจัดเก็บข้อมูลหรือสังเคราะห์ 
   ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 

 

4. ทักษะและประสบ 
   การณ์   (Skills) 

1. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการดูแล      
   ช่วยเหลือนักเรียน 

 

5. คุณค่าร่วม 
    (Shared Value) 

1.  มีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน 
2. เน้นการทำงานเป็นทีม 
3. ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

6. อัตรากำลังคน 
    (Staff) 

1. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี   
   รับผิดชอบ 
2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
3. มีการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและกำลังใจ    
   ในการปฏิบัติงาน 

- ขาดอัตรากำลังบุคลากร 

7. รูปแบบการบริหาร 
   จัดการ 
  (Style of management) 
 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนบุคลากรในการ    
   พัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมใน   
   การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 
3. มีความสามารถในการประสานงานกับ 
   เครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ 

- ขาดงบประมาณเพื่อใช้ใน
การพัฒนาตนเองและพฒันา
เครือข่าย 
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   วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารงานบุคคล (C-PEST) 
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 

1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
  (Consumer Behavior) 

1. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ   
   โรงเรียน 
2. มีระบบดูแลช่วยเหลือ 
3. มีเครือข่ายผู้ปกครอง 
4. ครูให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

- นักเรียนต่อห้องมีจำนวน
มากเกินไป 

2. นโยบาย 
    (Political) 

1. กลุ่มบริหารงานอื่นๆ ให้ความร่วมมือในการ 
   ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

3. งบประมาณ 
    (Economic) 

1. ถ้ามีกิจกรรมท่ีจำเป็นเร่งด่วน ก็มีงบประมาณ   
   อื่นๆ สนับสนุนได้บ้าง 

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินงาน 

4. สังคม 
    (Social) 

1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก   
   ชุมชน 
2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแล 
   นักเรียน 

 

5. ระบบ IT 
    (Technology) 

1. โรงเรียนสนับสนุนการติดต้ัง กล้องวงจรปิด     
   เพื่อรักษาความปลอดภัยให้บุคลากรใน 
   โรงเรียน 

 

 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานในสถานศึกษาท่ีมีภารกิจในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษาระเบียบวินัยอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ผู้ปกครอง
และชุมชนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมร่วมกันจึงจะสำเร็จ  
 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จึงต้องมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งหลีกไม่พ้นท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองท่ีดี มีการประสานครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาผู้เรียนในทิศทางเดียวกัน ด้วย
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาผู้เรียน ทำให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับจากบุคคลท้ั งภายในและ
ภายนอก ส่งผลให้ได้รับการไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อจนไม่สามารถรับไว้ได้ท้ังหมด 
 ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกคนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นพลังสำคัญท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ ไปสู่ความสำเร็จท่ียั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สำหรับปัจจัยภายนอก กลุ่มบริหารงานบุคคลมีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสคือ โรงเรียนได้รับการยอมรับและ
ศรัทธาจากชุมชน ผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี โดยมีอุปสรรคคือ นักเรียนต่อห้องมีจำนวนมากเกินไปและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
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วิเคราะหก์ลุ่มบริหารทั่วไป 
     วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารท่ัวไป (7Ss) 
 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 
 
 
 
 

1. งานสารบรรณ ปฏิบัติตามระเบียบและ 
   บริการอย่างเป็นระบบ 
2. อาคารสถานท่ีสะอาด ร่มรื่นสะดวกสบาย    
    เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. มีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียนให้มี
ความสุข 
4. ใหบ้ริการแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
   ได้รับข้อมูล  ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์   

- นักเรียนให้ความร่วมมือ  
  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ    
  และแนวปฏิบัติของ   
  โรงเรียนเป็นบางส่วน 

2. โครงสร้างองค์การ 
    (Structure) 

1. โครงสร้างการบริหารชัดเจน 
2. กำหนดระบบการบริหารจัดการและวิธีการ 
   ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  

 

3. ระบบองค์การ 
    (System) 
 
 

- มีวิธีการปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน โดย 
   ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายในและ 
   ภายนอกโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองเครือข่าย 
   เป็นอย่างดี 

 
 
 
 

