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ค าน า 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ต้องมีการ
ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
 โรงเรียนได้ตระหนักถึงภารกิจหลักในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดท า 
“แผนกลยุทธ์” ขึ้น ซึ่งเป็นระบบการวางแผนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีส่วน
ร่วมในการคิดและการจัดท าแผน อันเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบในการผลักดันการปฏิบัติงาน
ตามแผนให้ประสบผลส าเร็จ 
 ในการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ มีการวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
เกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้
ความร่วมมือจนประสบผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศชาติสืบไป 
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บทสรุป 
........................ 

 แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 เป็นการวางแผนกลยุทธ์ที่มุ่งความส าเร็จใน
อนาคต สามารถน าไปปฏิบัติจริงในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดได้ รวมทั้งการด าเนินงานที่เป็นวงจรอย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน และจากการระดมความคิดของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบุคลากรภายในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้ง
ภายนอกและภายใน เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นโอกาส/อุปสรรค/   จุดแข็ง/จุดอ่อน ในการด าเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งผลการประเมินสภาพแวดล้อมจากภายนอก โดยการสนับสนุนของชุมชน และ
จากปัจจัยด้านการเมือง รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในที่มีความพร้อมทั้งทางด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
และด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีเพียงพอต่อปริมาณนักเรียน 
 ดังนั้น จึงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการก าหนดกรอบกลยุทธ์ที่จะขยาย และสร้างความก้าวหน้า
ให้กับสถานศึกษา เพ่ือท าให้มองเห็นภาพความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับของชุมชนภายใต้กลยุทธ์หลัก ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรฐาน
การศึกษา 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

............................. 
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 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6   
ตั้งอยู่เลขท่ี  104  หมู่  1 ต าบลหนองสะเดา   
อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี   มีเนื้อที่ 
52  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา 
เดิมพ้ืนที่ต าบลหนองสะเดา ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา ราษฎรบ้านใหม่ศรีสุพรรณ  โดยการน าของ  นายวน  
มีชะนะ และ  นายหอม  ลุ่มล่า จึงได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่บ้านใหม่ศรีสุพรรณ โดยมี
พระสมุห์จันทร์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสุพรรณยินดียกท่ีดินของวัดให้จ านวน 12 ไร่ 87 ตารางวา เป็นสถานที่
ก่อสร้างโรงเรียน แต่เนื่องจากจ านวนที่ดินยังไม่พอตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา  ซึ่งต้องมีเนื้อที่  35  ไร่
ขึ้นไป  ประกอบกับขณะนั้น  ฯพณฯ บรรหาร    ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นมี
ด าริที่จะสร้างโรงเรียนมัธยม ทางอ าเภอจึงเสนอให้ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  พิจารณา 
 ซ่ึง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และ คุณหญิงแจ่มใส    ศิลปอาชา ได้เดินทางมาดูสถานที่ ที่จะ
สร้างโรงเรียน และได้ติดต่อขอซื้อที่ดินใกล้วัดใหม่ศรีสุพรรณให้อีก 22 ไร่ 73 ตารางวา  จากนายสุชาติ  มี
ชะนะ  นายชลอ  สว่างศรี และนายเสริม  ส าเภาทอง ในราคาไร่ละ 30,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
632,250  บาท  ภายหลัง  ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  ได้ติดต่อขอซื้อที่ดิน  อีก 11 ไร่ จากนายสงัด  
อินทร์แปลง  ในราคาไร่ละ  90,000  บาท  โดยให้คุณจองชัย  เที่ยงธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานงาน และในปี  พ.ศ. 2537  ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  ได้ติดต่อขอซื้อ
ที่ดินหลังโรงเรียนให้อีกจ านวน  8  ไร่  รวมเนื้อที่โรงเรียนทั้งสิ้น  52  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา 
 ในวันที่  28  มีนาคม  2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6 ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น โดยในระยะแรกศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี นายโชติ แย้มแสง ได้แต่งตั้ งให้ นายปรารมภ์ จ าปาศรี  ศึกษาธิการอ าเภอสามชุก เป็นผู้
ประสานงานรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่  25 – 31  มีนาคม  2534   
 และในวันที่  1  มิถุนายน  2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายเชิดศักดิ์  ศุภ
โสภณ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
เปิดท าการสอนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม  พ.ศ. 2534 จ านวน 2  ห้องเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์
ครู – อาจารย์ จากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามมาช่วยสอน  7 คน  จากโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 2 คน 
จากโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1 คน รวมครู – อาจารย์ที่มาช่วยสอน  10  คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  78  คน  
เป็นชาย  38  คน  หญิง  40  คน 
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 ปีการศึกษา 2549 ผู้อ านวยการวัชราภรณ์ จิตรอนุกูล ได้ริเริ่มให้มีการด าเนินการขออนุญาต
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชย
การ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  1  ห้องเรียน   มีนักเรียนจ านวน  40  คน เป็นนักเรียนชาย  
11  คน และนักเรียนหญิง  29  คน 
 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6  มีผู้บริหารโรงเรียน
รวม  7  ท่าน คือ 
 1.  นายเชิดศักดิ์  ศุภโสภณ ด ารงต าแหน่ง   1 มิ.ย. 2534 – 2 ธ.ค. 2540 
 2.  นางลั่นทม  พุ่มจันทร์           ด ารงต าแหน่ง   2 ธ.ค. 2540 – 24 ต.ค. 2544 
 3.  นายอาทิตย์  ภูมีพัฒน์           ด ารงต าแหน่ง   11 ธ.ค. 2544 – 1 ธ.ค. 2546 
 4.  นางวัชราภรณ์  จิตรอนุกูล ด ารงต าแหน่ง   1 ธ.ค. 2546 – 18 ม.ค. 2552 
 5.  นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ ด ารงต าแหน่ง   10 มิ.ย. 2553 – 15 พ.ย. 2556 
 6. นายขจรวุฒิ  สว่างศรี  ด ารงต าแหน่ง    15 พ.ย.2556 – 25 พ.ย. 2559 
 7.  นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง ด ารงต าแหน่ง   26 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน  
 และในปีการศึกษา  2560  นี้  มี รองผู้อ านวยการ 1 คน  ครู – อาจารย์  25  คน นักเรียน  438 
คน  ลูกจ้างชั่วคราว  3 คน  ภายใต้การน าของ  นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง  ผู้อ านวยการโรงเรียน คนปัจจุบัน 
 
