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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  

ฉบับท่ี 5  (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2562 – 2564 
 
  ตามที่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2564 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการ
การศึกษาของโรงเรียน โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่โรงเรียนต้องการแก้ไข และเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจของการบริหารงานมายัง
สถานศึกษา  
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ได้พิจารณาแล้วโดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน คราวประชุมครั้งที่ 
5/2561 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้โรงเรียนใช้แผนกล
ยุทธ์ดังกล่าวเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงการและกิจกรรมรองรับกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดต่อไป 
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ประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบที่

ผ่านมา  และได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน - ภายนอก ของโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการ 

SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือประเมินสถานสภาพของโรงเรียน แล้วน าข้อมูลมาประกอบการก าหนด

ทิศทางของโรงเรียน โดยได้มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการก าหนด

โครงการ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 
 

  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับที่ 5 (ระยะ 3 ปี) ปีพ.ศ. 2562 – 2564 ฉบับนี้ จะเป็นแผนแม่บทที่

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนใน

ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564 ได้เป็นอย่างดี  ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน (Suanboonyopathum Lamphun) 
ที่ตั้ง  เลขที่ 12 ถนน ล าพูน – ป่าซาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน 
 จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์  51000                               
 เว็บไซต์ : www.sby.ac.th   E- mail : admin@sby.ac.th 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก 1051510294 
รหัส Smis 8 หลัก  51012007 
รหัส Obec 6 หลัก  510294 
พ้ืนที่  34 ไร่  1 งาน  50  ตารางวา  โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาคารพาณิชย์ และหอพัก (พ้ืนที่เอกเอกชน) 
ทิศใต้  ติดต่อกับ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนล าพูน - ป่าซาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
ปรัชญาโรงเรียน  การศึกษา คือ ชีวิต 
คติพจน์   นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา  (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
สีประจ าโรงเรียน   น้ าเงิน – ขาว 
ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน   ดอกเฟ่ืองฟ้า 
เอกลักษณ์  สร้างคนดีสู่สังคม 
อัตลักษณ์  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี 
 
ตราสัญญาลักษณ์ประจ าโรงเรียน   :  ความหมาย 
         ส.บ. หมายถึง ตัวอักษรย่อนามของเจ้าหญิงส่วนบุญ ชายาเจ้าจักรค าขจรศักดิ์                
เจ้าผู้ครองนครล าพูนองค์สุดท้าย ซึ่งเป็นผู้มอบที่ดินและอุปถัมภ์โรงเรียน                
         คบเพลิง หมายถึง พลังและแสงสว่างส่องทางชีวิตอันเข็มแข็ง  
         โล่ หมายถึง เครื่องปกป้อง และเป็นสิ่งแสดงถึง เกียรติยศชื่อเสียง  

ส่วนที่ 1 
บริบทของโรงเรียน 
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สรุปโดยรวม  หมายถึง  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ให้ความสว่างทางสติปัญญาสร้างพลังและเกียรติยศ 
อันจะเป็นเกราะป้องกันตนเอง 
 

2. สภาพชุมชนโดยรวม 
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 25,000– 30,000 

คนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี วัดสันดอนรอม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาล าพูน เป็นต้น อาชีพหลักของชุมชน ได้แก่ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีเดือนแปดเป็ง (สรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย) ประเพณีเดือนยี่เป็ง (วัน
เพ็ญเดือนสิบสอง) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประเพณีสลากภัตร (สลากย้อม) ลอยกระทง เป็นต้น  

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา 
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 30,000 – 60,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 2 คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน    
โอกาส   จังหวัดล าพูนมีประวัติความเป็นมามากกว่า 1,300 ปี จึงมีแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ค่อนข้างมาก สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในตัวเมืองล าพูน เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย  วัดจามเทวี 
วัดพระยืน เป็นต้น 

โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ จะเป็นพ้ืนที่ผืนเดียวกันกับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ปิงกับลุ่มน้ า
แม่กวง โดยจังหวัดล าพูนจะอยู่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงท าให้โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งบริการทาง
วิชาการหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนของเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่  

ข้อจ ากัด 
1. การระดมทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและเอกชนจะระดมได้น้อยมาก 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของสังคมมากกว่าการศึกษา 
เพราะเห็นผลในทีเป็นรูปธรรมส่งผลต่อคะแนนเสียงมากที่สุด ในส่วนของเอกชนนั้นเนื่องจากส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ จึงนิยมท าบุญตามความศรัทธามากกว่าการศึกษา 

2. ในพ้ืนที่ของจังหวัดล าพูนและจังหวัดเชียงใหม่ จะมีสถาบันกวดวิชามากมายหลายแห่ง ประกอบกับ
ค่านิยมของนักเรียนและผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวดวิชาเกินร้อยละ 70 จึงท าให้นักเรียนส่วนหนึ่ง
ไม่สนใจการเรียนในชั้นเรียน 
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3. ประวัติโรงเรียน 
 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ตั้งอยู่เลขท่ี 12 หมู่ 3 ถนนล าพูน-ป่าซาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ 0-5353-5303 โทรสาร 0-5351-1060 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
6 โรงเรียนมีเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ ต าบลต้นธงทั้งหมด ต าบลเวียงยอง ด้านทิศใต้ของถนนล าพูน-ดอยติ ต าบล
ในเมือง ในเขตคูเมืองและชุมชนบ้านหลวย ชุมชนประตูลี้ ชุมชนจามเทวี ชุมชนมหาวันและชุมชนสันดอนรอม 
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสตรีโดยเฉพาะ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 โดยเช่าที่ของเจ้าผู้ครอง
นครล าพูน (บริเวณด้านเหนือข้างธนาคารกรุงไทยซึ่งปัจจุบันเป็นส านักงานชุมสายโทรศัพท์ล าพูน  ตรงข้าม
ศาลากลาง จังหวัดในปัจจุบัน) เป็นสถานที่ชั่วคราว มีนางค าปัน โภคะกุล เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน  30 
คน ครู 3 คน เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ม.1 และในปลายปีแรกของการเรียนการสอนมีนักเรียนเพิ่มข้ึน 91 คน ครู 5 
คน ที่เดิมคับแคบ ทางราชการจึงย้ายไปที่สโมสรเสือป่า ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณให้
จ านวน 2,500 บาท และจังหวัดล าพูนได้ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันบริจาคสมทบอีก 3 ,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จึงได้สร้างอาคารแบบโรงเรียนมณฑลขึ้น   ข้างวัดพระธาตุหริภุญชัย 
ถนนอัฎฐารส และได้ย้ายไปอยู่อาคารนี้เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2474 มีชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัด
ล าพูน ส่วนบุญโญปถัมภ์” เพ่ือเสริมพระเกียรติแก่เจ้าหญิงส่วนบุญ ชายาเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนคร
ล าพูนองค์สุดท้าย ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในขณะนั้น 
 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนการช่างสตรีขึ้นในอาคารเดียวกัน จึงให้ โรงเรียนสตรี
ประจ าจังหวัดย้ายมาอยู่หมู่บ้านสันดอนรอม ถนนล าพูน-ป่าซาง (คือที่ตั้งปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 
2484 แทนโรงเรียนจักรค าคณาทร ซึ่งย้ายออกไปบ้านหนองเส้ง เนื้อที่ของโรงเรียนมี 8 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา   
 ปี พ.ศ. 2491 อาคารทรุดโทรมมาก จึงย้ายกลับไปโรงเรียนการช่างสตรี ถนนอัฏฐารส  ชั่วคราวและ
ต้นปี  พ.ศ. 2493  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจ านวน 50,000 บาท   (ห้าหมื่นบาท) ส าหรับ
สร้างอาคารเรียนชั้นเดียวแบบ 9 ห้องเรียน (อาคารไม้) พร้อมด้วยบ้านพักครู    2 หลัง ท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม พ.ศ. 2494 จึงย้ายโรงเรียนกลับมาที่ปัจจุบัน (หมู่บ้านสันดอนรอม ถนนล าพูน – ป่าซาง) และมีชื่อว่า 
“โรงเรียนสตรีล าพูน” ต่อมาในปีพ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจ านวน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาท) เพ่ือจัดซื้อที่ดินเพ่ิมขึ้นอีก 10 ไร่ 15 ตารางวา และในปี พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น 
“โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน” จนถึงปัจจุบัน  
 พ .ศ . 2 5 2 2  ได้ รั บ งบ ป ระม าณ จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เ พ่ิ ม อี ก  1 0  ไร่  ใน ร าค า  4 0 0 ,0 0 0  บ าท                            
(สี่แสนบาท) และได้รับมอบโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2523 และในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียน
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู  สมาคมศิษย์เก่า รวมทั้งผู้ปกครอง
นักเรียน ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาได้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของโรงเรียน จ านวน 4  ไร่ 2 
งาน เป็นเงิน 4,000,000 บาท  
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ปัจจุบันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มีที่ดิน 3 แปลงติดต่อกัน แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 
44 ตารางวา แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 10 ไร่ แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ 1 
งาน 50 ตารางวา มีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง โรงอาหาร/หอประชุม 1 หลัง อาคารห้องสมุด 
1 หลัง อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ สร้างด้วยเงินบริจาค 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง สระว่ายน้ าขนาด
มาตรฐาน 1 สระ อาคารพยาบาลสร้างโดยใช้เงินบริจาคจ านวน 1 หลัง อาคารโสตทัศนศึกษา 1 หลัง ห้องน้ า 
– ห้องส้วม 7 หลัง ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนชาย 1,102 คน นักเรียนหญิง 2,006 คน รวมนักเรียน
ทั้งสิ้น 3,108 คน ครู 152 คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 85 คน รวมบุคลากร
ทั้งหมด 239 คน ปัจจุบันมี นายเล่ห์  ไทยเท่ียง เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน    

 ในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดิมรับ
นักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ต่อมาในปี
การศึกษา 2542 ได้เปิดรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงท าให้โรงเรียนเปลี่ยนสภาพจาก
โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดมาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปัจจุบัน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ปี 2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนจึงได้เพ่ิมสาระมาตรฐานสากลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย ดังนี้ 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที ่ แผนการจัดการเรียน จ านวนห้อง ที ่ หลักสูตรที่เน้น จ านวนห้อง 
1 แผนการเรียนทั่วไป   10 1 หลักสูตรแผนการเรียนหอ้งเรียนทั่วไปวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

3 

2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. 

2 2 แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไปวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

3 

3 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษทางภาษา 
Mini English Program (MEP) 

2 3 หลักสูตรห้องเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ จีนญี่ปุ่น 
ฝรั่งเศส) 

4 

4 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 
(Gifted math) 

2 4 แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไปเน้นภาษาอังกฤษ-
คณิตศาสตร์ 

2 

 5 แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไปเน้นดนตรกีีฬา อาชพี 1 
6 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(STEM) 
1 

7 แผนการเรียนพิเศษคณิตศาสตร์(Gifted math) 1 
8 แผนการเรียนพิเศษทางภาษา 1 

รวม 16  รวม 16 
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
4. 1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

อาคารไม้ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวย้ายจากอาคารหลังเก่ามาสร้างใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 ด้วยเงิน
บริจาคของสมาคมฯศิษย์เก่า จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)ประกอบด้วย ห้องเรียน 6 ห้อง ใช้เป็น
ห้องจริยธรรม ห้องศูนย์วัฒนธรรมและห้องแนะแนว 

อาคาร 1 เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้นและ 2 ชั้น เงินงบประมาณ 5,700,000 บาท   (ห้าล้าน
เจ็ดแสนบาท) ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการพิเศษ 11 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง ห้องพักครู 6 ห้อง ห้องโสตทัศน
ศึกษา1 ห้องและห้องเอนกประสงค์1 ห้อง สร้างปี พ.ศ.2527 

อาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ 318 ค. เงินงบประมาณ 3,200,000  บาท (สามล้านสองแสน
บาท) สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2521 

อาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ 318 ป. เงินงบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
บาท) ประกอบด้วยห้องพักครู 2 ห้อง (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์)ห้องผู้อ านวยการ 1 ห้องห้องประชุม 1 ห้อง 
ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องบริการ 1 ห้อง ห้องวิชาการ 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 8 ห้อง ห้องเรียนธุรกิจ 2 
ห้อง สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2513 

อาคาร 4 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ 318 ก.เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) 
ประกอบด้วย ห้องเรียน 11 ห้องห้องพักครูคณิตศาสตร์3 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 2 ห้องสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 

อาคาร 5 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ324/41 (หลังคาทรงไทย) เงินงบประมาณ 17,000,000 บาท 
(สิบเจ็ดล้านบาท) ใต้ถุนโล่งพ้ืนชั้นล่างเป็นหินขัด พร้อมห้องน้ าในอาคาร  ประกอบด้วย ห้องเรียน 24 
ห้องเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา 2 ห้อง ห้องพักครูภาษาไทยและสังคมศึกษา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2547 

โรงอาห าร  – ห อป ระชุ ม มี ชื่ อ ว่ า“ป ทุ มวดี ”ส ร้ า งด้ วย เงิน งบ ป ระมาณ  800,000 บ าท 
(แปดแสนบาท) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516 

อาคาร 6 เป็นอาคาร 2 ชั้น 14 ห้องเรียน สร้างในปีการศึกษา 2546 ด้วยเงินบริจาคโดยสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) เปิดใช้เมื่อ16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ใช้เป็น
อาคารเรียนเรียนพลศึกษาและสุขศึกษาและเป็นห้องพักครูสุขศึกษาและพลานามัย 

อาคาร 7 เป็นอาคารชั้นเดียวแบบ 102 มี 2 ห้องเรียน เป็นห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง และห้องดนตรี 1 
ห้อง สร้างด้วยเงินงบประมาณ  260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาท) สร้างเมื่อปี  พ.ศ.2519 

อาคาร 8 เป็นอาคารชั้นเดียวแบบ 102 มี 2 ห้องเรียนใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิชาศิลปศึกษา          
สร้างด้วยเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2525 เป็นเงิน 779,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) 

อาคาร 9 เป็นอาคาร 2 ชั้น แบบ 204 ประกอบด้วยห้องเรียน4 ห้องเป็นอาคารคหกรรม  ใช้เรียน
วิชาคหกรรม งานบ้าน,ตัดเย็บ,งานประดิษฐ์ สร้างด้วยเงินงบประมาณ 1,559,000 บาท   (หนึ่งล้านห้าแสนห้า
หมื่นเก้าพันบาท ) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 

อาคาร10 เป็นอาคาร 2 ชั้น แบบ 204 ใช้เป็นห้องพักครูและห้องเรียนวิชางานช่าง ห้องโยธวาทิต                 
มี 4 หอ้งเรียน เงินงบประมาณ 3,034,000บาท (สามล้านสามหมื่นสี่พันบาท) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 
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อาคาร11 แบบ 318ล/55- ข สร้างปี พ.ศ. 2559 ด้วยเงินงบลงทุนและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 
22,839,100 บาท มีชื่อว่า“สิริบุญญวิทย์”เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ 119 ใช้เป็นห้องพักครูและห้องเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศประกอบด้วยห้องเรียนห้องเรียน 14 ห้อง ห้องเรียนขนาดใหญ่ 4 ห้องเงินงบประมาณ 
21,799,470บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท)  

หอถังประปา แบบ9/9 สร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2535 เป็นเงินจ านวน 219,000 บาท (สองแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันบาท) 

อาคารศรีส่วนบุญ สร้างด้วยเงินรายได้จากการจ าหน่ายสมุดหนังสือเรียน จ านวน 50,000 บาท (ห้า
หมื่นบาท) สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2536 

อาคารห้องสมุด สร้างด้วยเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน เป็นเงินจ านวน  3,000,000 
บาท (สามล้านบาท) โดยการริเริ่มของผู้อ านวยการสายสวาท สุริยะกุล ณอยุธยา สร้างปี พ.ศ. 2537 เปิดใช้
งานปี 2538 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ มีชื่อว่า “หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ” 

อาคารศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน  าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน ได้รับเงินงบประมาณจากกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปี 2540 เป็นค่าก่อสร้าง จ านวน 19,233,000 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่น
สามพันบาท) เป็นสระว่ายน้ าขนาดมาตรฐานขณะนี้ได้เปิดให้นักเรียนได้ใช้เรียนและให้บริการแก่ผู้ที่สนใจกีฬาว่ายน้ า 