4. ทักษะและประสบการณ์ 
    (Skills) 

- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะและ 
  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

5. คุณค่าร่วม 
    (Shared Value) 
 

- บุคลากรมีขวัญกำลังใจและมีความสามัคคี  
  ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

 

6. อัตรากำลังคน 
    (Staff) 
 

- มีเพียงพอในการปฏิบัติงานเต็มกำลัง   
  ความสามารถและอุทิศตนทำงานนอกเวลา 
  ราชการ 

- บุคลากรไม่เพียงพอกับ 
   การปฏิบัติงาน  

7. รูปแบบการบริหาร 
   จัดการ   
   (Style of management) 
 

- ระบบการบริหารจัดการ เข้าใจเข้าถึงและ 
   ถูกต้องตามระเบียบ 

- วัฒนธรรมองค์กรเดิมยัง
เปล่ียนแปลงได้ช้า 
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   วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารท่ัวไป (C-PEST) 
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 

1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer Behavior) 

มีผู้สนใจนำบุตรหลานเข้าเรียน  

2. นโยบาย 
   (Political) 

มีการกำหนดการบริหารไว้ชัดเจนและให้ความเสมอ
ภาค 

ภาวะเร่งร้อนของผู้ใช้บริการ 

3. งบประมาณ 
    (Economic) 

มีการใช้งบประมาณตามสภาพจริง มุ่งเน้นผลงาน มีการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน 

4. สังคม 
   (Social) 

เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

5. ระบบ IT 
   (Technology) 

มีเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเพียงพอ  

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารท่ัวไปมีจุดแข็ง รูปแบบการบริหารจัดการเป็น
ระบบการบริหารจัดการ เข้าใจ เข้าถึงและถูกต้องตามระเบียบ มีโครงสร้างการบริหารการจัดการท่ีชัดเจน
และวิธีการปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรมีขวัญกำลังใจและมีความสามัคคี ร่วมมือในการปฏิบัติงานอาคารสถานท่ีกว้างแนวยาว
สะอาด ร่มรื่น สะดวกสบาย  
เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้บริการแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีจุดอ่อนคืออาคารสถานท่ียังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีการเปล่ียนแปลงบุคลากรบ่อยครั้ง 
 

 สำหรับปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารท่ัวไปมีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสคือ มีการกำหนดการบริหารท่ีชัดเจน
และมีความเสมอภาค มีการใช้งบประมาณตามสภาพจริงมุ่งเน้นผลงาน เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ มีเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเพียงพอ สภาพแวดล้อมสวยงาม มีผู้สนใจนำบุตรหลาน
เข้าเรียน โดยมีอุปสรรคคือ มีการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก 
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วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
        วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (7Ss) 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
    (Strategy) 

- มีการวางแผนในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  

2.โครงสร้างองค์การ 
    (Structure) 

1. โครงสร้างการบริหารชัดเจน 
2. กำหนดระบบการบริหารจัดการและวิธีการ 

 ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 

 

3.ระบบองค์การ 
   (System) 
 

- มีการจัดการท่ีดี บุคลากรปฏิบั ติตามหน้าท่ี ๆ 
ได้ รับมอบหมายอย่ างมี ระบบจนทำให้ เกิ ด
ประสิทธิผลท่ีดีแก่องค์กร 

 

4. ทักษะและประสบการณ์ 
    (Skills) 

- บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี อยู่ใน
เกณฑ์ด ี
- มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีและมีการพัฒนาตนเอง

อย่างสม่ำเสมอ 

 

5. คุณค่าร่วม 
   (Shared Value) 

- มีทัศนคติ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรักและ
ศรัทธาในองค์กร 
- บุคลากรมี คุณภาพ ได้รับความไว้วางใจจาก

หน่วยงานภายในและภายนอก 

 

6. อัตรากำลังคน (Staff)  - มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
7. รูปแบบการบริหารจัดการ   
(Style of Management) 

- มีความเป็นเอกภาพและทำงานรวดเร็ว มีความ
คล่องตัวสูง 

- บุคลากรมีภาระงานอื่น
นอกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

   วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (C-PEST) 
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 