 

***************************** 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 

อัตลักษณ์ 
“นักเรียนมีจิตสาธารณะ  ใช้ทักษะในการด าเนินชีวิต” 

 
เอกลักษณ์ 

“โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี” 
 

วิสัยทัศน ์
โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี  นักเรียนมีจิตสาธารณะ  
ใช้ทักษะในการด าเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ 

 1.  ส่งเสริมการรักษาความสะอาด 
 2.  จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3.  สร้างความตระหนักด้านจิตสาธารณะ 
 4.  มุ่งเน้นการใช้ทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค ์
 1.  นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
 2.  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และ สามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3.  โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลดีต่อนักเรียนที่จะ
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
 4.  นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายโรงเรียน 

********************** 
 

 1.  ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึกในความเป็นชาติไทยและยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 3. มุ่งส่งเสริมทางด้านวิชาการ โดยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 4. พัฒนาคลังสื่อเสริมการเรียนการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5. สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และวินัยเชิงบวกในห้องเรียน ตลอดจนปลูกฝังความมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูและการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน 
 7. ส่งเสริมและประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

************************ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
 

       
            
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 

-  งานพัฒนาหลักสูตรและ 

    กระบวนการเรียนรู ้
-  งานวัดผลประเมินผล 

-  งานทะเบียนนักเรียน 

-  งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-  งานแนะแนวการศึกษา 

-  งานห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู ้
-  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

    การศึกษา 

-  งานนิเทศการศึกษา 

-  งานรับนักเรียน 

-  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลย ี

   ทางการศึกษา 

-  งานศูนย์คอมพิวเตอร ์    
        

-     งานแผนงาน และงบประมาณ 

-    งานธุรการ 
-    งานระบบควบคุมภายใน 
-   งานสารสนเทศ 

-   งานการเงินและบัญชี 

-   งานพัสดุและสินทรัพย ์

-   งานระดมทรัพยากร 

     เพื่อการศึกษา 

-   งานประกันคุณภาพการศึกษา   
-   งานสวัสดิการโรงเรียน 

-  งานประสานงานคณะกรรมการ 

    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  งานตรวจสอบ ติดตามและ 

    รายงานการใช้ งบประมาณ 
 
     

    

 

-   งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

-  งานวางแผนอัตราก าลัง 

    สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

-  งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

-  งานกิจการนักเรียน 

-   งานป้องกันสารเสพติด 
-  งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรยีน 

-  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

-  งานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 

-  งานคณะกรรมการนักเรียน 

-  งานอาคารสถานท่ี 

-  งานโสตทัศนศึกษา 

-  งานอนามัยโรงเรียน 

-  งานโภชนาการ 

-  งานประชาสัมพันธ์ 

-  งานสัมพันธ์ชุมชน 

-  งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 

    

………………………  
 
.…. 

…………………….…. 
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ข้อมูลเบือ้งต้น 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6 
อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุร ี

******************** 
 

ก่อตั้งเมื่อ   28  มีนาคม  พ.ศ. 2534 
พื้นที่    52 ไร่  1  งาน  60  ตารางวา 
ที่ตั้ง    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 9 
ที่อยู่    104  หมู่  1  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130 
โทรศัพท์     0-3557-1017   , 0-3543-9524 
โทรสาร    0-3557-1017   , 0-3543-9524 
ประเภทโรงเรียน   สหศึกษา  เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ  
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 - 3 
สังกัด    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ผู้อ านวยการ   นางนิลวดี   กวีรัตน์ธ ารง 
คติธรรม    “ธมฺโม   สุจิณ.โณ   สุขมาวหาติ” 
    (ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว  น าสุขมาให้) 
ปรัชญา    เรียนดี   มีคุณธรรม   น าสังคม 
สีประจ าโรงเรียน   ฟ้า  -  ขาว 
    ฟ้า หมายถึง      ความริเริ่ม  ความกว้างไกล 
    ขาว หมายถึง      ความสะอาด  ความบริสุทธิ์ 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  ดอกกาสะลอง 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นสะเดา 
อักษรย่อ   บ.จ. 6 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน เป็นรูปดอกบัว ภายในมีชื่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  6   

คั่นด้วยตราจันทร์  ด้านล่างเป็นคติธรรมประจ าโรงเรียน 
“ธมฺโม   สุจิณ.โณ   สุขมาวหาติ”  ตรงกลางบรรจุอักษรย่อ 
บ.จ. 6  โดยมีรัศมีอยู่เหนือเลข  6 
 
 

**********************  
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           ข้อมูลนักเรียน 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
ม.1 2  ห้อง 49 28 77 
ม.2 2  ห้อง 40 34 74 
ม.3 2  ห้อง 53 32 85 

รวม ม.ต้น 6 ห้อง 142 94 236 
ม.4 2  ห้อง 27 14 41 
ม.5 2  ห้อง 29 20 49 
ม.6 2  ห้อง 22 29 51 

รวม ม.ปลาย 6 ห้อง 78 63 141 
ปวช.ปีที่ 1 1 ห้อง 8 17 25 
ปวช.ปีที่ 2 1 ห้อง 4 9 13 
ปวช.ปีที่ 3 1 ห้อง 8 15 23 
รวม ปวช. 3 ห้อง 20 41 61 
รวมทั้งหมด 15  ห้อง 240 198 438 

 
       ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560 
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 ข้อมูลครูและบุคลากร 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก วิชาโท ต าแหน่ง อันดับ 
1 นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง วท.บ. 

กศ.ม. 
จิตวิทยา(คลินิก) 
การบริหารการศึกษา 

สังคมวิทยา ผอ. คศ.3 

2 นายสถาปนิก  ศิริทรัพย์  บธ.บ. 
ค.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การบริหารการศึกษา 

- รอง ผอ. คศ.2 

3 นายอ านวย  เนตรมณี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ - คร ู คศ.3 
4 นายสุรมิตร  แสงสุระ กศ.บ. 