เรือนพยาบาลเจ้าหญิงส่วนบุญ สร้างด้วยเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน งบประมาณ  
2,000,000 บาท (สองล้านบาท) สร้างปี พ.ศ.2540  ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว  ขนาดกว้าง 12.60  เมตร 
ยาว 32.10 เมตร มีมุขด้านหน้าและระเบียงโดยรอบเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด 404 ตารางเมตร พ้ืนที่ห้องปู
กระเบื้องแกรนิต ประกอบด้วยห้องใช้สอยดังนี้ ห้องพัก  ผู้ป่วย 1 ห้อง ห้องเกียรติประวัติ 1 ห้อง ห้องน้ าชาย 
2 ห้อง ห้องน้ าหญิง 2 ห้อง 

ทางเชื่อมอาคาร 3 – 4 สร้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษางบประมาณปี 2545 โดยการขออนุมัติจาก
กรมสามัญศึกษาสร้างทางเดินเชื่อมอาคารเรียน เป็นเงิน 317,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) 

อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ สร้างด้วยเงินบริจาคของสมาคมศิษย์เก่า ฯ สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูนเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  สร้างในพ้ืนที่ว่างซึ่งโรงเรียนจัดซื้อเพ่ิมเมื่อ ปีการศึกษา 2547 เป็นอาคารโล่งชั้ น
เดียว มีพ้ืนที่ 2,400 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 8,257,319 บาท 
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4.2 แผนผังโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 แผนผังโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน
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5. ข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 
    5.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้บริหารชื่อ   นายกนที  บุญมากาศ    
 ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน                      
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา) 
 ได้ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน มี 4 คน คือ 

1. นายขุนหาญ   นิตตา   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

2. นายอรรถพงษ์  เฟ่ืองฟู  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
3. นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
4. นายจักรพงษ์  ใจปัญญา  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 
5.2 ท าเนียบผู้บริหาร 
     ตาราง 1 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  (พ.ศ.) 

1 นางค าปัน            โภคะกุล 2472 – 2485 
2 นางทองอยู่ วสันตทัศน์ 2485 – 2488 
3 นางสาววันดี มาละวิชัย 2488 – 2492 
4 นางสาวบุญธรรม ปฏิรูปานุสรณ์ 2492 – 2494 
5 นางสาวทองค า ปฏิรูปานุสรณ์ 2494 – 2510 
6 นางจันทนา รัตนธัญญา 2510 – 2511 
7 นางสาวลาวัณย์ วุฒิกุล 2511 – 2516 
8 นางนิภา นินทบดี 2516 – 2522 
9 นางประไพ   ตันตระกุล 2522 – 2525 
10 นางสาวบุญนาค เดี่ยววิไล 2525 – 2533 
11 นางสายสวาท   สุริยกุล ณ อยุธยา 2533 – 2539 
12 นายสมพงษ์   ญาณตาล 2539 – 2546 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  (พ.ศ.) 

13 นายนิวัฒน์ชัย  รัตน์ชเลศ 2546 – 2549 
14 นายณรงค์       แปงทอง 2549 – 2554 
15 นายอ านวย  อุตตระพยอม 2554 – 2555 
16 นายเล่ห์     ไทยเที่ยง 2555 – 2561 
17 นายกนที  บุญมากาศ 2561 – ปัจจุบัน 

 
5.3 ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 
     ตาราง 2  แสดงข้อมูลครู 
 

กลุ่ม/กลุ่มสาระ/งาน 
วุฒิการศึกษา จ านวน 

รวม 
  

วิทยฐานะ   จ านวน 
รวม 
  

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ครู
ผู้ช่วย ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผู้บริหาร  -   -  4 1     5 - - 4 1 - 5 
2. ภาษาไทย - 7 2 6     15 1 5 9 - - 15 
3. วิทยาศาสตร ์ 8 10 2 10     30 2 10 12 1 5 30 
4. ภาษาต่างประเทศ  4 12 3 7     26 10 12 2 - 2 26 
5. สังคมศึกษา 2 7 4 5     18 3 8 7 - - 18 
6. คณิตศาสตร ์ 3 6 4 11     24 - 6 15 - 3 24 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 2 - 1  -  8 1 1 7 - 1 8 
8. การงานอาชีพ                 
   8.1 คอมพิวเตอร์ 1  - 2 6     9 - 4 5 - - 9 
   8.2 คหกรรม+เกษตร 3 2 2 2     9 - 2 5 - 2 9 
   8.3 ธุรกิจ 2 5 - -     7 1 3 3 - - 7 
9. ศิลปะ 1 2 2 -     5 1 - 4 - - 5 
10. งานแนะแนว -  - 1 3     4 - 2 2 - - 4 

รวม 26 54 28 51 1   160 18 53 72 2 13 160 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
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ภาพ 2 แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 
 

 
 

ภาพ 3 แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนข้าราชการครูแยกตามวิทยฐานะ 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับที่ 5 (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2561 – 2564  | หนา้ 11   

 

ตาราง 3 แสดงข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า 

กลุ่ม/กลุ่มสาระ/งาน 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน 
รวม 

  

 ม.3  
หรือต่ ากว่า 

ม.6  
หรือเทียบเท่า  

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ครูอัตราจ้างคนไทย +  LAB 
BOY + พนักงานราชการ  -  -  -  -  -  - 4 10  -  - 14 
2. ครูชาวต่างชาติ  -  -  -  -  -   9 2  -  - 11 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน  -  -  - 1 1 2 6 17  -  - 27 
4. พนักงานท าความสะอาด  - 16  -  -  -  -  -  -  -  - 16 
5. พนักงานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 1 1  -  -  -  -  -  -  -  - 2 
6. ยามรักษาการ 3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 
7. พนักงานขับรถ  -  - 4  -  -  -  -  -  -  - 4 
8. นักการภารโรง  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 0 
9. ช่างไฟฟ้า - ประปา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
10. เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ า  -  -  -  -  -  - 1  -  -  - 1 
11.ลูกจ้างประจ า  -  - 1  -  -  -  -  -  -  - 1 

รวม 4 17 5 1 1 2 20 29     79 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 

 
ภาพ 4 แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนบุคลากรและลูกจา้ง 
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5.4 จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 
ตาราง 4  แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 

    

ระดับชั น 
เพศ 

รวม ห้องเรียน 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 268 376 644 17 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 248 350 598 15 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 228 332 560 14 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 183 372 555 15 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 121 276 397 15 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 140 381 521 16 

รวม 1,188 2,087 3,275 92 
     ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 
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5.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

➢ ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
    ตาราง5  แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยของการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2560 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2558 508 47.39 36.93 42.25 52.27 33.11 
2559 511 51.31 33.08 36.87 53.33 33.90 
2560 538 54.10 28.56 34.53  32.03 

 
 

 
ภาพ 6 แผนภูมิแท่งแสดงทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  

ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
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➢ ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ตาราง 6  แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2560 

 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

2558 572 54.73 30.34 35.86 42.26 26.71 
2559 513 57.03 26.70 33.60 38.17 26.42 
2560 472 50.65 25.23 29.98 35.96 26.68 
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ภาพ 7 แผนภูมิแท่งแสดงทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 
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6. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
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 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพองค์กร โดยให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ท าการ
วิเคราะห์ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
กิจกรรมต่างๆ หลังจากนั้นคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพองค์กร ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 40 คน  
 โดยองค์ประกอบของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานโดย SWOT Analysis ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) และสภาพแวดล้อมภายในที่
เป็นจุดแข็ง(Strenghts) หรือจุดอ่อน(Weakneses) โดยท าการวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพล/สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้ันตอนการวิเคราะห์ ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8 แสดงขั นตอนการวิเคราะห์สภาพองค์กรของโรงเรียน 

 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพองค์กร 

ลงคะแนนให้ค่าน  าหนักคะแนนของกรรมการแต่ละคน 
กรอกลงในตาราง 

พล็อตจุด 

คณะกรรมการหลอมรวมจากแบบวิเคราะห์สภาพองค์กร 

การวิเคราะห์องค์กรภายนอก 
โอกาส/อุปสรรค (STEP) 

การวิเคราะห์องค์กรภายใน 
จุดแข็ง/จดุอ่อน (2S4M) 

แต่งตั งคณะกรรมการ 

สรุปผลการวิเคราะห์องค์กร 
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จากการประชุมคณะกรรมการได้ตารางการวิเคราะห์องค์กรของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

ดังนี้  

ตาราง 7 แสดงการก าหนดสภาพน  าหนักของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

ประเด็นส าคัญ ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) -0.02 

2.  ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.03 

3.  ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.02 

4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) -0.01 

5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.04 

6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.07 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (STEP) 0.12 
 
 

ตาราง 8 แสดงการก าหนดสภาพน  าหนักของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