1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer Behavior) 

- มีคุณภาพด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี  

2. นโยบาย 
    (Political) 

- โรงเรียนให้โอกาสและส่งเสริม สนับสนุนใน 
การคิด และการทำงานทุกด้านเป็นอย่างดี 

 

3. งบประมาณ 
     (Economic) 
 

- มีโอกาสอยู่ในระดับดี  ท้ังโรงเรียน ผู้บริหาร มี
ความพร้อมท่ีจะสนับสนุน 

 

4. สังคม  (Social) 
 

- ได้รับการสนับสนุนยอมรับได้รับขวัญและ กำลังใจ
จากฝ่ายบริหาร ชุมชนและสังคมเป็นอย่างดี 

 

5. ระบบ IT 
   (Technolo 
 

- อยู่ในเกณฑ์ดี  - บุคลากรในการจัดระบบ 
IT ไม่เพียงพอ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (7Ss) 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ เน้นการจัด
กจิกรรมเสริมทักษะกระบวนการ เข้าร่วมการแข่งขัน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
เน้นทักษะกระบวนการ และประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียน 

 

2. โครงสร้างองค์การ 
    (Structure) 

โครงสร้างการบริหารของกลุ่มสาระการเรียนรู้
กำหนดอย่างชัดเจน และครอบคลุม 

 
 

3. ระบบองค์การ 
   (System) 

จัดบุคลากรปฏิบั ติหน้าท่ีการสอน และงานตาม
โครงสร้างตรงกับความรู้ความสามารถ 

 
 

4. ทักษะและ    
    ประสบการณ์  
    (Skills) 
 

บุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการสอน และปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

5. คุณค่าร่วม 
   (Shared Value) 

เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนตาม
ศักยภาพของผู้เรียน  

 

6. อตัรากำลังคน 
   (Staff) 
 
 

บุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
ความรู้ความสามารถตามวิชา 
ท่ีสอน และมีความชำนาญในกระบวนการสอนท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

7. รูปแบบการบริหาร    
จัดการ 

(Style of Management) 

รูปแบบการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ 
สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (C-PEST) 
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 

1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer Behavior) 
 

ผู้บริโภคให้การยอมรับด้านวิทยาศาสตร์ และให้
ความศรัทธา 

 

2. นโยบาย 
   (Political) 
 

นโยบายจาก สพฐ. และ สสวท. จัดให้มีการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษ และนโยบายจากฝ่ายบริหาร 
สนับสนุนจัดสอนเสริมจากวิทยากรภายนอก 

 

3. งบประมาณ 
   (Economic) 
 

มีโอกาสอยู่ในระดับดี  ท้ังโรงเรียน ผู้บริหาร มีความ
พร้อมท่ีจะสนับสนุน 

 

4. สังคม  
   (Social) 
 

- มีวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย 
- บุคลากรในหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรม
นักเรียน 

 

5. ระบบ IT 
    (Technology) 

มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (7Ss) 
ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาทักษะ
ท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนกับครูเจ้าของ
ภาษาและนำเทคโนโลยีมาใช้ อีก ท้ังจัดทำบันทึก
ข้อตกลงทางวิชาการครูชาวจีนจาก สพฐ.  

 
 
 
 

2. โครงสร้างองค์การ 
   (Structure) 

โครงสร้างการบริหารของกลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนด
อย่างชัดเจน และครอบคลุม 

 

3. ระบบองค์การ 
   (System) 

กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภ าษาต่างประเทศจัดการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดขอบเขตและ
ภาระงานท่ีชัดเจน เพื่อการทำงานเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
4. ทักษะและ   
   ประสบการณ์ 
   (Skills) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการเรียน
การสอนโดยครูผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตาม
สาขาวิชา และส่งเสริมให้ครูทุกคนมีโอกาสพัฒนา
ทั กษ ะของตน เอ งอย่ า งสม่ ำ เสม อ  เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 

5. คุณค่าร่วม 
   (Shared Value) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเปิดโอกาสให้
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้มี ส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ตามลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย และ
ขับ เค ล่ือน งานภ ายในก ลุ่มสาระการเรียน รู้ ให้
ดำเนินการเสร็จส้ิน เพื่อสร้างความตระหนักและความ
รักสามัคคีภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

