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ส่วนที ่ 1 
       บทนำ 

 
 การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี  2559-2563  ของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งบุคลากรหลักรับผิดชอบ ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลและยกร่างแผนโดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
        1.  ศึกษาสภาพของโรงเรียนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของ
โรงเรียน การดำเนินงานที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมและชุมชน เป็นต้น เพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนให้ทราบว่าปัจจัยใดที่โรงเรียนถือเป็นโอกาส หรืออุปสรรค และ
ปัจจัยใดถือเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยของโรงเรียน โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์องค์กร [SWOT Analysis] 
ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็น STARS หมายความว่า โรงเรียนมีโอกาสและได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีจุด
แข็งภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด
โรงเรียนต้องใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ไปพร้อมกัน เพื่อให้โรงเรียนและ
ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น  
 2.  จัดวางทิศทางของโรงเรียนโดยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  
 3.  จัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนภายใต้กรอบแนวคิดที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 
         3.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 โดยเฉพาะ หมวด  1  บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ, หมวด  4  แนว
การจัดการศึกษาและหมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
         3.2  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  3  มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่  2  แนวการจัดการศึกษา จัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และมาตรฐานที่  3  
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.3  มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาพ.ศ.2559-2563     (สม
ศ.รอบ 4) 7 ด้าน  20 ตัวชี้วัด 
         3.4  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา15  มาตรฐาน  65  ตัวชี้วัด 
         3.5  มาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  6  ด้าน  21  มาตรฐาน 
 3.6  เตรียมผู้เรียนและสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  3  ด้าน  
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คือ ด้านผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก(World Citizen)  ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World Class Standard)    และด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
(Quality System Management) 
 4.  จัดทำโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ พัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษา รักษาความคงสภาพโรงเรียนต้นแบบในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน), โรงเรียน
รางวัลพระราชทาน และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) รอบ  4 
 

ส่วนที ่ 2 
สภาพปัจจบุนั ปญัหาและความตอ้งการของโรงเรียนทา่วุง้วทิยาคาร 

 
สภาพทัว่ไป 
 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้รับอนุมัติจัดตั้ง ตามหนังสือกรมสามัญศึกษาที่  ศธ 0807/3268   
ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2517  โดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แต่
เนื่องจากสภาพยังไม่พร้อม จึงเลื่อนระยะเวลามาเป็นวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2517 โรงเรียนตั้งอยู่ที่
หมู่ที่  4  ถนนลพบุรี – สิงห์บุรี  ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15150 
โทรศัพท์ 0-3648-1206  โทรสาร 0-3648-1206 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือE- 
mailthawungs@hotmail.comแ ล ะ Website   http:/ /www.Thawungs.Lopburi1 .netสั งกั ด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเนื้อที่  40 ไร่  1  งาน  72   ตารางวา 

เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตบริการของโรงเรียน ท่าวุ้งวิทยาคารประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การปกครองอำเภอท่าวุ้ง
ทั้งหมดจำนวน  11  ตำบล  127 หมู่บ้าน  ได้แก่ ตำบลท่าวุ้ง ตำบลบางงา ตำบลบางลี่ ตำบลบางคู้ 
ตำบลโพตลาดแก้ว ตำบลหัวสำโรง ตำบลโคกสลุด ตำบลมุจลินท์ ตำบลเขาสมอคอน ตำบลลาดสาลี่ 
และตำบลบ้านเบิก 
 
ประชากร 
 ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียน ท่าวุ้งวิทยาคารมีประชากรรวมทั้งสิ้น  49,586 คน  
แยกเป็นชาย จำนวน   23,796 คน  และหญิง จำนวน  25,790 คน โดยมีประชากรที่อยู่ในวัยเรียน 
(อายุ 4  - 17  ปี)  ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ  จำนวน 3,222คนหรือร้อยละ6.50ของประชากรทั้งหมด 
(ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 30 กันยายน พ.ศ.2553)   
 

mailto:thawungs@hotmail.com
http://www.thawungs.lopburi1.net/
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ลักษณะภูมิประเทศ   
ลักษณ ะภู มิ ป ระเทศที่ ตั้ งของโรงเรียนท่ าวุ้ ง วิทยาคารสามารถสรุป โดยสั งเขป  ได้ ดั งนี้                  
พ้ืนที่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีที่ทำกิน จึงมีอาชีพรับจ้างและ เกษตรกร 
 