ประเด็น ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1.  ดา้นสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.00 

2.  ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.16 

3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.02 

4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) -0.06 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (2S4M) 0.12 
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ตาราง 9 สรุปผลแสดงการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 

ประเด็นส าคัญ น  าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น  าหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(S1) 

0.20 4.02 4.14 0.80 0.83 -0.02 

2. ด้านผลผลิตและบริการ (S2) 0.14 4.20 4.00 0.59 0.56 0.03 

3. ด้านบุคลากร (M1) 0.16 4.27 4.16 0.68 0.67 0.02 

4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 0.12 4.03 4.14 0.48 0.50 -0.01 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.10 4.08 3.73 0.41 0.37 0.04 

6. ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.28 3.63 3.37 1.02 0.94 0.07 

สรุปปัจจัยภายใน 3.98 3.86 
0.12  

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 0.06 

หมายเหตุ 
ผลของน้ าหนัก x คะแนนเฉลี่ย ได้มาจากการคิดแบบค่าเฉลี่ยของจุดแข็งและจุดอ่อนโดยตัวเลขทศนิยม 2 หลัก ค่าที่

เห็นในตารางเป็นค่าประมาณการ 

 
ตาราง 10 สรุปผลแสดงการวิเคราะห์สภาพภายนอกองค์กร 

ประเด็นส าคัญ น  าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น  าหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. สังคมและวัฒนธรรม (S) 0.34 4.21 4.21 1.43 1.43 0.00 
2. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.22 4.21 3.48 0.93 0.76 0.16 
3. ด้านด้านเศรษฐกิจ (E) 0.31 3.86 3.79 1.20 1.17 0.02 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.13 3.81 4.29 0.50 0.56 -0.06 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.05 3.93 
 0.12 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 0.06 

หมายเหตุ 
ผลของน้ าหนัก x คะแนนเฉลี่ย ได้มาจากการคิดแบบค่าเฉลี่ยของโอกาสและอุปสรรคโดยตัวเลขทศนิยม 2 หลัก 

ค่าที่เห็นในตารางเป็นค่าประมาณการ 
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กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
จากการวิเคราะห์สภาพองค์กรจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 
 

อธิบายผลจากกราฟ 

ผลจากการวิเคราะห์องค์กร จะเห็นว่า จุดไข่แดงพร้อมลูกศรจะปรากฏอยู่ทางด้านจุดแข็งและ
อุปสรรค ซึ่งถือว่าเป็น STAR หรือ ดาวรุ่ง แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งและได้รับ
โอกาสสนับสนุนจากภายนอก ควรมีการขยายและส่งเสริมสิ่งที่เข้มแข็งให้มีการพัฒนาต่อไป 

 
 
 

S 
จุดแข็ง 

W 
จุดอ่อน 

โอกาส 
O 

T 
อุปสรรค 

3.98 -3.86 

4.05 

-3.93 

(0.12, 0.12) 

Cash Cows Dogs 

Question 
Marks 

Stars 
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สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 

1. สภาพแวดล้อมภายใน 

    1.1  ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy : S1) 

 สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง เนื่องจากภาระงานครูมีหลายหน้าที่ท าให้ขาด

ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และครูบางส่วนรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป ท าให้มีเวลาในการเตรียมการ

สอนน้อย รวมทั้งการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาระงานเพ่ิมขึ้น

และบุคลากรบางส่วนปรับตัวไม่ทัน 

 มีในส่วนของจุดแข็งคือ จัดนโยบายการบริหารชัดเจน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนการสอน มีสื่อเทคโนโลยีช่วยในการส่งเสริมบรรยากาศในชั้นเรียน ได้รับการสนับสนุนด้านการจัด

การศึกษาจากหน่วยงานาภายนอก 
   

1.2  ด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service and Produces :S2) 

สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด

วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน

เรียนอย่างหลากหลายตรงตามความต้องการและศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงครบถ้วน นักเรียนมีทักษะใน

การด ารงชีวิต มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ในส่วนของจุดอ่อน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนสอบโอเน็ตบางรายวิชายังไม่บรรลุ

เป้าหมาย นักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรม เช่น การรักษาสมบัติของส่วนรวม ความรับผิดชอบ และยังมีผู้เรียน

บางส่วนที่ขาดความตระหนักในหน้าที่และความส าคัญของการศึกษา 
 

1.3  ด้านบุคลากร (Man : M1) 

สรุปผลผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน แต่อยู่ในลักษณะใกล้เคียงกัน เนื่องจากครู

บุคลากรงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคลากร ครูมีความรู้ความสามารถและ

ความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เหมาะสมกับ

การปฏิบัติงาน รวมทั้งได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
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และในส่วนที่เป็นจุดอ่อน คือครูแต่ละคนมีคาบสอนและภาระงานมาก ครู บุคลากรปฏิบัติงานหลาย

หน้าที่มีภาระงานมาก ท าให้งานล่าช้า ไม่ทันก าหนด หรือบางครั้งมีภาระงานพิเศษเร่งด่วน ท าให้งานสอนไม่

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ บุคลากรบางส่วนขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน และครูบางกลุ่มสาระไม่เพียงพอ

เนื่องจากเกษียณอายุราชการและไม่ได้ต าแหน่งทดแทนในสาระที่ขาด 
 

 1.4  ด้านประสิทธิภาพการเงิน(Money : M2) 

  สรุปผลผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง แต่อยู่ในลักษณะใกล้เคียงกัน มีการใช้จ่าย

งบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดในบางโอกาส เมื่อมีกิจกรรม/โครงการภายนอกมาแทรก หรือการ

เคลียร์เงินยืมล่าช้า ท าให้ข้อมูลการเงินไม่เป็นปัจจุบันท าให้ครูบางส่วนต้องส ารองเงินส่วนตัวจ่ายไปก่อน การ

เบิกจ่ายงบประมาณยังขาดความคล่องตัว โรงเรียนต้องช าระค่าสาธารณูปโภคในจ านวนที่ค่อนข้างสูง กระทบ

ต่องบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาการศึกษา  

  ในส่วนของจุดแข็งนั้น ได้แก่ การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมี

ระบบ ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหน่วยงานอ่ืน เช่น 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วัด หรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ

ตรงตามแผนงาน/โครงการ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมท าให้ใช้จ่ายได้ตรงตามความต้องการ 
 

 1.5  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) 

  สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  โดยโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเพียงพอในการ

จัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนและมีความพร้อมในการให้บริการแก่

ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่รอบบริเวณโรงเรียน มีการ

ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

  ในส่วนของจุดอ่อนนั้น ได้แก่ สภาพโต๊ะเก้าอ้ีบางห้องเรียนเก่าและช ารุด การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้าไม่

ทันต่อการใช้งาน สื่อวัสดุอุปกรณ์บางส่วนยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โรงอาหารไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
 

 1.6  ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 

  สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  โดยการบริหารจัดการมีเป้าหมาย และทิศทางที่

ชัดเจนท าให้บุคลากรรู้ทิศทางในการด าเนินงานและร่วมกันพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้ มีการวางแผนการ

ท างานชัดเจน มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตัวเองอย่างสม่ าเสมอ บุคลากรให้ความ

ร่วมมือในการด าเนินการตามนโยบายของโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ส่งเสริมให้มี

เครือขา่ยผู้ปกครองเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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  ในส่วนของจุดอ่อนนั้น พบว่าสารสนเทศมีหลายระบบและขาดความต่อเนื่องกันท าให้ต้องท างานที่

ซ้ าซ้อน โรงเรียนขาดการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามค าสั่ง ขาดความเป็นเอกภาพในการท างาน และ

ระบบสารสนเทศยังไม่มีความเป็นปัจจุบัน       

 

2. สภาพแวดล้อมภายนอก 

2.1  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Factors : S) 

 สรุปผลการวิเคราะห์ พบว่าเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค เนื่องจากโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นที่

ยอมรับของชุมชนและสังคม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือในการ

ด าเนินงานและกิกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เครือข่าย

ผู้ปกครองเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา   

ในส่วนของอุปสรรคนั้น ได้แก่ พบว่าผู้ปกครองบางส่วนมีปัญหาครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบต่อ

การเรียน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควรเนื่องจากต้องท างาน และนักเรียนบางส่วนไม่ได้อาศัยอยู่

กับบิดามารดา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  
 

 2.2  ด้านเทคโนโลยี ( Technological  Factors : T) 

 สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  เนื่องจากการสื่อสารความทันสมัยของ

เทคโนโลยีทางสังคมส่งผลให้นักเรียนเกิดความรอบรู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ โรงเรียนมี

เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูล ผลงาน ข่าวสารของสถานศึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก และนักเรียนสามารถน า

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว รวมทั้งสถานศึกษามีการปรับ

หลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยี  

ในส่วนของอุปสรรคนั้น ได้แก่ นักเรียนบางกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เน้นความบันเทิง

มากจนเกินไป อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่ทันสมัยและบุคลากรยังขาดความช านาญในการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  

2.3  ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 

สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค  เนื่องจากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 

องค์กรเอกชนต่างๆ และชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาหลากหลาย มีการสนับสนุนทุนการศึกษา 

ทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการฝึกให้นักเรยีนมีรายได้ระหว่างเรียน  
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ในส่วนของอุปสรรคนั้น พบว่า ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้น้อยไม่แน่นอน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไม่

สามารถสนับสนุนบางกิจกรรมของโรงเรียนได้ เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างหรือเกษตรกรรม  
 

2.4  ด้านการเมืองและการกฎหมาย (Political and legal factors :P ) 

สรุปผลการวิเคราะห์แล้วเป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองหรือ

เปลี่ยนรัฐบาลท าให้เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย การด าเนินงานจึงขาดความต่อเนื่อง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ล่าช้า รวมทั้งการลดอัตราก าลังท าให้บางสาขาวิชามีบุคลากรไม่เพียงพอ  

ในส่วนของโอกาสนั้น พบว่า รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา  ได้แก่ เงิน

ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน นโยบายเรียนฟรี 15ปี อย่างมีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการ

เรียนการสอนและการให้การศึกษาภาคบังคับ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมี
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทัง้สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิ รูป
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้ เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 

ส่วนที่ 3 
การก าหนดยุทธศาสตร์ 
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(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดทาแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา (Aspirations) 
   4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การ
อ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinkingand Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม(Compassion) 
 4.2  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย 
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในกาลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวั ย
ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือการทางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทางานอย่างมี
คุณค่าและเป็นสุข 
 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม 
 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถ
ของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดา
รงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้ เรียน
แต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มี
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะ
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่
เหมาะสม 
  5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 
6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

2. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  

 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบายโดย
ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) จุดเน้นด้านความม่ันคง 
 แนวทางหลัก 
 1.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 1.2  การบริหารจัดการ 
 1.3  การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
 1.4  การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
(2) จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทางหลัก 
 2.1  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง

ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 
(3) จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 แนวทางหลัก 
 3.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3.2  การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3  การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 3.4  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 
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(4) จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 แนวทางหลัก 
 4.1  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4.2  การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.3  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.4  การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
(5) จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางหลัก 
 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.2  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต 
 5.3  พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
 แนวทางหลัก 
 6.1  ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา 
 6.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.4  ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 
 6.5  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
 

วิสยัทศัน ์
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับที่ 5 (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2561 – 2564  | หนา้ 29   

 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท า งานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที ่
 7. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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วัตถุประสงค์  
 วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ  
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
หลักการ 
 1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
 3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 
จุดเน้นการจัดการศึกษา 
 1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอ่ืน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ 
 2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ
อนุบาล โดยมีจุดเน้น 
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 
 3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้
แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
 - เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
 - เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
 - เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 - ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
 - จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
 - พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
 - จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
 4. ระดับอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ
ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 
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 - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
 - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 - จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 5. ระดับอุดมศึกษา  เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 
 - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
 - เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 - ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ใช้กระบวนการพฒันาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
 2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การ
นิเทศ และการบริหาร 
 3. ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของ
องค์กร 
 4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหลื่อม
ล้ าในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
 5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
 6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการ
บริหาร 
 7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่ อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 8. ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในทุกระดับ เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
 9. ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ
ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ 
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 10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 
4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 
 

วิสัยทัศน์ 
 การมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย 4.0 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จรยิธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต 
มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 
 2. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอานาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 
 5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนว
ทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิต 
และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ บนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย 4.0 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีการกระจายอานาจการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาธิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา ใช้ระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
 
ค่านิยม 
 “S-STAR” 
 S : System = ท างานเป็นระบบ 
 S : Service Mind = มีจิตบริการ 
 T : Teamwork = ท างานเป็นทีม 
 A : Accountability = มีความรับผิดชอบ 
 R : Real Moral = มีคุณธรรม 
 
กลยุทธ์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  จุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 6 
กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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1. นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพูน 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 
อธิบายศัพทป์ระเด็นวิสัยทัศน์ 
 1. พลโลก (world citizens) หมายถึงคุณลักษณะที่เป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 เลิศวิชาการ
สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และยกระดับ
ทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารหลาย
ภาษา ทักษะชีวิตสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการน า ICT ไปใช้อย่างชาญฉลาด 
 2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  หมายถึงปรัชญาที่ชี้แนะแนว
ทางการด ารงชีวิต และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น   โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยและ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การครองตนและครองงานให้มีคุณค่าบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อที่ว่า “การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับคุณค่าของคน”การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน การพิจารณาตนเองอยู่เสมอ และไม่มีทิฐิ
พร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนเองและแก้ไขให้ถูกต้อง ก็จะเกิดความผิดพลาดในชีวิตน้อยท่ีสุด” 
 3. ความเป็นไทย (Thai traditional) หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและความเป็นไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพในเวทีโลกอย่างภาคภูมิใจ 
 4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) หมายถึง การบริหารงานที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายทางการเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีอิสระ โดยกระท าด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้งานนั้นด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  

3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ความ
เป็นพลโลก 

4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม   
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพ 
ดนตรี กีฬาและภาวะผู้น า 

6. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายใน 
และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลโลก 

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้ เรียนมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึกในความเป็นไทย
และเกิดความภาคภูมิ 

9. ส่งเสริมและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ  
เรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครูและนักเรียน 

10. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอ้ือต่อการเรียนรู้ และใช้อย่าง 
 คุ้มค่าส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
เป้าหมาย  (Objective) 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล 

2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษาอาชีพดนตรี 
กีฬาและภาวะผู้น า 

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับประเทศ 
6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
7. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอ้ือต่อการเรียนรู้  
8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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10. ครูและนักเรียนด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่

ความเป็นพลโลก 
12. มีเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ  
13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคล ากร ให้ เป็น

พลเมืองโลก 
14. นักเรียนมีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 

 
จุดเน้นสถานศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ

การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา) 
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพ่ือ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่การวิจัย การ

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
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8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

9. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน 
 
ค่านิยมองค์กร (Core Value)   
 ค่านิยมโรงเรียน คือ “BLUE” ความสมดุลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความเป็นเอกภาพและอัตลักษณ์ และพัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 9 แสดงค่านิยมขององค์กรโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

 

มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ตัวชี วัดความส าเรจ็ (Key Performance Indicator) 
❖ ด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. นักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6 มีคะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4. จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง 
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมขึ้น 
6. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
7. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT 

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล 
8. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
9.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
10. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหาได้ 
11. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถ

เผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล 
12. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะผู้เรียน 
13. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความรู้ เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

14. นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะเต็ม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตามแนวทางของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

15. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษา 

16. นักเรียนที่มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา อาชีพและการแสดงออกด้านต่างๆ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 

17. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
18. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิตสังคม 
19. นักเรียน รู้จัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมและประกอบอาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 
20. นักเรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
21. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันมีจ านวนลดลง  
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22. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้นมีจ านวนลดลง  
23. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบถูกต้องตามขั้นตอน 
24. นักเรียนได้รบัการป้องกันแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 
❖ ด้านที่ 2 การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

25. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
26. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน 
27. สถานศึกษาได้รับการประเมินเพ่ือเสนขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
28. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไปและ

ได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน 
29. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
30. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
31. สถานศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัด

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
32. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า  
33.  นักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการที่ตอบสนองต่อความ

ถนัดความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน 
34. นักเรียนทุกคนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 
❖ ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื นฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
35. นักเรียน/ผู้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
36. นักเรียน/ผู้รับบริการห้อง ICT Resource Center มีความพึงพอใจในการใช้ห้อง 
37. นักเรียน/ผู้รับบริการห้องให้บริการสืบค้นซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ IT มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
38. นักเรียน/ผู้รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการโสตทัศนูปกรณ์ 
39. สถานศึกษามีจ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
40. สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอและเอ้ือต่อการบริหารจัดการและ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
41. วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
42. นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกนอกและสามารถน า

ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
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43. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป 
44. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
45. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
46. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
47. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
48. สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างภาวะความเป็นผู้น า 
49. นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
50. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 
❖ ด้านที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

51. ครูมกีารบูรณาการใช้สื่อ DLIT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
52. ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน โดยใช้สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 
53. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี
54. ครมูีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

วัดและประเมินผล  รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเชิงบวก
ผ่านกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

55. ครูได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและได้รับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 
56. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและใช้เครื่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
57. ครอูอกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 
❖ ด้านที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัด

การศึกษา 
58. โรงเรียนมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
59. โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงานของโรงเรียนต่อชุมชนและ

สังคมภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
60. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
61. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
62. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบ

ต่อการวางแนวทางการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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63. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ 

64. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

 

❖ ด้านที่ 6 การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
65. นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยอย่างถ่องแท้ 
66. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักศาสนา 
67. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
68. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีวันส าคัญของชาติ , ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
69. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และศิลปกรรม 
70. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน   
71. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน 
72. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 
73. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมด้านศาสนา/ งานรัฐพิธี / ราชพิธี 
74. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
75. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

 
2. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี วัดของสถานศึกษา 
  

 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ได้ท าการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดของ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้  
 

ตาราง 11 แสดงการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 

วิสัยทศัน์ พันธกิจ 

ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนส่วนบุญ
โญปถัมภ์ ล าพูน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลก ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบน
พ้ืนฐานความเป็นไทย 

1.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 

2.  พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  

3.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้ครูและผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ความเป็นพลโลก 

4.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพ่ือบ่มเพาะ 
คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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วิสัยทศัน์ พันธกิจ 

5.  ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพดนตรี กีฬาและภาวะผู้น า 

6.  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลโลก 

7.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

8.  พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือ
ปลูกฝังสร้างจิตส านึกในความเป็นไทยและเกิดความภาคภูมิ 

9.  ส่งเสริมและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิต
พอเพียงกับครูและนักเรียน 

10. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
พอเพียง เอ้ือต่อการเรียนรู้ และใช้อย่าง คุ้มค่าส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

ตาราง 12 แสดงการเชื่อมโยงพันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

พันธกิจ เป้าหมาย 

1.  จั ดการศึกษาให้ มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน
ก า รศึ ก ษ าข อ งช าติ แ ล ะ เที ย บ เคี ย งต าม
มาตรฐานสากล 

1.  สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล 

2.  ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพ
ดนตรี กีฬาและภาวะผู้น า 

2. นักเรียนมี อัจฉริยภาพของด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษาอาชีพ
ดนตรี กีฬาและภาวะผู้น า 

3.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพ
เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์ รางวัล

คุณภาพ 
5.  สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ระดับประเทศ 
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พันธกิจ เป้าหมาย 

5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความถนัดและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 

6. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย พอเพียง เอ้ือต่อการเรียนรู้ และใช้
อย่าง คุ้มค่าส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ นอก
สถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

7.  สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

7.  ส่งเสริมและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครู
และนักเรียน 

9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

10. ครูและนักเรียนด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือสร้างให้ครู
และผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่
ความเป็นพลโลก 

11. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างครู
และผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าว
สู่ความเป็นพลโลก 

9.  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้ ง
ภายในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้เป็นพลโลก 

12. มีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  

13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้เป็น
พลเมืองโลก 

10.  พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึกในความเป็นไทย
และเกิดความภาคภูมิ 

14. นักเรียนมีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 
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3. การวิเคราะห์กลยุทธ์และตัวชี วัดความส าเร็จ  
❖ กลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัด

การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
 

ตาราง 13 แสดงการวิเคราะห์กลยุทธ์กับเป้าหมายขององค์กร 

กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
พลโลก 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 

2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษาอาชีพดนตรี กีฬาและภาวะผู้น า 

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับประเทศ 
6. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความถนัดและความต้องการ

ของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย พอเพียง เอ้ือต่อการเรียนรู้  

8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ครูและนักเรียนด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย 

4.  สง่เสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

11. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างครูและผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่ความเป็นพลโลก 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณา
การของทุกภาคส่วนในการ
สนับสนุนและการจัดการศึกษา 

12. มีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ  
13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา

และพัฒนาบุคลากรให้เป็นพลเมืองโลก 
6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

บนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
14. นักเรียนมีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

ตาราง 14 แสดงการวิเคราะห์เป้าหมายกับตัวชี วัดความส าเร็จ  

เป้าหมาย (Objective) ตัวชี วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator) 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและ
เทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล 

1. นักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6 มีคะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 
1.1 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1.2 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1.3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1.4 รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1.5 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.6 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.7 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.8 รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.9 รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแยก
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.1. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.2. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.3. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.4. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.5. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
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2.6. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

2.7. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.8. ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

2. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง 
4. นักเรยีนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมขึ้น 
5. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนแบบ

บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ
ชน 

6. นักเรียนมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มผีลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT  

7. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

8. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

9.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 

10.  นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล 

11.  นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะผู้เรียน 
12.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความรู้ เจตคติที่ดีต่อ

งานอาชีพ 
2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของ

ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ภาษาอาชีพ
ดนตรี กีฬาและภาวะผู้น า 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะเต็ม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาตามแนวทางของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาทุกคนได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 

3. นักเรียนที่มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา 
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อาชีพและการแสดงออกด้านต่างๆได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย 
ค่านิยมอันดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิต

สังคม 
3. นักเรียน รู้จัก เข้าใจตนเองมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม

และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
4. นักเรียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

1. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันมีจ านวนลงลง  
2. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้นมีจ านวนลดลง  
3. นักเรียนได้รับการคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบ

ถูกต้องตามขั้นตอน 
4. นักเรียนได้รับการป้องกันแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์

ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. สถานศึกษาบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพ
ระดับประเทศ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. สถานศึกษามีการรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน 
3. สถานศึกษาได้รับการประเมินเพ่ือเสนอขอรับรางวัลโรงเรียน

พระราชทาน 
4. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ทัง้ภายใน

และภายนอกในระดับดีขึ้นไปและได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน 
5. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
6. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
7. สถานศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ

การจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง

ความถนัดและความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชนและสงัคม 

1. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี โดยความ
ร่วมมือของโรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม
ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า  
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2. นักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการท่ีตอบสนองต่อความถนัดความสนใจและศักยภาพ
ของผู้เรียน 

3. นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

7. สถานศึกษามีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา
อย่างหลากหลาย พอเพียง 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. นักเรียน/ผู้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช้
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2. นักเรียน/ผู้รับบริการห้อง ICT Resource Center มีความพึงพอใจ
ในการใช้ห้อง 

3. นักเรียน/ผู้รับบริการห้องให้บริการสืบค้นซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ IT มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน 

4. นักเรียน/ผู้รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการ
จัดการโสตทัศนูปกรณ์ 

5. สถานศึกษามีจ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

6. วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

8. สถานศึกษามีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

1. สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพียงพอ
และเอ้ือต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
ภายนอกนอกและสามารถน าประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับมาก
ขึ้นไป 

9. สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพ้ืนฐาน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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10. ครูและนักเรียนด ารงชีวิต
โดย ใช้ ห ลั กป รั ชญ าขอ ง
เศรษฐกิจ  

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
2. นักเรยีนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
3. สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างภาวะความเป็นผู้น า 
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ใน

โรงเรียน 
11. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ สร้างครูและ
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ และก้าวสู่ความเป็น
พลโลก 

1. ครูมีการบูรณาการใช้สื่อ DLIT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน โดยใช้สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง

ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

4. ครูมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  รวมทั้ง
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเชิง
บวกผ่านกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

5. ครูได้รับการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย และประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 

7. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

12. มีเครือข่ายทางการศึกษาทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

1. โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร  ผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนต่อชุมชนและสังคมภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. โรงเรียนมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
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13.มีการประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นพลเมืองโลก 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิด
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อการวางแนวทางการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

14. นักเรียนมีจิตส านึกและ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
 
 
 