6. อัตรากำลังคน 
   (Staff) 

 ขาดบุคลากรในการสอนใน
บางรายวิชา ครูต่างชาติ
เจ้าของภาษาช่วยสอน 

7. รูปแบบการบริหาร 
   จัดการ 
 (Style of 
Management) 

รูปแบบการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ 
สอดคล้องกับศักยภาพของบคุลากรในกลุ่มสาระฯ 

 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (C-PEST) 

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 
1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer 
Behavior) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับความ
ร่วมมือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ
กลุ่มงานต่าง ๆรวมทั้งสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง และชุมชน ของโรงเรียนในการช่วยให้การ
ดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

2. นโยบาย 
   (Political) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับความ
อนุเคราะห์จากกลุ่มงานภายในโรงเรียน และภายนอก
โรงเรียนด้วยดี จึงสามารถทำให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์และสนองนโยบายของโรงเรียนเป็นอย่างดี
และเกิดประสิทธิภาพ 

 

3. งบประมาณ 
   (Economic) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานต่าง ๆ ภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้กิจกรรมต่าง 
ๆ ประสบความสำเร็จและไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน 
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ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 
4.สังคม  
   (Social) 
 

- บุคลากรในหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมนกัเรียน       
- มีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น                                     
- มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน                
-งบประมาณและแหล่งศึกษาดูงาน 

 
 
 

5.ระบบ IT 
   (Technology) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศได้
จัดเตรียมห้องมัลติมีเดีย
ของภาษาจีน ฝรั่งเศษ 
และห้องSound Lab 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (7Ss) 
ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกลยุทธ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร
ของโรงเรียนและตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ  

ครูมีงานมาก ทำให้มีเวลาฝึกฝน
นักเรียนไปประกวดในกิจกรรม
ต่างๆได้ไม่เต็มท่ี 

2. โครงสร้างองค์การ 
   (Structure) 
 

มีโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีชัดเจน  ส่งผลให้การดำเนินงานคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ 

ขาดส่ือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย   

3. ระบบองค์การ 
   (System) 

ระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรท่ีตรงกับ
ความถนัดและความสามารถ 

 

4. ทักษะและประสบการณ์ 
   (Skills) 
 
 
 
 
 

ครูก ลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทยมีความรู้
ความสามารถและมีทักษะทางด้านต่างๆอาทิ 
การพูดโต้วาที  การเขียนความเรียงขั้นสูง การพูด
สุนทรพจน์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในทุกระดับช้ัน จนได้รับเชิญเป็นวิทยากร เป็น
กรรมการในการแข่งขันภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ครูขาดทักษะในการใช้ส่ือเพื่อ
การเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมใหม่ๆ 

5. คุณค่าร่วม 
   (Shared Value) 
 

มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานและมีความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันมีการประสานความร่วมมือใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างดียิ่ง 

 

6. อัตรากำลังคน 
   (Staff) 
 

มีครูประจำการท่ีมี คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ครูประจำการมีไม่เพียงพอกับ
จำนวนนักเรียนท่ีเพิ่มมากขึ้นทุก
ปี 
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
7. รูปแบบการบริหารจัดการ 
   (Style of  
Management) 
 
 

มีการปรึกษาหารือในก ลุ่มสาระการเรียนรู้
สม่ำเสมอ ครูทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงาน  
จนสำเร็จ ลุล่วงด้วยดีและปฏิบั ติหน้าท่ีตาม
แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระและโรงเรียน 

 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (C-PEST) 

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 
1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer Behavior) 
 

ท้ังนักเรียนและผู้ปกครองศรัทธาในความรู้
ความสามารถของครูก ลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ท่ีพร้อมจะส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 

2. นโยบาย 
   (Political) 

โรงเรียนมนีโยบายส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถของ
นักเรียนตามศักยภาพ 

 

3. งบประมาณ 
   (Economic) 

โรงเรียนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนางานของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

 

4. สังคม 
   (Social) 
 
 