ค.ม. 
พลศึกษา 
หลักสูตรและการสอน 

สุขศึกษา คร ู คศ.3 

5 นางสุนทร  ทองวิเศษสุข ค.บ. คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ คร ู คศ.3 
6 นางสุภิต  พิศเพ็ง ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา คร ู คศ.3 
7 น.ส.เฟ่ืองฟ้า  แตงโสภา อ.บ. 

ศษ.ม. 
บรรณารักษศาสตร์ 
หลักสูตรและการสอน
มัธยมศึกษา(ภาษาไทย) 

- คร ู คศ.3 

8 นางรุ่งกานต์  แสงสุระ ศศ.บ. 
ค.ม. 

ประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรและการสอน 

สังคมวิทยา คร ู คศ.3 

9 น.ส.จุฑารัตน์  แตงโสภา ศศ.บ. 
กศ.ม. 

การจัดการทั่วไป 
ธุรกิจศึกษา 

- คร ู คศ.3 

10 นางโสภา  เนตรมณี ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

 

ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรและการสอน
มัธยมศึกษา(ภาษาไทย) 

การ
สื่อสารมวลชน 

คร ู คศ.3 

11 นายวินิจ  กล้าหาญ ค.บ. พลศึกษา - คร ู คศ.3 
12 นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท อ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คร ู คศ.3 
13 น.ส.ปัทมา  เผือกหอม กศ.บ. ภาษาไทย เทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
คร ู คศ.3 

14 นางวันดี  วรกรรณ์ วท.บ. 
กศ.ม. 

ชีววิทยาประยุกต์ 
การมัธยมศึกษา 
(การสอนวิทยาศาสตร์) 

- คร ู คศ.3 

15 นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์ ค.บ. 
ค.ม. 

ดนตรีศึกษา 
หลักสูตรและการสอน 

- คร ู คศ.3 

16 นางสาวพิไลลักษณ์ 
             ทองรอด 

ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 

- คร ู คศ.3 

17 นายชัยพร  ศรีวิเชียร ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
(ช่างยนต์) 

- คร ู คศ.2 

18 นางรินดา   กรุดเนียม ค.บ. คณิตศาสตร์ - คร ู คศ.2 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก วิชาโท ต าแหน่ง อันดับ 
19 นายวันเสด็จ  สะราค า วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คร ู คศ.1 
20 นางสาวรชุดา   

ธนาภิวัฒน ์
ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ศิลปกรรม 
การบริหารการศึกษา 

- คร ู คศ.1 

21 นายไพศาล   สะราค า ศศ.บ. รัฐศาสตร์ - คร ู คศ.1 
22 นางสาววันวิษา   ปั้น

ถนอม 
ศษ.บ. ภาษาไทย - คร ู คศ.1 

23 นายธีระ  อินทร์สว่าง กศ.บ. การสอนเคมี - คร ู คศ.1 
24 นางสาวนิสารัตน์  ธน

วีรวัฒน ์
ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาญี่ปุ่น คร ู คศ.1 

25 นางสาวสิริธร  ยิ้ม
ประเสริฐ 

ค.บ. สังคมศึกษา - คร ู คศ.1 

26 นายตรีมงคล  จันทร์เสวก วศ.บ. ฟิสิกส์ - คร ู คศ.1 
27 นายช่ า   สว่างศร ี ม.ศ.3 - - ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
 

28 นายมนตรี  บุญหมั่น ม.6 - - ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 

29 นายสุชาติ  มีชะนะ ป.6 - - ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
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บุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร - 1 1 

รองผู้อ านวยการ 1 - 1 
ครู คศ.3 3 11 14 
ครู คศ.2 1 1 2 
ครู คศ.1 4 4 8 
ครูผู้ช่วย - - - 

รวม 9 17 26 
 

บุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระ และเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างช่ัวคราว 

ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
ลูกจ้างชั่วคราว 3 

รวม 3 
 

 

 

 

กลุ่มสาระฯ ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร 1 1 2 
วิทยาศาสตร์ 2 1 3 
คณิตศาสตร์ - 2 2 
ภาษาไทย - 3 3 
ภาษาต่างประเทศ - 3 3 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 2 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 2 
ศิลปศึกษา - 2 2 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 3 6 

รวม 9 17 26 
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บุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง และการศึกษา 

ต าแหน่ง ป.ตรี ป.โท รวม 
ผู้บริหาร - 1 1 

รองผู้อ านวยการ - 1 1 
ครู คศ.3 6 8 14 
ครู คศ.2 2 - 2 
ครู คศ.1 6 2 8 
ครูผู้ช่วย - - - 

รวม 14 12 26 
 

บุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระ และ การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

กลุ่มสาระฯ ป.ตรี ป.โท รวม 
ฝ่ายบริหาร - 2 2 
วิทยาศาสตร์ 2 1 3 
คณิตศาสตร์ 1 1 2 
ภาษาไทย 2 1 3 
ภาษาต่างประเทศ 1 2 3 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2 
ศิลปศึกษา - 2 2 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 1 6 

รวม 14 12 26 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. นายสบชัย มณีรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอ านาจ เพ็ชรวงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
3. นายสมควร เกตุประทุม      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นายสรายุทธ์ หอมจันทร์       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นายสมศักดิ์ สุขส าราญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นางพิสมัย แป้นสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. นายพยุง  จันทวาส  ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
8. นายจเร  ข าสุวรรณ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
9. นายสมพงษ์ ไพบูลย์วิทย์  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
10. นางอุ่นเรือน     ศิริโชต ิ   ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
11. พระครูสิทธิปัญญากร    ผู้แทนพระสงฆ์   กรรมการ 
12. พระใบฎีกาสมภพ  สุภโว   ผู้แทนพระสงฆ์   กรรมการ 
13. นายอรรถพล สุวรรณศร  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
14. นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์  ผู้แทนครู   กรรมการ 
15. นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง               ผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ 