การคมนาคม   
 ในเขตบริการของโรงเรียน ท่าวุ้งวิทยาคารมีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้าน ตัดผ่านโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ริมถนนสายลพบุรี - สิงห์บุรี  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็ว
เนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว บริเวณโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดภิญโญสโมสร  
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าวุ้ง ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง โรงเรียนท่าวุ้ง  โรงเรียน
อนุบาลท่าวุ้ง สถานีดับเพลิงอำเภอท่าวุ้ง   เทศบาลตำบลท่าวุ้ง ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์    
 
 
การเศรษฐกจิ 
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและ เกษตรกรฐานะปานกลาง แต่มีหนี้สินเนื่องจากไม่ค่อย
ระมัดระวังในการใช้จ่าย ขาดการเก็บออม เกือบทุกครัวเรือนจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวก มี
รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์บ้านและมือถือ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี /
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ สภาวัฒนธรรมหัวสำโรง  การตี/การรำกลองยาว 
นาฏดนตรี (ลิเก) ประเพณีชักพระ ณ วัดไลย์ 
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พ้ืนที่  242.8  ตารางกิโลเมตร 
ประชากร  49,586  คน 

ความหนาแน่น  204.44  คน/ตารางกิโลเมตร 
อำเภอท่าวุ้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลพบุรี (ระบายสีเหลือง) 
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ที่ตัง้/อาณาเขต อำเภอทา่วุ้งตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉยีงใตข้องจงัหวดัลพบุร ีมอีาณาเขตตดิตอ่กบั
อำเภอข้างเคยีง ดังนี้ 

• ทิศเหนอื ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ 
• ทิศตะวนัออก ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี 
• ทิศใต ้ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอไชโย (จังหวัดอ่างทอง)  
• ทิศตะวนัตก ติดต่อกับอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรี (จังหวัดสิงห์บุรี)  

อำเภอท่าวุ้งแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 127 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. ตำบลท่าวุ้ง  11  หมู่บ้าน 
2. ตำบลบางคู้  15  หมู่บ้าน 
3. ตำบลโพตลาดแก้ว   10  หมู่บ้าน 
4. ตำบลบางลี่  16  หมู่บ้าน 
5. ตำบลบางงา  13  หมู่บ้าน 
6. ตำบลโคกสลุด   7  หมู่บ้าน 
7. ตำบลเขาสมอคอน   13  หมู่บ้าน 
8. ตำบลหัวสำโรง  15  หมู่บ้าน 
9. ตำบลลาดสาลี่   7  หมู่บ้าน 
10. ตำบลบ้านเบิก    11  หมู่บ้าน 
11. ตำบลมุจลินท์     9  หมู่บ้าน 

การปกครองสว่นทอ้งถิ่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ 

• เทศบาลตำบลทา่วุง้ ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตำบลท่าวุ้ง  
• เทศบาลตำบลทา่โขลง ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตำบลเขาสมอคอน  
• เทศบาลตำบลโคกสลดุ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลโคกสลุดทั้งตำบล  
• เทศบาลตำบลโพตลาดแกว้ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลโพตลาดแก้วทั้งตำบล  
• เทศบาลตำบลบางงา ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบางงาท้ังตำบล  
• องคก์ารบรหิารสว่นตำบลท่าวุง้ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลท่าวุ้ง                                       

(เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าวุ้ง)  
• องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางคู้ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบางคู้และตำบลลาดสาลี่ทั้งตำบล  
• องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางลี่ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบางลี่ทั้งตำบล  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


6 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559-2563  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 

 

• องคก์ารบรหิารสว่นตำบลเขาสมอคอน ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลเขาสมอคอน (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตำบลท่าโขลง)  

• องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหวัสำโรง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลหัวสำโรงทั้งตำบล  
• องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบา้นเบกิ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบ้านเบิกทั้งตำบล  
• องคก์ารบรหิารสว่นตำบลมจุลนิท์ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลมุจลินท์ทั้งตำบล   

แผนทีจ่งัหวดัลพบรุี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดลพบุรี  แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 124 ตำบล 1,110 หมู่บ้าน 
1. อำเภอเมืองลพบุรี  7.   อำเภอท่าหลวง 
2. อำเภอพัฒนานิคม  8.   อำเภอสระโบสถ์ 
3. อำเภอโคกสำโรง  9.   อำเภอโคกเจริญ 
4. อำเภอชัยบาดาล  10.  อำเภอลำสนธิ 
5. อำเภอท่าวุ้ง  11.  อำเภอหนองม่วง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
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     6. อำเภอบ้านหมี่ 