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาทิ 
ภาษาไทยสู่ชุมชน วันลอยกระทงวันสุนทรภู่ และ
วันภาษาไทยแห่งชาติ 

- 

5. ระบบ IT 
   (Technology) 
 

โรงเรียนสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ใช้ระบบ IT ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
ผลิตส่ือนวัตกรรม 

ส่ือเทคโนโลยีไม่เพียงพอ และท่ี
มีอยู่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุง 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (7Ss) 
ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 

- มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตลอดปี
การศึกษาท้ังในด้านการส่งเสริมกีฬา  การออก
กำลังกาย  การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและ
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

- บุคลากรท่ีจะช่วยในการ
พัฒนานักเรียนในด้านสุขภาพ
และศักยภาพในด้านกีฬาใน
อัตราส่วน ท่ียังไม่เพียงพอ 

2. โครงสร้างองค์การ 
   (Structure) 

- บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
  ตรงกับความสามารถในกลุ่มสาระ  
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
3. ระบบองค์กร 
   (System) 

- มีการจัดการท่ีดี  บุคลากรปฏิบัติตาม 
  หน้าท่ี ๆ ได้รับมอบหมายอย่างมีระบบจน 
  ทำให้เกิดประสิทธิผลท่ีดีแก่องค์กร 

 

4. ทักษะและประสบการณ์ 
   (Skills) 

- บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
  หน้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี 
- มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีและมีการ 
  พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

 

5. คุณค่ารวม 
   (Shared Value) 

- มีความเป็นเอกภาพในองค์กร และ  
  สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม 
- มีทัศนคติ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรัก 
  และศรัทธาในองค์กร 
-บุคลากรมีคุณภาพ ได้รับความไว้วางใจจาก 
  หน่วยงานภายนอกในระดับสูง 

    

6. อัตรากำลังคน 
   (Staff) 

- มีบุคลากรน้อยแต่มีศักยภาพในการทำงาน
ค่อนข้างสูง และได้รับครูอัตราจ้างมาช่วย
สนับสนุนได้เหมาะสมกับงานพอสมควร 

- ขาดอัตรากำลังท่ีเป็น
ข้าราชการท่ีสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ี ท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เอกสารของทางราชการ 

7. รูปแบบการบริหาร 
   จัดการ 
   (Style  of 
management) 

- มีความเป็นเอกภาพ และทำงานรวดเร็ว มี 
  ความคล่องตัวสูง 

 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (C-PEST) 
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส ภาวะคุกคาม 

1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer  behavior) 

- มีคุณภาพอยู่ในระดับแนวหน้าท้ังการ 
  เรียนการสอน การฝึกซ้อมดูแลนักกีฬา 
  โดยเฉพาะฟุตบอล  

 

2. นโยบาย 
   (Political) 

- โรงเรียนให้โอกาสและส่งเสริม 
  สนับสนุนในการคิดและการทำงาน 
  ทุกด้านเป็นอย่างดี 

 

3. งบประมาณ 
   (Economic) 

- มีโอกาสอยู่ในระดับดีมาก  ท้ังโรงเรียน  ผู้บริหาร  
ผู้ปกครอง มีความพร้อมท่ีจะสนับสนุน 

 

4. สังคม 
   (Social) 

- ได้รับการสนับสนุนยอมรับ  ได้รับขวัญและ
กำลังใจจากฝ่ายบริหาร  ชุมชน  และ สังคมเป็น
อย่างดี 

 

5. ระบบ IT 
   (Technology) 

- อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้รับการสนับสนุน 
  เป็นอย่างดี 

- บุคลากรในการจัดระบบ IT 
ไม่เพียงพอ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (7Ss) 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 
 
 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนในด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อไปสู่
มาตรฐานสากลอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
 

2. โครงสร้างองค์การ 
    (Structure) 
 

1. ครูปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่มสาระซึ่งสอด 
   คล้องกับองค์กร 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขา 
   วิชาชีพ 

- บุคลากรมีภาระงาน 
   อื่นๆ  
 

3. ระบบองค์การ 
   (System) 
 

- การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หลากหลาย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ การแก้ปัญหาได้สอดคล้อง
กับความต้องการ 

 