 
ฝ่ายบริหาร 
 1.  นางนิลวดี    กวีรัตน์ธ ารง            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.  นายสถาปนิก   ศิริทรัพย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3.  นายอ านวย  เนตรมณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
     4.  นายสุรมิตร  แสงสุระ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 5.  นางสุนทร   ทองวิเศษสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 6.  นางรินดา  กรุดเนียม  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
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   สถานภาพของโรงเรียน 
 
 

 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่ดี ที่ เอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมือง ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้าน
สาธารณูปโภค และกิจกรรมในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้านสังคมและวั ฒนธรรมนั้น โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและท าเลที่ตั้งเหมาะสม แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ความรู้น้อย สภาพครอบครัว
แตกแยกและไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ส่งผลกระทบด้านการศึกษาของนักเรียน ด้านเทคโนโลยีในชุมชน มี
แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรม ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านวิชาชีพได้ด้วยตนเอง และ
ส าหรับด้านเศรษฐกิจผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าให้รายได้ต่อครัวเรือนต่ า ครอบครัว
ส่วนใหญ่ฐานะยากจน ส่งผลด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียน 
  ส่วนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ปัจจัย
ด้านโครงสร้างและนโยบาย โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และมีการก าหนดนโยบาย ทิศ
ทางการบริหารงานร่วมกัน ด้านบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อม มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปัจจัยด้านการเงิน สามารถบริหารงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
โรงเรียนไดอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การระดมทุนและการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภายนอกมีน้อย 
เพราะสภาพชุมชนค่อนข้างยากจน ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์มีสิ่งอ านวยความสะดวกและอาคารสถานที่อย่าง
เพียงพอ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้านการบริหารจัดการโรงเรียน มีกระบวนการบริหาร
จัดการภายในอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่บุคลากรภายในโรงเรียน 
 2. ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
  โรงเรียนมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ มีสิ่งเอ้ืออ านวยให้ด าเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพ โรงเรียนมีศักยภาพภายในที่เข้มแข็ง และมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนา จึง
เป็นภาวะที่เหมาะสมในการที่จะก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการขยายงาน และสร้างความก้าวหน้าให้กับ
สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
ปีงบประมาณ 2561 – 2565 

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

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
1. ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนากระบวนการ 
   เรียนรู้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 
   มาตรฐานการศึกษา 

1.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงาม 
1.2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
     สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
   คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.1 พัฒนาการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก 
    ธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 

3. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
   และมีประสิทธิภาพ 

3.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ 
    การบริหารงบประมาณ 
3.2 พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เกิด 
    ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน 
3.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและ 
    ระบบการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
   ในการจัดการศึกษา 

4.1 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนความ 
    เข้มแข็งร่วมกับชุมชน 
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กรอบแผนกลยุทธ ์
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ส่งเสริมคุณธรรม 
   และพัฒนา 
   กระบวนการเรียนรู้  
   โดยยึดหลัก 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
   และมาตรฐาน 
   การศึกษา 

1.1 ส่งเสริมคุณธรรม 
    จริยธรรมและ 
    คุณลักษณะ 
    พึงประสงค์ท่ีดีงาม 

- นักเรียนมีคุณธรรม 
   จริยธรรม และ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
   ที่ดีงามของสังคม 

- ร้อยละของนักเรียน 
   ที่ประพฤติตน 
   ได้เหมาะสม 
   เป็นแบบอย่างท่ีดี 
   ของสังคม 

1.2 พัฒนาหลักสูตร 
    กระบวนการเรียนรู้ 
    สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

- โรงเรียนพัฒนา 
   หลักสูตร กระบวน 
   การเรียนรู้ สื่อ 
   แหล่งเรียนรู้  
   ให้ตอบสนอง 
   ความต้องการ 
   ของผู้เรียน 

- ร้อยละของนักเรียน 
   ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. พัฒนาครูและ 
   บุคลากรทางการ 
   ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
   ตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพคร ู

2.1 พัฒนาการบริหาร 
    งานบุคคลโดยยึด 
    หลักธรรมาภิบาล 

- บุคลากรทางการ 
   ศึกษา ได้รับการ 
   พัฒนาตนเองให้มี 
   ศักยภาพสูงขึ้น 
   และมีผลงาน 
   ทางวิชาการ 

- ร้อยละของบุคลากร 
   ทางการศึกษาท่ี 
   ผ่านการประชุม 
   อบรม ศึกษาดูงาน 
- ร้อยละของครูที่มี 
   ผลงานทางวิชาการ 

2.2 ส่งเสริมงานวิจัย 
    เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 

- โรงเรียนส่งเสริม 
   งานวิจัยเพื่อพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา 
   ให้มีประสิทธิภาพ 
   สูงขึ้น 

- ร้อยละของครูที่มี 
   งานวิจัยด้าน 
   การศึกษา 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3. พัฒนาการบริหาร 
   จัดการอย่างเป็น 
   ระบบและ 
   มีประสิทธิภาพ 

3.1 เสริมสร้าง 
    ประสิทธิภาพและ 
    พัฒนาระบบ 
    การบริหาร 
    งบประมาณ 

- โรงเรียนเสริมสร้าง 
   ประสิทธิภาพและ 
   พัฒนาระบบ 
   การบริหาร 
   งบประมาณให้มี 
   ประสิทธิภาพ 
   อย่างสูงสุด 

- การด าเนินงาน 
   เป็นระบบ 
   มีประสิทธิภาพ 
   อย่างถูกต้อง 
   ตามระเบียบ 
   ของทางราชการ 

3.2 พัฒนาการบริหาร 
    งานทั่วไปให้เกิด 
    ประสิทธิภาพ 
    อย่างสูงสุด 

- โรงเรียนพัฒนา 
   การบริหารงาน 
   ทั่วไปให้เกิด 
   ประสิทธิภาพ 
   อย่างสูงสุด เพื่อให้ 
   เอ้ือต่อการเรียน 
   การสอนของ 
   นักเรียน  

- จ านวนโครงการ 
   ของการบริหาร 
   งานทั่วไปที่ประสบ 
   ผลส าเร็จ 
   อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3 ส่งเสริมและ 
    สนับสนุน 
    ระบบดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 

- โรงเรียนส่งเสริม 
   และสนับสนุน 
   ระบบดูแลช่วยเหลือ 
   นักเรียน ให้มีโอกาส 
   และประสบ 
   ความส าเร็จ 
   ด้านการศึกษา 