1)  อาชพีหลักของผูป้กครอง 
รับราชการ   จำนวน        29 คน   คิดเป็นร้อยละ   4.80 

ค้าขาย          จำนวน        54 คน   คิดเป็นร้อยละ  8.94 

เกษตรกร     จำนวน  63 คน   คิดเป็นร้อยละ   10.43 

รับจ้าง         จำนวน  290 คน   คิดเป็นร้อยละ   48.01 

ไม่มีอาชีพ     จำนวน  8 คน   คิดเป็นร้อยละ   1.32 

อ่ืนๆ            จำนวน  160 คน   คิดเป็นร้อยละ   26.49 

2)  ศาสนาทีผู่ป้กครองนบัถอื 
  พุทธ   จำนวน 600  คน   คิดเป็นร้อยละ  99.34 

       คริสต ์  จำนวน 2  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.33 

       อิสลาม  จำนวน 2  คน   คิดเป็นร้อยละ0.33 

       อ่ืนๆ   จำนวน -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 

3)  รายไดเ้ฉลีย่ของผู้ปกครองตอ่ครอบครวัตอ่ปี 
(......)    น้อยกว่า  20,000  บาท 

 (......)    20,000 -  30,000  บาท 

    (.√..)    30,001 -  40,000  บาท 
 (......)    มากกว่า  40,000  บาท 

 4)  รายรบัและรายจา่ยของโรงเรยีน  

      (.√..)   รายรับมากกว่ารายจ่าย 

  (......)   รายจ่ายมากกว่ารายรับ 

   5)  งบพฒันาวชิาการ 

             (.√..)   มากกว่าร้อยละ 25  

   (......)  น้อยกว่าร้อยละ 25  

       6)  ทรัพยากรทีจ่ำเปน็ของโรงเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 

             (......)   น้อยกว่า  10  เครื่อง 
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   (......)   10 – 30  เครื่อง 

   (.√..)   มากกว่า  30 เครื่อง 

 7)  พื้นทีห่อ้งสมดุของสถานศกึษา 

              (......)   น้อยกว่า  3  ห้องเรียน 

        (.√..)   3 – 5  ห้องเรียน 

        (......)   ห้องสมุดแยกเป็นอาคารต่างหาก 

8)  จำนวนครัง้ทีส่ถานศึกษาเชญิภมูิปญัญาทอ้งถิน่มาชว่ยสอน 

                (......)  น้อยกว่า  5  ครั้ง 

      (......)   5  –  10  ครั้ง 

      (.../..)   มากกว่า  10  ครั้ง 

 
สว่นที ่ 3   

วสิยัทัศน ์พนัธกจิ เปา้ประสงค์ 
วสิยัทัศน ์

“นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ทักษะความสามารถตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความ
พอเพียง” 

พันธกจิ 
1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
5. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
 เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
3. ครแูละบุคลการมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. โรงเรียนมีเทคโนโลยีเพ่ือการบริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์การพฒันา 
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1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
5. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

 เป้าหมายเชงิกลยทุธ์ 
1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาทักษะวิชาการผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
5. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. เสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร 
7. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล (OBECQA) 
8. ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
9. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
10. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริการและการเรียนรู้ 

 
อตัลักษณ ์(IDENTITY) คุณธรรม จรยิธรรมนักเรยีน 

เอกลกัษณ ์(UNIQUENESS)  ถิ่นคนดตีามวถิีคณุธรม 
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ประกาศโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ในทศวรรษที่สองที่
กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต   รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

   ประกาศ ณ วันที่   16พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 

 
    

(นายวีระวัฒน์  ระนาท) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าวุ้งวิทยาคาร 

 

 
 

(ส ำเนำ) 
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 ประกาศโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต  รวมทั้ง 
อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา   โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายใน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร มีคุณภาพ                
และได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

ประกาศ ณ วันที่   16พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 

 
    

(นายวีระวัฒน์  ระนาท) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าวุ้งวิทยาคาร 

 

 
 

(ส ำเนำ) 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
๒.๒มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร            
          สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ      
         การจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ ดีเลิศ 
๓.๑จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๓.๒ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.๓มีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
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สว่นที ่ 4   
ผลการวเิคราะหร์ะดบัองค์กรโรงเรียนทา่วุ้งวทิยาคาร 

 
โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์องค์กร [SWOT Analysis] ซึ่งผลการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 
 