4. ทักษะและประสบการณ์ 
    (Skills) 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาชีพ มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และมีการพัฒนา
บุคลากรด้วยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน  

 

5. คุณค่าร่วม 
   (Shared Value) 
 

- มีความเป็นเอกภาพในองค์กร และสามารถ   
  ทำงานร่วมกันเป็นทีม 
- มีทัศนคติ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรัก 
  และศรัทธาในองค์กร 
-บุคลากรมีคุณภาพ ได้รับความไว้วางใจจาก 
  หน่วยงานภายนอกในระดับสูง 

 

6. อัตรากำลังคน 
    (Staff) 

- บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาชีพ 
มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

 

7. รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style of Management) 

- ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะในความ
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมไทยเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (C-PEST) 
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 

1.พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer 
Behavior) 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมปรับวิสัยทัศน์เพื่อไปสู่มาตรฐานสากล 

 

2.นโยบาย 
   (Political) 

- นโยบายฝ่ายบริหารท่ีสอดคล้องตรงตามมาตรฐาน
ของ สมศ. 

 

3.งบประมาณ 
   (Economic) 

- ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ - งบประมาณไม่เพียงพอ
สำหรับการจัดกิจกรรมใน
โครงการ 

4.สังคม 
   (Social) 

- สังคมให้การยอมรับกระบวน การจัดการเรียนรูข้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

5.ระบบ IT 
   (Technology) 

- มีการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือนวัตกรรมต่างๆ และ
ได้รับการจัดสนับสนุนให้สร้างห้องศูนย์การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- มีส่ือเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้  ไม่เพียงพอ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (7Ss) 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 

- มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
- มีกระบวนการทำงานแก้ไขปัญหาและการใช้
เทคโนโลยี 

 

2.โครงสร้างองค์การ 
   (Structure) 

- กำหนดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระชัดเจน  

3.ระบบองค์การ 
   (System) 

- มีการแบ่งภาระหน้าท่ีงานชัดเจนและมีการ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

4.ทักษะและ
ประสบการณ์ 
   (Skills) 

- ครูมีความรู้ ความชำนาญและ 
  ประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาการท่ีสอน 
 

- นักเรียนต่อห้องเรียนมีจำนวน
มาก ทำให้การปฏิบัติได้ยาก 

5.คุณค่าร่วม 
   (Shared Value) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไป 
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข 
- นักเรียนมีทักษะความชำนาญในสาขาวิชาท่ี 
   เลือกเรียน 
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วิเคราะหป์ัจจัยภายนอกสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (C-PEST) 

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส ภาวะคุกคาม 
1.พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer behavior) 

- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
   ประจำวนัได้ 
- นักเรียนมีความรู้ทางด้านวชิาการและวชิาชีพ  
   สามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่างๆ  
- นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงนอก   
   ห้องเรียน 

  

2.นโยบาย 
   (Political) 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการทำกจิกรรม 
 

 

3.งบประมาณ   
   (Economic) 

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโรงเรียนอย่างทั่วถึง  

4.สังคม 
   (Social) 

- มีวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
- บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนกจิกรรมนักเรียน 

  

5.ระบบ IT 
   (Technology) 

- มีแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์ด้าน IT  
  สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษา คน้คว้า 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  (7Ss) 
ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
   (Strategy) 

 จัดวางแผนการดำเนินงานตลอดท้ังปีการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และส่งเสริมทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ อย่างต่อเนื่อง 

 

2. โครงสร้างองค์การ 
   (Structure) 

 จัดระบบการบริหารงานในการปฏิบัติหน้าท่ีตรงตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

 บุคลากรรับภาระงานมาก 
และยังต้องรับภาระงานนอก
กลุ่มสาระ 

3. ระบบองค์การ 
   (Strategy) 

 มีการจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำ
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่องค์การ 

 บุคลากรมีหน้าท่ีและภาระงาน
ซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกัน 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
- นักเรียนมีเจตคติและค่านิยมท่ีดีงามต่อวิชาชีพ 

6.อัตรากำลังคน 
   (Staff) 