- ร้อยละของนักเรียน 
   ที่ได้รับการดูแล 
   ช่วยเหลือจนม ี
   โอกาสและ 
   ประสบ 
   ความส าเร็จ 
   ด้านการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 3.4 พัฒนาระบบการ 
    ประกันคุณภาพ 
    และระบบการ 
    ติดตาม ตรวจสอบ 
    ประเมินผล 

- โรงเรียนพัฒนา 
   ระบบประกัน 
   คุณภาพและระบบ 
   การติดตาม  
   ตรวจสอบ  
   ประเมินผล อย่าง 
   เป็นระบบและ 
   ต่อเนื่อง 

- จ านวนมาตรฐาน 
   การศึกษาที่ผ่าน 
   เกณฑ์การประเมิน 
   จากหน่วยงาน 
   ต้นสังกัดและจาก 
   หน่วยงานภายนอก 
- ร้อยละของโครงการ 
   ที่มีการก ากับ 
   ติดตาม ประเมินผล 
   อย่างเป็นระบบ 
   จนประสบความ 
   ส าเร็จ 

4. สนับสนุนและ 
   ส่งเสริมให้ชุมชน 
   มีส่วนร่วมในการ 
   จัดการศึกษา 

4.1 ประสานส่งเสริม 
    และสนับสนุน 
    ความเข้มแข็ง 
    ร่วมกับชุมชน 

- ผู้ปกครองและชุมชน 
   มีบทบาทและ 
   มีส่วนร่วมในการ 
   พัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษาของ 
   โรงเรียน 

- ร้อยละความ 
   พึงพอใจของ 
   ผู้ปกครองและ 
   ชุมชน ที่มีต่อ 
   โรงเรียน 
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โครงสร้าง แผนงานและโครงการ 

 
 
 กลยุทธ์ระดับองค์กร 1.  ส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
    โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานการศึกษา 

แผนงาน โครงการ 
1.1 ส่งเสริมคุณธรรม 
    จริยธรรมและ 
    คุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค ์
    ที่ดีงาม 

1. เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด 
2. แข่งขันกีฬาภายใน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมจิตด้วยหลักธรรม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานกิจการนักเรียน 
5. เสริมสร้างจิตส านึกและสืบสานความเป็นไทย 
6. เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
7. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
8. สร้างจิตส านึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1.2 พัฒนาหลักสูตร 
    กระบวนการเรียนรู้ 
    สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
2. สนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. เสริมสร้างบรรยากาศเพ่ือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5. สนับสนุนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
7. นิเทศภายในโรงเรียน 
8. พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 
9. พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
10. วันแห่งความส าเร็จ 
11. ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และการให้บริการ ICT 
12. พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
13. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
14. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
15. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
16. ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ 
17. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
18. ค่ายวิทยาศาสตร์ 
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แผนงาน โครงการ 

 19. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
20. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
21. ค่ายภาษาอังกฤษ (Junior Active English Camp) 
22. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
23. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยโครงงาน 
24. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
     พลศึกษา 
25. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 
26. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
27. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  

 
 
 กลยุทธ์ระดับองค์กร 2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
    มาตรฐานวิชาชีพครู 
 

แผนงาน โครงการ 
2.1 พัฒนาการบริหาร 
    งานบุคคลโดยยึด 
    หลักธรรมาภิบาล 

1. จ้างบุคลากรเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

2.2 ส่งเสริมงานวิจัย 
    เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 

ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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 กลยุทธ์ระดับองค์กร 3.  พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน โครงการ 
3.1 เสริมสร้าง 
    ประสิทธิภาพ 
    และพัฒนาระบบ 
    การบริหารงบประมาณ 

1. พัฒนานโยบายและประสิทธิภาพการวางแผนงานโรงเรียน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ตามนโยบายเร่งด่วนระหว่างปี 
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบเงินและบัญชี 
4. จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพ 
   การจัดการเรียนรู้ 
5. พัฒนาระบบควบคุมภายใน 

3.2 พัฒนาการบริหารงาน 
    ทั่วไปให้เกิด 
    ประสิทธิภาพอย่าง 
    สูงสุด 

1. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ 
3. พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
4. พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
5. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
6. ส่งเสริมงานโภชนาการภายในโรงเรียน 
7. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน 
    ระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 

1. สานสัมพันธ์วันกาสะลอง 
2. บริการและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
3. มอบทุนการศึกษา 
4. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
5. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.4 พัฒนาระบบ 
    การประกันคุณภาพ 
    และระบบการติดตาม 
    ตรวจสอบ ประเมินผล 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
 
 กลยุทธ์ระดับองค์กร 4.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

แผนงาน โครงการ 
4.1 ประสาน ส่งเสริมและ 
    สนับสนุน ความเข้มแข็ง 
    ร่วมกับชุมชน 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 
 
 



 