 
 

โรงเรียนทา่วุ้งวทิยาคารมตีำแหน่งสถานภาพของโรงเรยีนอยู่ที ่STARS สภาพดาวรุง่ 
 
          หมายความว่า เอ้ือและแข็ง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง มีโอกาสและได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชน หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และมีจุดแข็งภายในโรงเรียนที่ เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนโรงเรียนต้องใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาโรงเรียน บุคลากรทุกคนให้ครอบคลุม
ในทุกๆ ด้าน ไปพร้อมกัน เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันโรงเรียนยังต้องพยายาม
ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคและเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาโรงเรียนไปพร้อมกันด้วย 
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Opportunity (โอกาส)ปจัจยัภายนอกทีเ่อือ้ตอ่การพฒันา 
1.  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย, พรบ.การศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
2.  มีการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับรายได้ของครอบครัวในชุมชนท้องถิ่น 
3.  มีแหล่งบริการร้านคอมพิวเตอร์ ร้านอินเตอร์เน็ต และผู้ปกครองเห็นความสำคัญ 
4.  มีการส่งเสริมให้เยาวชนมีการศึกษาเก่ียวกับพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ไทย 
5.  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนภายนอกเพียงพอต่อการระดมทุนของโรงเรียน 
6.  มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.  มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายและมีสถานประกอบการอาชีพอิสระ โรงงาน หลายแห่ง 
8.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
9.  มีแหล่งอาหารทางการเกษตรหลากหลายตลอดปี 
10.  มีวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยว 
 
Threat (อปุสรรค) ปจัจัยภายนอกที่ไมเ่อือ้ตอ่การพัฒนา 
1.  พ่อแม่แต่งงานเมื่ออายุยังน้อยขาดทักษะในการเลี้ยงลูก ขาดการดูแลอบรมสั่งสอนเท่าที่ควร
นอกจากนี้ ยังมีการคุมกำเนิดมีลูกไม่เกิน 1-2  คน เท่านั้น 
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2.  ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมิใช่พ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่หย่าร้าง, แต่งงานใหม่, ไปทำงานที่อ่ืน ทิ้งภาระ
ให้กับญาติ หรือคนแก่ดูแล 
3.  มีแหล่งบันเทิง การพนัน ยาเสพติดใกล้โรงเรียน และในชุมชน เรียกกันว่าพ้ืนที่สีชมพู 
4.  อาชีพของประชากรส่วนใหญ่คือ รับจ้าง และเกษตรกรรม ทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน มีหนี้สิน 
5.  เริ่มมีปัญหามลพิษในชุมชน เช่น การเผาขยะ, ฟาง, หญ้า การทิ้งขยะไม่เลือกท่ี การใช้สารเคมีทาง
การเกษตร และการเพ่ิมข้ึนของจำนวนรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรกล
การเกษตร 
6.  มีสถานศึกษาหลายแห่งอยู่ในชุมชน เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  โรงเรียน
เอกชนเป็นต้น 
7.  ผู้ปกครองเกือบครึ่งในชุมชนยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนยังสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง
ซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก สะดวกต่อการเดินทางไปเรียน 
 
Strength (จดุแข็ง) ปจัจยัภายในทีเ่อือ้ตอ่การพฒันา 
1.  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน [SBM] 
2. โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนมีความชัดเจนและเป็นระบบ 
3.  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
4.  มีสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5.  มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 
6.  มีระบบการเบิกจ่ายเงินและพัสดุที่ยึดระเบียบและความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
7.  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามระบบ [PDCA] 
8.  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้การมีส่วนร่วม 
9.  มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
10.  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถและความถนัดตามศักยภาพของผู้เรียน 
11.  มีการจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน 
12.  มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน [SSR, SAR] ทุกโครงการ 
13.  มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น เด็กไทยไร้พุง รู้ทันเอดส์ รู้เรื่องไข้หวัดนก นัก อย.น้อย 
14.  มีความเป็นเลิศ ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส ฟุตบอล 7  คน และดนตรีพ้ืนบ้าน 
15.  มีการบริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนและชุมชนและบริการซ่อมคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
16.  มีการเรียนคอมพิวเตอร์ทุกชั้นเรียน 
17.  มีการเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาที่โรงเรียน และไปศึกษานอกสถานที่เป็นประจำ 
 