- ครูผู้สอน สอนตรงตามสาขาวิชา  

7.รูปแบบการบริหาร
จัดการ 
(Style of 
Management) 

- บริหารงานตามโครงสร้างการ 
  บริหารงานกลุ่มสาระฯเป็นลำดับ  
- บริหารงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม 
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
4. ทักษะและประสบการณ์ 
   (Skills) 

 บุคลากรมีทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าท่ี
เฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

 ขาดประสบการณ์ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

5. คุณค่ารวม 
   (Shared Value) 

 มีความมุ่งมั่น และศรัทธาในองค์การ มีเจตคติท่ีดีใน
การปฏิบัติหน้าท่ี  
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
มีความสุข และทำงานเป็นทีม 

 ระยะเวลาท่ีได้รับมอบหมาย
กระช้ันชิดเกินไป 

6. อัตรากำลังคน 
   (Staff) 

 บุคลากรท่ีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหลักค่อนข้างมีคุณภาพ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 

7. รูปแบบการบริหาร 
   จัดการ 
   (Style of Management) 

 มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 

 
 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสาระการเรียนรู้ศิลปะ(C-PEST) 
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส ภาวะคุกคาม 

1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
   (Consumer behavior) 

 ได้มีกิจกรรมการแสดงออกทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ท้ังภายในและภายนอก 

ได้ค้นคว้าหาความสามารถท่ีตนเองชอบและถนัด เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

  

2. นโยบาย 
   (Political) 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการทำกจิกรรม 
 

 

3. งบประมาณ   
   (Economic) 

ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง  

4. สงัคม 
   (Social) 

- บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนกจิกรรมนักเรียน   

5. ระบบ IT 
   (Technology) 

- มีแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์ด้าน IT  
  สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษา คน้คว้า 

 

 
4. สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารต่างๆในโรงเรียน 
 

         จากกลุ่มบริหารวิชาการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 5 เป้าหมายท่ี 1-10 และมาตรฐาน
สถานศึกษาท่ี 1- 7  ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 2(2.1)  จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่ม
บริหารวิชาการในโรงเรียนแล้ว สรุปได้ว่า กลุ่มบริหารวิชาการดำเนินการตอบสนองต่อ 
 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป้าหมายท่ี  1 – 4 และมาตรฐานสถานศึกษาข้อ1, 3, 4,5 และ 6 
 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป้าหมายท่ี 6 และ 7  และมาตรฐานสถานศึกษาข้อ 7, 8, 9,10 และ 
12 
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป้าหมายท่ี 8 และมาตรฐานสถานศึกษาข้อ 11 และ 13 
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 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 เป้าหมายท่ี 5 และ 9 และมาตรฐานสถานศึกษาข้อ 2 และ 14 
 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  เป้าหมายท่ี 10 และมาตรฐานสถานศึกษาข้อ 15 
  
 จากกลุ่มบริหารงบประมาณตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป้าหมายท่ี 6 และ  7 และ
มาตรฐานสถานศึกษาท่ี 7, 8, 9 และ 12  ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 2.1  จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอกของกลุ่มบริหารวิชาการในโรงเรียนแล้ว สรุปได้ว่า กลุ่มบริหารวิชาการดำเนินการตอบสนองต่อ 
 -  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป้าหมายท่ี 6 และ 7 มาตรฐานสถานศึกษาข้อ 7, 8, 9 และ 12 
  
 จากกลุ่มบริหารงานบุคคลตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1, และ 4 เป้าหมายท่ี 2, 5 และ 9 
และมาตรฐานสถานศึกษาท่ี 2 และ 14 ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 2(2.1)  จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอกของกลุ่มบริหารวิชาการในโรงเรียนแล้ว สรุปได้ว่า กลุ่มบริหารวิชาการดำเนินการตอบสนองต่อ 
 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป้าหมายท่ี 2 และ 5 และมาตรฐานสถานศึกษาข้อ 2 
 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 เป้าหมายท่ี 9 และมาตรฐานสถานศึกษาข้อ 14 
  