 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยอย่าง
ถ่องแท้ 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักศาสนา 
3. นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีวันส าคัญของชาติ , 

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่ งเสริมการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 

ธรรมชาติ และศิลปกรรม 
6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

โรงเรียน   
7. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน 
8. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 
9. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านศาสนา/งานรัฐพิธี/ราชพิธี 
10. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
11. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ

หลากหลาย 
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ตาราง 15 แสดงกรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะ 3 ปี 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี วดัความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

1.  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
พลโลก 

1. จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและ
เทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล 

1.สถานศึกษาจัดการศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและ
เทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล 

1. นักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6 มีคะแนนค่าเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูงกว่าระดบัประเทศ 

        

1.1 รายวิชาภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 54.10 55.00 56.00 57.00 

1.2 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 28.56 29.00 29.50 30.00 

1.3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 34.53 35.00 35.50 36.00 

1.4 รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 32.03 32.50 33.00 33.50 

1.5 รายวิชาภาษาไทย ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 50.65 51.00 52.00 53.00 

1.6 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 25.23 25.50 26.00 26.50 

1.7 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 29.98 30.50 31.00 31.50 

1.8 รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 26.68 27.00 27.50 28.00 

1.9 รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 35.96 36.50 37.00 37.50 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

    

2.1 ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      

     ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 2.50 2.50 (65) 2.50 (66) 2.50 (67) 

     ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 2.75 2.50 (65) 2.50 (66) 2.50 (67) 

2.2 ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

     ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 2.02 2.00 (65) 2.00 (66) 2.00 (67) 

     ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 1.75 1.50 (65) 1.50 (66) 1.50 (67) 

2.3 ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     

     ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 2.40 2.00 (65) 2.00 (66) 2.00 (67) 
     ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 2.30 2.00 (65) 2.00 (66) 2.00 (67) 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี วดัความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

2.4 ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ      

     ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 2.29 2.00 (65) 2.00 (66) 2.00 (67) 
     ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 2.40 2.00 (65) 2.00 (66) 2.00 (67) 
 2.5 ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  
    

     ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 2.77 2.50 (65) 2.50 (66) 2.50 (67) 

     ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 3.03 2.50 (65) 2.50 (66) 2.50 (67) 

2.6 ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

     ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 3.22 3.00 (65) 3.00 (66) 3.00 (67) 

     ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 3.21 3.00 (65) 3.00 (66) 3.00 (67) 

2.7 ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     

     ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 3.40 3.00 (65) 3.00 (66) 3.00 (67) 

     ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 3.00 3.00 (65) 3.00 (66) 3.00 (67) 

2.8 ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา      

     ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 3.08 3.00 (65) 3.00 (66) 3.00 (67) 

     ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 2.75 3.00 (65) 3.00 (66) 3.00 (67) 

3. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4. จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดลง 1.18 1.5 1 0.5 

5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น 89 90 92 94 

6. นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

80 82 83 84 

7. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
ผลงานสร้างสรรค์ด้าน ICT สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้า
ร่วมหรือแข่งขันและได้รับรางวัล  

10 12 14 16 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี วดัความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

8. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

ไทย     89.03 
อังกฤษ 50.01 

90 
51 

91 
52 

92 
53 

9.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 60.79 61 62 63 

10.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 

97.20 97 98 99 

11.  นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการเรียนแบบบูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชน รวมทั้งเข้าร่วมหรือ
แข่งขันและได้รับรางวัล 

10 12 14 16 

12.  นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะผู้เรียน 100 100 100 100 

13.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความรู้ เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

97 100 100 100 

2.  ส่งเสริมอัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ภาษา อาชพี
ดนตรี กีฬาและภาวะผู้น า 
 

2. นักเรียนมีอัจฉรยิภาพ
ของด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ภาษาอาชีพ
ดนตรี กีฬาและภาวะผู้น า 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษสะเต็ม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ตามแนวทางของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

100 100 100 100 

2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษาได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพดา้นภาษา 

100 100 100 100 

3.  นักเรียนที่มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา อาชีพ
และการแสดงออกด้านต่างๆได้รับการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพตาม
ความถนัดและความสนใจ 

100 100 100 100 

3.  พัฒนาระบบดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียนให้มี
ศักยภาพเพื่อบ่มเพาะ 
คุณธรรม วินัย ค่านยิมอันดี
งามและคุณลักษณะอันพึง

3. นักเรียนมี คุณธรรม 
วินัย ค่านยิมอันดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 87.45 88 89 91 

2. นักเรียนมีสุขภาพอนามยั ตามเกณฑ์มาตรฐานและลักษณะจิตสังคม 96.32 96 97 98 
3. นักเรียนรู้จัก เขา้ใจตนเองมีทักษะชวีติ สามารถปรับตวัอยู่ในสังคมและ

ประกอบอาชีพได้อยา่งเหมาะสม 
100 100 100 100 

4. นักเรียนเข้าร่วมและผา่นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 100 100 100 100 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี วดัความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
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ประสงค์ 4. มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธภิาพ 

1.  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันมีจ านวนลงลง  20 (คน) 0.02 0.02 0.02 
2.  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้นมีจ านวนลดลง  12 (คน) 0.02 0.02 0.02 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองส่งเสริม พัฒนา ส่งต่อ อย่างเป็นระบบ

ถูกต้องตามขั้นตอน 
100 100 100 100 

4. นักเรียนได้รับการป้องกันแก้ไขและพฒันาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

100 100 100 100 

2. พัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนว
ทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

4. พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

5. สถานศึกษาบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ระดับประเทศ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA OBECQA OBECQA TQA 

2. สถานศึกษามกีารรายงานการวิจัยการศึกษาของโรงเรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3. สถานศึกษาได้รับการประเมินเพื่อเสนอขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
- 

เขา้รับการ
ประเมิน 

- - 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกในระดับดีขึ้นไปและได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

5. สถานศึกษามกีารวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

6. สถานศึกษามกีารวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

7. สถานศึกษามีระบบการก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

5.  พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อสนองต่อ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล  สู่ความ

6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองความถนัดและ
ความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชนและสังคม 

1. สถานศึกษามกีารประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทกุ 3 ป ีโดยความร่วมมอื
ของโรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง 
และศิษย์เก่า  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. นักเรียนได้เลือกเรียนตามหลักสูตรสง่เสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
ที่ตอบสนองต่อความถนัดความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน 

100 100 100 100 

3. นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและสนใจตามโครงการลดเวลา 100 100 100 100 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี วดัความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

เป็นเลิศทางวิชาการอยา่ง
ยั่งยืน 

เรียนเพิ่มเวลารู ้

3. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ
สถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลบน
พื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนา แหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาอยา่ง
หลากหลาย พอเพยีง เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และใชอ้ย่าง 
คุ้มค่าส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

7. สถานศึกษามกีารจัด
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย พอเพยีง เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

1. นักเรียน/ผู้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจในการใช้งาน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

75 80 82 85 

2. นักเรียน/ผู้รับบริการห้อง ICT Resource Center มีความพึงพอใจในการ
ใช้ห้อง 

75 80 82 85 

3.  นักเรียน/ผู้รับบริการห้องให้บริการสบืค้นซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ IT มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 

75 80 82 85 

4. นักเรียน/ผู้รับบริการงานโสตทัศนศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการ
โสตทัศนปูกรณ์ 

75 80 82 85 

5.  สถานศึกษามีจ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอ้งศูนย์
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ่การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

90 90 95 95 

6. วัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงพอตอ่การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

90 90 95 95 

8. สถานศึกษามกีารใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษา 

1. สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค มีความปลอดภัยเพยีงพอและ
เอือ้ต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

90 90 95 95 

2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
ภายนอกนอกและสามารถน าประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
และการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

100 100 100 100 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป  75 80 82 85 

7.  ส่งเสริมและน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบรหิาร
จัดการและการจัดการ

9.สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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เรียนรู้จนเกิดเป็นวิถีชีวิต
พอเพียงกับครูและนกัเรียน 

พอเพียง  

10.ครูและนักเรียน
ด ารงชีวิตโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ  

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 100 100 100 100 

2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 100 100 100 100 

3. สภานักเรียนได้รับการส่งเสริมและสร้างภาวะความเป็นผู้น า 80 82 85 90 

4 นักเรียนได้รับการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 100 100 100 100 

5. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 100 100 100 100 

4. ส่งเสริมการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรสู่ความเป็น
มืออาชีพ 

8. พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนรู ้เพื่อสรา้งให้ครูและ
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรูแ้ละก้าวสู่ความเป็น
พลโลก 

11. จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างครู
และผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่
ความเป็นพลโลก 

1.  ครูมีการบูรณาการใช้สื่อ DLIT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 100 100 100 100 

2. ครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน โดยใช้ส่ือ ICT และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่
สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 

100 100 100 100 

3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอยา่งดี 

100 100 100 100 

4.ครูมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบโดยนักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  รวมทั้งให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเชิงบวกผ่าน
กระบวนการวจิัยเป็นฐาน 

100 100 100 100 

5. ครูได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชพี 

100 100 100 100 

6.  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และใช้เครื่องมือและวิธกีารวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
และประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 

100 100 100 100 

8.  ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 100 100 100 100 

5. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการ

9.  ส่งเสริมให้มีเครือข่าย
ทางการศึกษาและประสาน

12. มีเครอืข่ายทาง
การศึกษาทั้งภายในและ

1. โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนต่อชุมชนและสังคมภายนอกอยา่งสม่ าเสมอ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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ของทุกภาคส่วนใน
การสนับสนุนและการ
จัดการศึกษา 

ความร่วมมือกับเครือข่าย
ทางการศึกษาทั้งภายใน
และต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
เป็นพลโลก 

ต่างประเทศ 2.  โรงเรียนมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

13.มีการประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรให้เป็น
พลเมืองโลก 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายในการร่วมรับผิดรับชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อการวางแนวทางการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหวา่งคณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบัน อยา่งเป็น
รูปธรรมและสม่ าเสมอ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เปา้หมายของสถานศึกษา 

ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

6. ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาบน
วิถีชุมชนและความ
เป็นไทย 

10.  พัฒนากิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อปลูกฝังสร้าง
จิตส านึกในความเป็นไทย
และเกิดความภาคภูม ิ

14. นักเรียนมีจิตส านึก
และภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

1. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยอย่างถ่อง
แท้ 

100 100 100 100 

2. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมที่ส่งเสริมหลักศาสนา 100 100 100 100 

3. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมที่ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 100 100 100 100 

4. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมที่ส่งเสริมประเพณีวันส าคัญของชาติ,ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

100 100 100 100 

5. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาตแิละ
ศิลปกรรมท้องถิ่น 

100 100 100 100 

6. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน   100 100 100 100 
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กลยุทธ ์
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าหมาย 
(Objective) 

ตัวชี วดัความส าเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

ข้อมูลปี
ปัจจุบัน 

(Bese Line Data) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 

7. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน  100 100 100 100 

8. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาต ิ 100 100 100 100 

9.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศาสนา/ งานรัฐพิธ ี/ ราชพิธ ี 100 100 100 100 

10.  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 100 100 100 100 

11. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและความหลากหลาย 100 100 100 100 
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ผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับท่ี 5 (2562-2564)  
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  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับที่ 5 (ระยะ 3 ปี) 
พ.ศ. 2562-2564 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

1. การบริหารแผน  
 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับที่ 5 (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2562 - 
2564  ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้  
  1. หลักนิติธรรม  คือ  การด าเนินการจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน  

  2. หลักคุณธรรม  คือ  การด าเนินการจะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ท า
ให้ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  

  3. หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  

  4. หลักความมีส่วนร่วม  คือ  การด าเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ส่วนได ้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

  5. หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการจะมีผู้ ได้รับมอบหมายและต้องมีความ
รับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  

  6. หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการองตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัดดังนั้นในการ 
บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตาม ประเมนิผลและรายงาน 
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2. การก ากับติดตาม  
 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับที่ 5  ปี พ.ศ. 2562 -2564        
ยึดวงจรคุณภาพ (PDCA: DEMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้  
1 . P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  

- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  

- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  

- งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่  

- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่  
2 . D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  

- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม ่ 

- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่ 

- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร  

- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  

- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  

3 . C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
 -   ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  

 -   มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม ่ 

 -   ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  

 -   ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม ่ 

 -   ข้อดี/จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไม่  
4 . A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  

 -   มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  

 -   มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น  

 -   มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับใช้วางแผนจัดท า  โครงการ 
              ในครัง้ต่อไป  

 -  ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  
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3. กรอบการประเมินผล 
  

 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับที่ 5  ปี พ.ศ. 2562 -2564 โดย
ก าหนดกรอบการประเมินผลตามกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้าน โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 
 ประเมินจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และกระบวนการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยคิดจากการสรุปผลของแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 3 ป ี
เปรียบเทียบ ดังตาราง 
ตาราง 16 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 1 
 ผลการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวนตัวชี วัดที่บรรลุ 80 90 100 
 

เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79   อยู่ในระดับ ดีมาก 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69   อยู่ในระดับ พอใช้ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงคต์ามตัวชี้วัด ต่ ากว่าร้อยละ 50  อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
  
กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 ประเมินจากการการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ
นิเทศติดตามประเมินผล เปรียบเทียบ ดังตาราง 
ตาราง 17 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 2 
 ค่าเป้าหมายผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวนตัวชี วัดที่บรรลุ 80 90 100 
 

เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79   อยู่ในระดับ ดีมาก 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69   อยู่ในระดับ พอใช้ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ ากว่าร้อยละ 50  อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
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กลยุทธ์ที่ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 ประเมินจากระบบการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น าและส่งเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบ ดังตาราง 
ตาราง 18 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 3 
 ค่าเป้าหมายผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวนตัวชี วัดที่บรรลุ 80 90 100 
 

เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79   อยู่ในระดับ ดีมาก 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69   อยู่ในระดับ พอใช้ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ ากว่าร้อยละ 50  อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 
กลยุทธ์ที่ 4) ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ   
 ประเมินจากการระบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การใช้สื่อ การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยมีการประเมินผลจากหลายๆส่วนให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน และกระบวนการนิเทศ ก ากับติดตามของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เปรียบเทียบ ดังตาราง 
ตาราง 19 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 4 
 ค่าเป้าหมายผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวนตัวชี วัดที่บรรลุ 80 90 100 
 

เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79   อยู่ในระดับ ดีมาก 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69   อยู่ในระดับ พอใช้ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ ากว่าร้อยละ 50  อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
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กลยุทธ์ที่ 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา  
 ประเมินจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก อาทิเช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการด าเนินการวางแผนทิศ
ทางการขับเคลื่อนของสถานศึกษา เช่น วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
วิสัยทัศน ์พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา เปรียบเทียบ ดังตาราง 
ตาราง 20 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที่ 5 
 ค่าเป้าหมายผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวนตัวชี วัดที่บรรลุ 80 90 100 
 

เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79   อยู่ในระดับ ดีมาก 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69   อยู่ในระดับ พอใช้ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ ากว่าร้อยละ 50  อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 
กลยุทธ์ที่ 6) ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
 ประเมินจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกทาง
ความเป็นไทยการรักษาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและความเป็นไทยให้กับผู้เรียน เปรียบเทียบ ดังตาราง 
ตาราง 21 แสดงการค่าเป้าหมายของ 3 ปีงบประมาณในกรอบกลยุทธ์ที ่6 
 ค่าเป้าหมายผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวนตัวชี วัดที่บรรลุ 80 90 100 
 

เกณฑ์การประเมินความส าเร็จ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70-79   อยู่ในระดับ ดีมาก 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 50– 69   อยู่ในระดับ พอใช้ 
 โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ต่ ากว่าร้อยละ 50  อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
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4. ระบบการติดตามประเมินผล  

 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ฉบับที่ 5  ปี พ.ศ. 2562 -2564 ดังนี้  
 1. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
 3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  
 4. ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  

 5.1 ระยะที ่1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  
 5.2 ระยะที ่2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น แล้ว  

 6. น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผลการศึกษาวิเคราะห์ ดังกล่าว
ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป  

 

5. การรายงานผล  
  1. รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดให้  โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ/ กิจกรรม  
  2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และ หน่วยงานต้นสังกัด น าผลจากการสรุปการไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข  ปรับปรุงพัฒนาการ 
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  
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ภาคผนวก 
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1. ค าสั่งปฏิบัติหน้าทีจ่ัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับท่ี 5 (ปีการศึกษา 2562-2564) 
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2. ค าสั่งแต่งตั งกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ปีการศึกษา 
2561-2562 
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