22 
 

          แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนนุทางวิชาการ 
 

  
 1. วัดต่างๆ ในอ าเภอสามชุก และอ าเภอใกล้เคียง 
 2. วิทยากรท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม ดนตรีไทย 
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติบ้านดอนไร่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
หนองสะเดา และโรงพยาบาลสามชุก  
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะเดา ต าบลหนองผักนาก ต าบลบ้านสระ และต าบลกระเสียว 
 5. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 
 6. ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
 7. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
 8. อนุสรณ์ดอนเจดีย์ 
 9. หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 
 10. บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 
 11. โรงละครแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 12. หอสมุดแห่งชาติ 
 13. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 14. พิพิธภัณฑ์ชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 15. หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ าเภอศรีประจันต์ 
 16. บ้านขุนจ านงค์ ตลาดร้อยปีสามชุก 
 17. สถานประกอบการฝึกวิชาชีพต่างๆ  
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 บทบาทหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ศึกษานโยบาย แหนการจัดการศึกษาของชาติ  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งเพ่ือใช้เป็นทิศทางการจัดการศึกษาของชาติและของ
โรงเรียน 
 2. ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน จัดล าดับความส าคัญที่
จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา 
 3. ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หาข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือวางแผนปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน ให้ตอบสนองความต้องการจ าเป็น และสนองนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 4. เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน 
 5. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนต่างๆ ของโรงเรียน 
 6. ร่วมตรวจสอบ รับทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหา และให้ความเห็นชอบต่อผลงานของ
โรงเรียน 
 7. ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ และช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของ
โรงเรียน 
 8. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
 ผู้บริหารโรงเรียน 
 1. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน 
 2. บริหารงานให้เกิดความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และเกิดผลดีต่อราชการ โดยมี
ขอบข่ายการบริหารงาน 4 ฝ่าย คือ 
  2.1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
  2.2 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  2.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  2.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 3. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
  3.1 วิเคราะห์นโยบายของหน่วยเหนือ ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ให้ผู้ถือ
ปฏิบัติเข้าใจตรงกันและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  3.2 ก าหนดกรอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.3 ก าหนดมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ในรูปของคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
หรือเป็นรายบุคคลทุกขั้นตอน โดยสามารถควบคุม ตรวจสอบ ติดตามงานได้ทุกระยะทุกขั้นตอน จนกว่า
งานนั้นจะสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ 
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  3.4 พัฒนางานด้วยการกระตุ้น เร่งรัด ให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  3.5 นิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือช่วยแก้ปัญหา พัฒนางานและสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือให้งานนั้น
เป็นไปตามแผน 
  3.6 ประเมินผล รายงานและประชาสัมพันธ์ 
 4. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 5. ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 
 6. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชน 
ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มอบหมาย 
 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 1. ร่วมวางแผนการบริหารงานของโรงเรียน กับฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน 
 2. ให้การชี้แนะ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3. วางแผนการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนต่างๆ ที่ก าหนดให้มีใน
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา การนิเทศและการวัดผลประเมินผล 
 5. ดูแล ช่วยเหลือผู้อ านวยการโรงเรียนในการก ากับ ติดตาม เร่งรัดให้ค าปรึกษา แนะน า 
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
 6. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 7. เป็นแกนหลักในการจัดนิทรรศการหรือการแสดงผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 8. ประสานงานและเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการทางวิชาการแก่ครู 
 9. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนดทุกปี 
 10. ด าเนินการโครงการพิเศษทางวิชาการท่ีได้รับมอบหมายจากราชการทุกประเภท 
 11. แต่งตั้งครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน 
 12. ควบคุม ดูแล ประสานงานในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
 13. ประสานงาน และร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 14. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
 15. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อผู้บริหารไปราชการและไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
 16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 ครู – อาจารย ์
 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ มารยาทและวินัยตาม
ระเบียบประเพณีครู 
 2. ปฏิบัติและพัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนให้บังเกิดผล 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
 4. อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 5. ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 6. ค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ 
 7. พัฒนาชีวิตและการเรียนรู้ของนักเรียน โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการเรียนการ
สอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8. จัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีหลากหลาย เหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอ 
 9. ท าวิจัยชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
 10. มุ่งประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ต่อเนื่อง โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง 
 11. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียน ใฝ่ศึกษา หาความรู้ และคอยให้
ค าปรึกษา การเรียนการศึกษาต่อ ตามความถนัดของนักเรียน 
 12. รายงานผลความก้าวหน้าทางการเรียนและคุณลักษณะของนักเรียน ต่อผู้ปกครองด้วยความ
ชัดเจนเที่ยงตรง และมีความหมาย 
 13. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ผู้น าชุมชน เพ่ือส่งเสริมด้านการเรียนและความ
ประพฤติปฏิบัติของนักเรียน 
 14. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและเต็มความสามารถ 
 
 นักการภารโรงและพนักงานขับรถยนต์ 
 1. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 4. มีความขยันขันแข็ง สุภาพ อ่อนน้อม ต่อผู้บังคับบัญชา และครูทุกคน 
 5. มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
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 ผู้ปกครองและชุมชน 
 1. ศึกษานโยบาย แผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างละเอียดลึกซ้ึง เพ่ือให้ทราบทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2. ให้ความร่วมมือกับครูในการช่วยกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนและความประพฤติ
ของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
 3. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาเรื่องการ
เรียนการสอน และความประพฤติของนักเรียน 
 4. ให้ความร่วมมือ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษาของนักเรียน 
 5. ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนและ
โรงเรียน ทั้งก าลังกาย ก าลังสติปัญญา และก าลังทรัพย์ 
 6. ช่วยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน 
 

 นักเรียน 
 โรงเรียนได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเสริมสร้างความ
เป็นผู้ประพฤติดี มีระเบียบวินัย ดังนี้ 
 1. นักเรียนต้องประพฤติตนตามปรัชญาของโรงเรียน “เรียนดี มีคุณธรรม น าสังคม” 
 2. นักเรียนต้องประพฤตตินให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 3. นักเรียนต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียน ว่ามีความหมายและมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. นักเรียนต้องตั้งเป้าหมาย วางแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับความถนัด และความสามารถของ
ตนเอง 
 5. นักเรียนพึงปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีความสุภาพ อ่อนโยน ทั้ง
ทาย วาจา และใจ 
 6. นักเรียนควรมีสัมมาคารวะ เคารพเชื่อฟังบิดา มารดา คุณครู และบุคคลทั่วไป 
 7. นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 8. นักเรียนต้องร่วมมือในการรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน ดูแล รักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน และห้องเรียน อาคารสถานที่ต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนดให้ 
 9. นักเรียนต้องมีความรัก ความสามัคคี ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและไม่ชักน าไปในทางที่เสื่อมเสี ย
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 10. นักเรียนต้องไม่เล่นการพนัน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษทั้งในและนอก
โรงเรียน 
 11. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาที่ก าหนด ถ้าขาดเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
 12. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งในวันเรียน
ตามปกติ และในการมาท ากิจกรรมช่วงวันหยุด 
 13. นักเรียนต้องรู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี และเคารพสิทธิหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน 
 14. นักเรียนควรช่วยกันจรรโลงขนบธรรมเนียมประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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 15. นักเรียนต้องช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจ 
 16. ปฏิบัติตนตามหลักอันพึงประสงค์ 11 ประการของโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
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   การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 
 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน จะต้องด าเนินการอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพ่ือ
แนะน าช่วยเหลือร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้งานด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 1. การก ากับ (Monitoring) 
  1.1 โรงเรียนจัดระบบก ากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์ ในเรื่อง
ขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 
  1.2 โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงาผลการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนด าเนินการและระหว่าง
ด าเนินการ และสิ้นสุดการด าเนินการ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความส าเร็จของงาน 
 2. การตรวจสอบ (Audition) 
  2.1  การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit) โรงเรียนจะประเมินตนเอง (School 
self evaluation) เป็นการภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดองค์กร การ
จัดสรรบุคลากร การน าไปปฏิบัติ การควบคุมงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือ
น าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน 
  2.2 การตรวจสอบจากภายนอก (External Quality Audit)  โรงเรียนจะได้รับการตรวจสอบ
จากกระทรวง ศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 
 3. การายงาน (Reporting) 
  3.1 ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ติดตามงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนงาน และยุทธศาสตร์ 
จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานทุกสิ้นภาคเรียน 
  3.2 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือรายงานภาพรวมของผลการด าเนินงาน ทั้งผลส าเร็จ 
อุปสรรค ปัญหาด้านปัจจัย และกระบวนการ พร้อมทั้งสิ่งที่โรงเรียนจะด าเนินการในปีต่อไป 
  3.3 โรงเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