 จากกลุ่มบริหารท่ัวไปตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  เป้าหมายท่ี 7 และ 8 และมาตรฐาน
สถานศึกษาท่ี 11  ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 2(2.1)  จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่ม
บริหารวิชาการในโรงเรียนแล้ว สรุปได้ว่า กลุ่มบริหารวิชาการดำเนินการตอบสนองต่อ 
 -  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป้าหมายท่ี 7 และ 8 และมาตรฐานสถานศึกษาข้อ 11 
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บทที่ 4 แผนกลยุ  ์ก  พัฒน  ถ นศึกษ  
๑. ก  กำหนด  น/    ก   ่ี  ด ล้  กั กลยุ  ์ 

 ่ี กลยุ  ์   น/    ก   
ผ ้ ั ผิดช   

กลยุ  ์ 

1 
การบริ ารแบบ ี  วน
ร ว  

1. โ รงการ  ฒนา ถาน ึกษาและปร บปรุงอา าร ถานท่ี แ ล ง

เรียนรู้และเท โนโลยีใ ้เอื อ  อการเรียนรู้ 

- กลุ  บริ าร
ท ่ว ป 
- กลุ  บริ าร
งบประ าณ 2. โ รงการ  ฒนาระบบการบริ ารจ ดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน 

2 
 
การ  ฒนา  กยภา  รู 
 

3. โ รงการ  ฒนา  กยภา  รูและบุ ลากรทางการ ึกษาเ ื่อ 

การปฏิบ  ิงานอย าง ีประ ิทธิภา  ู  ากล - กลุ  บริ ารงาน
บุ  ล 

4. โ รงการ  งเ ริ ขว ญและกำล งใจ รูและบุ ลากรทางการ

 ึกษา 

3 

 
การ  ฒนา  กยภา 
น กเรียน 
 

5. โ รงการ  งเ ริ  วา  า ารถและท กษะการ ิดวิเ ราะ ์             

 ิด ร้าง รร ์ 
- กลุ  บริ าร
วิชาการ 
- กลุ  บริ าร
ท ว่ ป 
 
 
 

6. โ รงการยกระด บผล   ฤทธิ์ทางการเรียน 

7. โ รงการ  งเ ริ  ว  ดิภา  ท กษะกีฬาและ ุนทรียภา  

8. โ รงการป องก นยาเ   ิดและโร เอด ์ 

9. โ รงการ  งเ ริ ท กษะการเรียนรู้และการ  ฒนาผู้เรียน 

ด้วยกิจกรร ท่ี ลาก ลาย 

10. โ รงการ  งเ ริ   กยภา  ู อาเซียน 

 
4 

การ  ฒนา ุณธรร  
จริยธรร น กเรียน 

11. โ รงการ  งเ ริ  ุณธรร จริยธรร  น กเรียนดี  รี บ.อ. - กลุ  บริ าร
วิชาการ 
 12. โ รงการบางปะอิน อเ ียง 

5 การ ร้าง วา      นธ์ 
ก บชุ ชน 

13. โ รงการ ร้าง วา ร ว  ือระ ว าง ถาน ึกษาและชุ ชน 
- กลุ  บริ าร
ท ่ว ป 
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บทที่ ๕ 
ตัวชี้วดั และเปา้หมายของกลยุทธ์ 

 
๑. ตัวช้ีวัด และเป้าหมายของกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย (Target) 
2561 2562 2563 

 
การบริหารแบบมีส่วน

ร่วม 
 

1. ร้อยละของครู เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร 

 
๘o 
 

 
๘๑ 

 
๘๒ 

 
การพัฒนาศักยภาพครู 

 

2. ร้อยละของครู มีทักษะการเป็นครูรุ่นใหม่ 
(Next Generation Teachers)  
 

 
๘o 
 

 
๘๑ 

 
๘๒ 

 
การพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน 
 

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 สามารถดำรงตนอยู่ใน
สังคมโลกอย่างมีความสุข 
 

 
๘o 
 

 
๘๑ 

 
๘๒ 

 
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

 

4. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
๘o 
 

 
๘๑ 

 
๘๒ 

 
การสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน 
 

5. ร้อยละของภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ 
และเอกชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลท่ี
ร่วมพัฒนาการศึกษา 
 

 
๘o 
 

 
๘๑ 

 
๘๒ 



 
 

 


