
 
 

   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๕ 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ  ๓ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๗) 

โรงเรียนทุ่งฟ้าวทิยาคม 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาตาก 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 256๕ – 256๗ 

ของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
.................................................................................................  

 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ครั้งที่ ๑ /
๒๕๖๕   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 256๕ – 256๗ ของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ด้วยมติเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 256๕ – 256๗  ของโรงเรียน  ทุ่งฟ้าวิทยาคมได ้

 
 

 
 
 
     
 

         ว่าที่ ร.ต.     
                           ( อาคม   มาจันทร์ )  

            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
   
 
 
 
 

            
                                                 (นางมาลัย  นิลจันทร์) 

                                                       ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                     โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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ค าน า 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะที่มีสภาวการณ์ของ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy 
– focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  ๓  ปี  (๒๕๖๕ -๒๕๖๗)  ของโรงเรียนทุ่งฟ้า
วิทยาคม  ฉบับนี้  เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล     โดยใช้กลยุทธ์การ
บริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
ระยะยาว ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  ส่วนที่  1 บริบทของโรงเรียน 
  ส่วนที่  2 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 
  ส่วนที่  3 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์  
  ส่วนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  
  ส่วนที่ 5 แผนการควบคุมและก ากับติดตาม  
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  ๓  ปี  (๒๕๖๕ -
๒๕๖๗)     ฉบับนี้จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ใหป้ระสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้  
 
 
 
         คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 
                                           หน้า 

 
ค าน า 
ส่วนที่  1 ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา                   ๑ 

-   ประวัติโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม                        ๑ 
-   โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน        ๗ 
-   จ านวนครูและบุคลากร              ๙ 
-   อาคารเรียนและอาคารประกอบการ               ๑๒ 
-   แหล่งเรียนรู้         ๑๕ 
-   ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น      ๑๕ 
-   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3           ๑๖ 

ส่วนที่  2 วิเคราะห์องค์กร 
- วิเคราะห์บริบทโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม                     ๒๒  

-   วิเคราะห์บริบทโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม (SWOT) สภาพภายใน                    ๒๒       

- วิเคราะห์บริบทโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม (SWOT) สภาพภายนอก  ๒๙  
- สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม                   3๒ 

ส่วนที่  3 สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์       ๓๕   
  

ส่วนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  ๓  ปี             
  - โครงการ/กิจกรรม               ๔๖  
ส่วนที่  5 แผนการควบคุม  ก ากับติดตาม  

-    แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ                    ๖๕ 
 
ภาคผนวก   

-    ค าสั่ง                                     ๖๙ 
-  คณะกรรมการจัดท าแผน                ๗๑  

  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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ส่วนที่ 1  บริบทข้อมูลพื้นฐาน 
ภาพรวมสถานศึกษา (School Profiles) 

 
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
  ชื่อโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม    ตั้งอยูํหมูํ 1 ต าบลท๎องฟูา  อ าเภอบ๎านตาก   จังหวัดตาก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  โทรศัพท์ 0-5555-5271 โทรสาร  0-5555-5271 e-mail 
Mythungfa@hotmail.com  website www.thungfa.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  เนื้อท่ี 70 ไรํ เขตพ้ืนที่บริการ 2 ต าบล คือ ต าบลทุํงกระเชาะ 12  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ บ๎านดงยาง ,บ๎านแมํไข , หมูํ 3 , 
หมูํ 4,  หมูํ 5 , หมูํ 6 ,หมูํ 7 ,  บ๎านแพะเหนือ,  บ๎านลีซอ,  บ๎านรังแร๎ง,   หมูํ 10  ,หมูํ 11 และหมู ํ12 ต าบลท๎องฟูา  9  
หมูํบ๎าน ได๎แกํ บ๎านใหมํ, บ๎านท๎องฟูา,   บ๎านฉลอม, บ๎านสันดินแดง , บ๎านม๎งใหมํพัฒนา,  บ๎านผาแต๎ม,  บ๎านสันปุาลวก, 
บ๎านสันพระบาท และบ๎านเดํน 
 