Weakness (จดุออ่น)ปัจจยัภายในที่ไมเ่อือ้ตอ่การพฒันา เปน็ปญัหาทีต่อ้งรบีแก้ไข 
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1.  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ ยังมีค่อนข้างน้อย 
2.  การให้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีการขัดข้องบางครั้ง 
3.  ผลการสอบระดับชาติยังต่ำเกือบทุกรายวิชา 
4.  ผู้เรียนขาดการคิดวิเคราะห์ การกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ 
5.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดและชู้สาวเพ่ิมข้ึน 
6.  ผู้เรียนมีผลการเรียน ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ลดลง 
7.  ครูผู้สอนขาดการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  กิจกรรม โครงงาน มีน้อย 
8.  บุคลากรขาดการวิจัย มีงานวิจัยน้อยมาก 
9.  ครูมีภาระงานสอนและงานพิเศษมากเกินไป 
10.  ผู้เรียนขาดระเบียบวินัย ไม่ใฝ่เรียนรู้ และไม่เชิดชูคุณธรรมเท่าท่ีควร 

 
 

สว่นที ่ 5   
กลยทุธร์ะดบัองคก์รโรงเรยีนท่าวุง้วทิยาคาร 

 
กลยุทธ์เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จและแนวทางการดำเนินการมีดังต่อไปนี้ 

กลยทุธท์ี ่1  พฒันาและยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานการศกึษาสูโ่รงเรยีนมาตรฐานสากล 
      ตวับ่งชีแ้ละคา่เปา้หมาย 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  8  กลุ่มสาระ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านไม่ต่ำกว่า 

ค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลการทดสอบ PISA) 
1.3  ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร้อยละ 90 
1.4  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และพัฒนาตน       

ร้อยละ  90 
1.5  ผู้เรียนแสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในระดับชาติ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี 

 2.  ผู้เรียนสามารถสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ภาษาสัญลักษณ์ 
และภาษาดิจิทัล(Digital Literacy) ได้อย่างมีประสิทธิผล 
        2.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ร้อยละ 75 
        2.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสองเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ  3  ต่อปี 
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        2.3  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์และ
ภาษาดิจิทัล(Digital Literacy) ร้อยละ  100 
 3.  ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่ม
สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และกล้าตัดสินใจ 
        3.1  ผู้เรียนมีผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แสดงถึงการคิดตัดสินใจแก้ปัญหา  
ร้อยละ  100 
        3.2  ผู้เรียนมีผลการประเมินในสาระการเรียนรู้สากล (ทฤษฎีความรู้ โลกศึกษา ความ
เรียงขั้นสูง กิจกรรมสร้างสรรค์) อยู่ในระดับดี ร้อยละ  70 
        3.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีเหตุผล ร้อยละ  75 

4.  ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทำงานเป็นทีม และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพใน
ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)   

       4.1  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) เพ่ือ
การตีความ สื่อสาร และสร้างสรรค์ ร้อยละ  100 

       4.2  ผู้เรียนมีความสามารถแสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินการได้ ร้อยละ  100 

       4.3  ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ออกแบบ นำเสนอเผยแพร่ในเวที
ระดับชาติเพิ่มข้ึน ร้อยละ  5  ต่อปี 

       4.4  ผู้เรียนสามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผนตัดสินใจประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม ร้อยละ  80 
กลยทุธท์ี ่ 2  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัโรงเรยีน
มาตรฐานสากลบนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและความตอ้งการของชมุชน 
 ตวับ่งชีแ้ละคา่เปา้หมาย 

1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World Class  
Standard Curriculum and Instruction) 

1.1  โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
1.2  โรงเรียนจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สากลตามมาตรฐานโรงเรีย 

มาตรฐานสากล 
        1.3  โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตอบสนองความถนัด ความต้องการ 
และศักยภาพของผู้เรียน 
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       1.4  โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่                 
(New Economy) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) 
 2.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
      2.1โรงเรียนจัดการเรียนการสอน วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเครื่องมือในการเรียนรู้ 
      2.2  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองในระดับมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย 
 3.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล(Digital Literacy)  และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
      3.1  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล(Digital Literacy)  ร้อยละ  100 
      3.2  ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ร้อยละ  100 
กลยทุธท์ี ่ 3  ปลกูฝังผูเ้รยีนดา้นคณุธรรมและคณุลักษณะอนัพงึประสงค ์ 
 ตวับ่งชีแ้ละคา่เปา้หมาย 

1.  ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ 
1.1  ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย            