.......................................... 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 
 
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 โอกาส 1. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน วัด บ้านและชุมชน 
   2. สภาพชุมชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม 
   3. มีการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน 
 อุปสรรค 1. ครอบครัวและชุมชนฐานค่อนข้างยากจน ผู้ปกครองความรู้น้อย 
   2. ผู้ปกครองประกอบอาชีพต่างถิ่น จึงท าให้ส่งผลกระทบ 
    ด้านการศึกษาของนักเรียน 
 ด้านเทคโนโลยี 
 โอกาส 1. มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   2. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรม 
 อุปสรรค 1. ขาดแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยในท้องถิ่น 
   2. สื่อโฆษณาทางสังคมมีผลทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 โอกาส มีกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 อุปสรรค 1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   2. รายได้ต่อครัวเรือนต่ า และการกระจายรายได้สู่ชุมชนมีน้อย 
    ส่งผลให้ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน 
   3. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 ด้านการเมืองและกฎหมาย 
 โอกาส 1. มีนักการเมืองให้การสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
    และช่วยเหลือกิจกรรมในก้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
   2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
   3. พ.ร.บ.ก าหนดแนวทางและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
 อุปสรรค 1. ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายของชุมชน 
   2. ความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองของชุมชน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 
  
ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
 จุดแข็ง 1. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
   2. มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อตกลง และกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 
   3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหารงาน 
    ภายในโรงเรียน 
 การบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน 
 จุดแข็ง 1. การจัดหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2. การจัดสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 จุดอ่อน 1. ปริมาณของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีน้อยลง 
   2. นักเรียนยังมีกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด 
   3. การน าสื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประกอบ 
    การเรียนการสอน 
 ด้านบุคลากร 
 จุดแข็ง 1. มีบุคลากรเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
   2. บุคากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  
    มีวิญญาณแห่งความเป็นครู 
   3. การแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากร 
    ภายในโรงเรียน 
 ด้านการเงิน 
 จุดแข็ง 1. สามารถบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ 
    ต่อการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
 จุดอ่อน การระดมและการสนับสนุนด้านงบประมาณมีน้อย 
   เพราะสภาพชุมชนค่อนข้างยากจน 
 ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
 จุดแข็ง 1. ความเพียงพอของอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
   2. มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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 ด้านการบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง 1. มีกระบวนการบริหารจัดการภายในอย่างเป็นระบบ สะดวก  
    รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
   2. ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 
    เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลกาภายในโรงเรียน 
   3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   4. มีการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 จุดอ่อน การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 

............................... 
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สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 
 
 สภาพแวดล้อมภายนอก 
  1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม = โอกาส 
  2. ด้านเทคโนโลยี   = โอกาส 
  3. ด้านเศรษฐกิจ   = อุปสรรค 
  4. ด้านการเมืองและกฎหมาย = โอกาส 
 
   สรุปสภาพแวดล้อมภายนอก  =  เป็นโอกาส 
 
 สภาพแวดล้อมภายใน 
  1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย     = จุดแข็ง 
  2. ด้านการบริการ การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน  = จุดอ่อน 
  3. ด้านบุคลากร       = จุดแข็ง 
  4. ด้านการเงิน       = จุดแข็ง 
  5. ด้านวัสดุและอุปกรณ์      = จุดแข็ง 
  6. ด้านการบริหารจัดการ      = จุดแข็ง 
 
   สรุปสภาพแวดล้อมภายใน  =  เป็นจุดแข็ง 
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ตาราง 1 ค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ าหนักคะแนนเฉลี่ย 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห ์

S 0.10 4.25 -4.50 0.43 -0.45 -0.03 
T 0.20 4.50 -4.00 0.90 -0.80 0.10 
E 0.30 4.00 -3.00 1.20 -0.90 0.30 
P 0.40 4.50  1.80 0.00 1.80 

รวม 1.00  2.18 
 
 
ตาราง 2 ค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ าหนักคะแนนเฉลี่ย 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห ์

S1 0.20 4.17  0.83 0.00 0.83 
S2 0.18 3.83 -3.50 0.69 -0.63 0.06 
M1 0.20 4.25 -3.00 0.85 -0.60 0.25 
M2 0.10 4.50 -4.00 0.45 -0.40 0.05 
M3 0.12 3.75  0.45 0.00 0.45 
M4 0.20 4.75  0.95 0.00 0.95 
รวม 1.00  2.59 
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กราฟแสดงต าแหน่งการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากรูปกราฟ พบว่าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 อยู่ในต าแหน่ง “ดาวรุ่ง” Star หรือ  เอื้อและ
แข็ง หมายถึง ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส (เอ้ือ) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในมีความ
เข้มแข็ง 
 การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 มีความพร้อม มีศักยภาพ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี กลยุทธ์ที่เลือกใช้จึงต้องมีแนววิธี ในด้านการเพ่ิม ขยาย หรือสร้างโรงเรียน
ให้มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  