ร้อยละ  100 
1.2  ผู้เรียนมีความตระหนักรอบรู้ สามารถวิเคราะห์ สภาพการณ์ทางระบบนิเวศ 

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ร้อยละ  80 
 1.3  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา ร้อยละ  90 
      1.4  ผู้เรียนสามารถควบคุม จัดการกับความซับซ้อนในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อมและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ร้อยละ  60 
 2.  ผู้เรียนมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
      2.1  ผู้เรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ  100 
      2.2  ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม ร้อยละ  75 
 
กลยทุธท์ี ่ 4  จดัระบบบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพเน้นการมสีว่นรว่มทกุภาคสว่น 
 ตวับ่งชีแ้ละคา่เปา้หมาย 

1.  โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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1.1  ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ร้อยละ  100 
1.2  ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ร้อยละ  100 
1.3  โรงเรียนจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1.4  โรงเรียนนำวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
        1.5  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกระดับดี ร้อยละ  100 
        1.6  โรงเรียนผ่านการประเมินการจัดการศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
        1.7  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพผ่านการประเมินรับรองจากองค์กร
มาตรฐานสากล 
 1.8  โรงเรียนรักษาความยั่งยืน ความเป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนรางวับพระราชทาน และ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
 2.  โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
        2.1  โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
        2.2  โรงเรียนสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
        2.3  โรงเรียนศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบันและองค์กร   
ต่าง ๆ ทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
กลยทุธท์ี ่ 5  สง่เสริมใหบุ้คลากรปฏบิตัิงานอยา่งมปีระสิทธภิาพและเกิดประสทิธผิล 
 ตวับ่งชีแ้ละคา่เปา้หมาย 

1.  ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารร้อยละ  85 
2. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ  80 
3. ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนโครงงานสื่อนวัตกรรมเอกสาร บทความเผยแพร่ร้อยละ  75 
4. ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติร้อยละ  65 
5. ครูได้รับการยอมรับยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นครูดี ร้อยละ  15 
6. ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชาติร้อยละ  15 
7. ครูทุกคนได้รับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียนอย่างน้อย              

ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
8. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่าปีละ  40  ชั่วโมง 

กลยทุธท์ี ่ 6 จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัว่ถงึ และคุ้มค่า 
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 ตวับ่งชีแ้ละคา่เปา้หมาย 
1.  โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 
2. โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนเป็น 

เครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ      

และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กลยทุธท์ี ่ 7  พฒันาสง่เสริมผูเ้รยีนและบคุลากรใหเ้ปน็ผู้มสีขุภาพกายสุขภาพจติที่ดี 
 ตวับ่งชีแ้ละคา่เปา้หมาย 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต 
1.1 ผู้เรียนพัฒนาทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค         

การเรียนรู้ ทักษะทางสังคมและการจัดการสร้างงานอาชีพ ร้อยละ  100 
        1.2  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ ร้อยละ  80 
 2.  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนนุ แนะแนวช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ได้พัฒนาตนเต็ม
ตามศักยภาพ 
        2.1  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้มาตรฐาน 
        2.2  โรงเรียนมีแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว 
ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
        2.3  โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
กลยทุธท์ี ่ 8  สง่เสริมและอนรุักษภ์มูิปญัญาไทย ศลิปวฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถิน่ 
 ตวับ่งชีแ้ละคา่เปา้หมาย 

1.  ผู้เรียนมีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน 
1.1  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ร้อยละ  100 
1.2  ผู้เรียนมีความตระหนักในภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา  

วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ  80 
2.  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถ่ินฐานให้เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคม 

อาเซียนและประชาคมโลก 
2.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นท่ีอยู่ของผู้เรียน 
2.2  ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษาเชื่อมโยงกับถิ่นฐานสังคมไทยและสภาวการณ์โลก 
2.3  โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ธรรมชาติ ศาสนา 
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ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมและการปกครองของไทย 

ส่วนที ่ 6 
การกำกบั ตดิตาม ประเมนิ และรายงาน 

 
การกำกับ ตดิตาม  
 สถานศึกษามีคณะกรรมการกำกับและติดตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม
โครงการ ขณะกำลังดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือชี้แนะวิธีการและแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนแก้ปัญหา อุปสรรคขณะดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและ
ติดตามงาน โครงการ 
 
การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม  
 สถานศึกษามีคณะกรรมการประเมินผลโครงการทุกโครงการ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ที่สถานศึกษาได้จัดทำขึ้น เช่น กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมค่ายจิตอาสา เป็นต้น แต่ละกิจกรรมจะมีคณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และคณะกรรมการประเมินผล
เป็นคณะสุดท้ายในแต่ละคำสั่งของสถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ 
SAR ประจำปี โดยให้มีคณะกรรมการดูแลแต่ละมาตรฐานรวม ๑๕ มาตรฐาน ๑๕ คณะกรรมการ มี
หน้าที่รวบรวมข้อมูลจากการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบ 
รายงานสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนทั่วไป 
 
การรายงานผลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
 สถานศึกษามีแบบฟอร์มการรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกกิจกรรมเพ่ือรายงาน
เป็นแนวทางเดียวกันและสะดวกในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการนำไปใช้ เช่น การรายงาน SAR 
การรับนักเรียนใหม่ การจัดการเรียนการสอน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น  
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นโยบายสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 5 

 
วสิยัทัศน ์  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นองค์กรในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และ มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 
 
พันธกจิ 
 1.  ส่งเสริม  สนับสนุนกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  เพ่ือพัฒนาการบริหารการจัดการโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
 2.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 4.  ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 
เป้าประสงค ์

 1.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และมาตรฐานสากล 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 4.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
กลยทุธ ์

 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริม
ความสามารถด้าน 

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 2.  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาได้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

มีคุณภาพ 
 5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
มาตรการ  เป้าหมาย  และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 ได้กำหนดมาตรการ เป้าหมาย  และตวัชี้วัด  
ความสำเร็จ  จำแนกตามกลยุทธ์  ดังนี้ 
 กลยุทธท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลักสูตร  และส่งเสริม
ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพือ่เปน็เครือ่งมอืในการเรยีนรู้ 

มาตรการ 
1)  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
2)  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ให้เป็นห้องสุมด 3 ดี 
3)  เสริมสร้างยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4)  ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในทุกด้านทั้ง 

การสร้างความเข้าใจในทุกภาคส่วน จัดทำสื่อการเรียนการสอน  พัฒนาระบบวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา 
 5)  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนวัตกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้อง  
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 6)  จัดหา พัฒนาเครือข่าย สื่อด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพ่ือรองรับการเรียนรู้สู่สากล 
 7)  สร้างเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ความเป็นนัก
ประดิษฐ์  เพ่ือการแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
 8)  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สุขภาพของนักเรียนในสังกัด  ได้มาตรฐาน 
 

ที ่ เป้าหมายความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5  กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ  4 ต่อปี 
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้น 

2 ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย  ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่าน 
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ต่ำกว่าเกณฑ์ลดลงร้อยละ 2 การเขียน ภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง 
3 นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
รอ้ยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 
 กลยทุธท์ี ่2 ปลกูฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเปน็ชาติไทย  และวถิชีวีติตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 มาตรการ 

 1)  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นไทย  คณุธรรม  จริยธรรม  โดยใช้
กระบวนการที่หลากหลาย 

 2)  พัฒนาระบบช่วยเหลือ  ดูแล  นักเรียน  และพัฒนาทักษะชีวิต  ตลอดจนแนะแนว
การศึกษา  เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้  พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

 3)  พัฒนาศักยภาพคนไทยยุคใหม่ให้เป็นพลเมืองโลกที่ดีโดยกระบวนการพลเมืองศึกษา 
 

ที ่ เป้าหมายความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจิตสำนึก

ความเป็นไทย 
จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึก
ความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียนพอเพียง
ต้นแบบ 10 แห่ง 

4 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 กลยทุธท์ี ่3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึง  ครอบคลมุผู้เรยีนไดร้บัโอกาสในการ
พัฒนาเตม็ตามศกัยภาพ 

 มาตรการ 
1)  สนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ค่าเล่าเรียน 
2)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาจัดการศึกษา  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนใน 
ชนบทได้เรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
3)  ส่งเสริม  พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
4)  สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในพ้ืนที่ยากลำบาก 
5)  ส่งเสริมการให้บริการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาทางเลือกด้านวิชาชีพ  และตามแนวทาง 
ม.15 ในระดับมัธยมศึกษา 
6)  พัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน และโรงเรียน 
7)  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 
8)  ส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำหรับนักเรียนพิการและบุคคลออทิสติก 
9)  สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (L.D.) 
10)  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 
 
 

ที ่ เป้าหมายความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ภายในกำหนด 
ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