................................... 
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ค าสั่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

ที่ 52 /2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561 – 2565 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
.................................... 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาให้กับสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือก าหนดเป็นแผนงาน โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โรงเรียนจึงจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขึ้น ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  
 1.1  นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2  นายสถาปนิก  ศิริทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายสบชัย  มณีรัตน์     กรรมการที่ปรึกษา 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.4  นายสมศักดิ์  สุขส าราญ     กรรมการที่ปรึกษา 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.5  นางพิสมัย   แป้นสุวรรณ     กรรมการที่ปรึกษา 
   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 1.6  นางอุ่นเรือน  ศิริโชติ     กรรมการที่ปรึกษา 
   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 1.7  นายอรรถพล  สุวรรณศร     กรรมการที่ปรึกษา 
    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 1.8  นายอ านวย  เนตรมณี     กรรมการ 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 1.9  นางสุนทร  ทองวิเศษสุข     กรรมการ 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.10 นางรินดา  กรุดเนียม     กรรมการ 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 1.11 นายสุรมิตร  แสงสุระ     กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  หน้าที ่ 1. ให้ค าแนะน า วางแผน ประสานงานการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
      2. จัดด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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 2. คณะกรรมการด าเนินการ 
  2.1 ฝ่ายจัดสถานที่ 
   2.1.1 นายชัยพร ศรีวิเชียร  หัวหน้า 
   2.1.2 นายวันเสด็จ    สะราค า   ผู้ช่วย 
   2.1.3 นายไพศาล สะราค า   ผู้ช่วย 
   2.1.4 นักการภารโรงทุกคน   ผู้ช่วย 
    หน้าที ่1. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับใช้เป็นสถานที่ประชุม 
            2. จัดโต๊ะส าหรับวางอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่าง 
            3. จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 
  2.2 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
   2.2.1 นางสุนทร  ทองวิเศษสุข  หัวหน้า 
   2.2.2 นางสาวรชุดา  ธนาภิวัฒน์  ผู้ช่วย 
   2.2.3 นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ  ผู้ช่วย 
    หน้าที ่จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ าดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
  2.3 ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียน 
   2.3.1 นายสุรมิตร   แสงสุระ   หัวหน้า 
   2.3.2 นางโสภา  เนตรมณี  ผู้ช่วย 
   2.3.3 นางรุ่งกานต์ แสงสุระ   ผู้ช่วย 
   2.3.4 นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์  ผู้ช่วย 
   2.3.5 นายธีระ  อินทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
    หน้าที ่1. จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
            2. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
  2.4 ฝ่ายประเมินผล 
   2.4.1 นายตรีมงคล จันทร์เสวก  หัวหน้า 
   2.4.2 นายธีระ  อินทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
    หน้าที ่ประเมินผลการประชุมเพ่ือเสนอผู้บริหารทราบ 
  2.5 ผู้เข้าร่วมประชุม 
กลุ่มที่ 1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
  1. นางรินดา   กรุดเนียม   2. นางสาวเฟ่ืองฟ้า   แตงโสภา 
  3. นางสาวพิไลลักษณ์  ทองรอด  4. นายวินิจ   กล้าหาญ 
  5. นายธีระ   อินทร์สว่าง   6. นายตรีมงคล จันทร์เสวก 
กลุ่มที่ 2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  1. นายอ านวย   เนตรมณี   2. นายวันเสด็จ   สะราค า 
  3. นายไพศาล  สะราค า   4. นางสาวรชุดา ธนาภิวัฒน์ 
  5. นางสาวนิสารัตน์  ธนวีรวัฒน์  6. นางสาวสิริธร   ยิ้มประเสริฐ 
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กลุ่มที่ 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  1. นางสุนทร   ทองวิเศษสุข  2. นางสุภิต   พิศเพ็ง 
  3. นางสาวปัทมา   เผือกหอม  4. นางอภิรดี   ฟาน เดอ ปุท 
  5. นายชัยพร   ศรีวิเชียร   6. นางสาววลีรัชช์ษา   สกุลปั้นถนอม 
กลุ่มที่ 4 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  1. นายสุรมิตร   แสงสุระ   2. นางโสภา   เนตรมณี 
  3. นางสาวจุฑารัตน์   แตงโสภา  4. นางทัศนีย์   นิลประดิษฐ์ 
  5. นางรุ่งกานต์   แสงสุระ   6. นางวันดี   วรกรรณ์ 
  หน้าที ่ เข้าประชุมปฏิบัติการจัดท าแผน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามกลุ่ม 
   
  ภาคเช้า   - เข้ากลุ่มตามฝ่าย 
  ภาคบ่าย   - เข้ากลุ่มตามสาระการเรียนรู้ 
 
ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมี

ปัญหาใดไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ ให้รายงานผู้บริหารทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  13 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
        (นางนิลวดี  กวีรัตน์ธ ารง) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561 - 2565 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 ตามที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565 นั้น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตรวจสอบแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 
2561 - 2565 

 
 

         สบชัย  มณีรัตน์ 
         (นายสบชัย  มณีรัตน์) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

 
คณะท างาน 

ที่ปรึกษา 

 นายสบชัย มณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นางนิลวดี          กวีรัตน์ธ ารง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 นายสถาปนิก   ศิริทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 นายอ านวย เนตรมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 นายสุรมิตร แสงสุระ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 นางสุนทร  ทองวิเศษสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 นางรินดา กรุดเนียม หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นายธีระ  อินทร์สว่าง  ประธานกรรมการ 
 นายสุรมิตร แสงสุระ  รองประธานกรรมการ 
 นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์  กรรมการ 
 นางวันดี วรกรรณ์  กรรมการ 
 นางรินดา กรุดเนียม  กรรมการ 
 นางสาวรชุดา ธนาภิวัฒน์  กรรมการ 
 นางสาวสิริธร    ยิ้มประเสริฐ     กรรมการ 
 นางรุ่งกานต์ แสงสุระ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 
 
 
 
 