3 ผู้พิการทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ 
4 ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษา โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าเล่าเรียน 
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 กลยทุธท์ี ่4 พัฒนาครแูละบคุลาการทางการศกึษาทัง้ระบบใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอน
ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

มาตรการ 
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1)  ประสานการวางแผนการผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นระบบ  มีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพ 
2)  ปรับปรุงและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของครูให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตลอดจน
ยกย่อง  เชิดชู  ครูดี  ครูเก่ง  3)  คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลดภาระงานอ่ืนที่ไม่จำเป็นและจัดให้มี
บุคลากรสายสนับสนุนให้พอเพียง  เพ่ือให้ครูทำหน้าที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่และมีโอกาส
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
ที ่ เป้าหมายความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
1 ครูได้รับการพัฒนา และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

มีคุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา  และสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 
มีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับ 5 

ระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในความมั่นคง
ของการประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละของครูและบุคลากรการศึกษาที่มีความ
พอใจในความมั่งคงของการประกอบวิชาชีพ 

4 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
หรือเกณฑ์ท่ีกำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์   ที่กำหนด 

 
  
กลยทุธท์ี ่5 พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษา เนน้การมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น 

มาตรการ  
1)  ให้มีการกระจายอำนาจตามศักยภาพความพร้อม โดยมีแผนการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจ 
แบบขั้นบันไดตามศักยภาพความพร้อม รวมทั้งมีแผนส่งเสริมเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งและความพร้อม โดยมีเกณฑ์การประเมินเพ่ือจัดกลุ่มตามศักยภาพความพร้อม 
2)  พัฒนาการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในระดับการศึกษาและสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และประกันคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3)  พัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตาม
ความจำเป็น 
5)  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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6)  เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลให้มี
บทบาทในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้นตามหลังธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปร่งใส 
7)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ตามแนวทาง
การกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
8)  วางแผนเป็นขั้นตอนและจัดระบบบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการยุบ เลิก หรือควบรวมสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  เพื่อให้การใช้ทรัพยากรการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับ
อัตราการขยายตัวของประชากรที่มีแนวโน้มลดลง 

 
ที ่ เป้าหมายความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
1 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวนสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง  ได้รับ

แก้ไขแทรกแซงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกผ่านการรับรองมาตรฐาน 

2 จำนวนสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีคุณภาพ 

จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีคุณภาพ 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารและ
มาตรฐาน และธรรมาภิบาล 

ระดับความสำเร็จในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
เส้นทางการพฒันาองค์กร 

สู่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2560-2563  

 
โรงเรยีนทา่วุง้วทิยาคาร อำเภอทา่วุง้ จงัหวดัลพบรุ ี
สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต  5 
สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 



ข 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559-2563  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 

 

คำนำ 
 

 แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ( ปีงบประมาณพ.ศ.2559-2563) เล่มนี้โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จัดทำ
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณพ .ศ.2559-2563 เป็นความ
พยายามของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนซึ่งมีการประชุมปฏิบัติการ
จัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาศึกษาสภาพของสถานศึกษาเพ่ือ
กำหนดทิศทางของสถานศึกษาโดยกำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา3ระดับคือระดับองค์กรระดับแผนงาน
และระดับโครงการตามกรอบกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  5 โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ. รอบ 4)มาตรฐานโรงเรียนสุจริต มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
มาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธ มาตรฐานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานโรงเรียนสีขาว มาตรฐาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน15
มาตรฐาน65ตัวชี้วัดโดยครอบคลุมทั้งในระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ และการรายงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ
กลยุทธ์ ของโรงเรียนนอกจากนี้ยังคงรักษาสภาพ มาตรฐานโรงเรียนในฝัน มาตรฐานโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน และมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้ยั่งยืนตลอดไปอีกด้วย 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาเล่มนี้ประกอบด้วยบุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
 
 
 
 
 

     (นายอนุกูล  แช่มกัน)     (นางวราภรณ์  วีระพงษ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร        ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
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สารบญั 
 

 หนา้ 
 หน้า 
คำนำ  
สารบัญ  
ส่วนที่  1  บทนำ 1 
ส่วนที่  2  สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 2 
ส่วนที่  3  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 7 
ส่วนที่  4  ผลการวิเคราะห์ระดับองค์กร 19 
ส่วนที่  5  กลยุทธ์ระดับองค์กร  22 
ส่วนที่  6  การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 26 
ภาคผนวก 27 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 



4 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559-2563  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 

 

 