สถานที่ตั้ง 

โรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคมเป็น โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) ปัจจุบันคือสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38   ตั้งอยูํที่หมูํ 1 ต าบลท๎องฟูา อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก พ้ืนที่เป็นเนินหินลูกรังท่ีสาธารณะประโยชน์
ปุาช๎าเกํา อยูํระหวํางต าบลทุํงกระเชาะกับต าบลท๎องฟูา ที่มาของชื่อโรงเรียน ได๎มาจากการน าชื่อ ของทั้งสองต าบลมารวมกัน
เป็นชื่อของโรงเรียน คือ “ทุํง” มาจากทุํงกระเชาะ “ฟูา” มาจาก ท๎องฟูา โรงเรียนอยูํหํางจากตัวอ าเภอบ๎านตากประมาณ 
12 กิโลเมตรและหํางจากศาลากลางจังหวัดตากประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตํอ 
  ทิศเหนือ  ติดกับ  โรงเรียนบ๎านใหมํ 
  ทิศใต๎   ติดกับ  ต าบลทุํงกระเชาะ 
  ทิศตะวันออก    ติดกับ  บ๎านรังแร๎ง 
  ทิศตะวันตก  ติดกับ  ถนนเทศบาลทุํงกระเชาะ 
 
เนื้อที่ 

ปัจจุบันโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม มีพ้ืนที่ทั้งหมด  70 ไรํ  แบํงเป็นสองสํวนได๎แกํ 
1.  บริเวณท่ีตั้งโรงเรียน  โรงฝึกงาน  สนามกีฬา  สระน้ า  และบ๎านพักครู ประมาณ  20  ไรํ 
2.  สวนปุาธรรมชาติ  50  ไรํ 

โรงเรียนเปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 ตามประกาศจัดตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น นายสะอาด อ๏อดทรัพย์ ขณะนั้นด ารงต าแหนํงอาจารย์ใหญํโรงเรียน บ๎านตาก “ประชา
วิทยาคาร” มารักษาการต าแหนํงครูใหญํโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคมอีกต าแหนํงหนึ่งได๎ขอความรํวมมือจากชาวต าบลทั้งสองสละ
เงินหลังคาเรือนละ 10 บาท เพื่อใช๎ในการปรับพ้ืนที่และกํอสร๎างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก 1 หลัง จ านวน 4 
ห๎องเรียน (บริเวณสนามฟุตบอล) ปัจจุบันรื้อออกแล๎วเนื่องจากผุพัง 

ตํอมาโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม ได๎รับการพัฒนา คือ ปรับสภาพภูมิทัศน์ ปรับปรุงซํอมแซมบ๎านพักนักเรียนสร๎างโรง
จอดรถครูและปรับปรุงซํอมแซมห๎องน้ านักเรียน และโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคมได๎รับการพัฒนา อยํางตํอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

mailto:thungfa@hotmail.com
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ผู้เริ่มจัดตั้งโรงเรียน  :  นายสะอาด  อ๏อดทรัพย์ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม :   

1.  นางมาลัย  นิลจันทร ์  ประธานกรรมการ 
2.  นายบุญเชิด  น าฟู  กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครอง 
3.  นางแก๎วลา  ค าฟู  กรรมการผู๎แทนองค์กรชุมชน 
4.  นางพิมพิรา  สอนเนียม  กรรมการผู๎แทนครู 
5.  นายเสนอ  จันมา  กรรมการผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6.  นายคลอง  ยศงาม  กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 
7.  นายเชวงศักดิ์  แก๎วนา กรรมการผู๎แทนองค์กรศาสนา 
8.  นายทรัพย์  มั่นอยูํ  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
9.วําที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
อดีตผู้อ านวยการ :  
  
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

นายสะอาด  อ๏อดทรัพย์ 
นายปรีชา  เชษฐ์ตระกูล 
นายวิษณุ  สายหยุด 
นายสีไร  ต๏ะมูล 
นายไพโรจน์  มั่งเชียง 
นายชาญณรงค์  ภูมิถาวร 
นายอมรศักดิ์  เรืองรุํง 
นายสาวอรุณศรี  เงินเสือ 
นายอนันต์  ทะตา 
นางรัตนา  เจริญศรี 
นายสาโรช  เกตุสาคร 

ต าแหนํงครูใหญํ  
ต าแหนํงครูใหญํ  
ต าแหนํงครูใหญํ  
ต าแหนํงอาจารย์ใหญํ 
ต าแหนํงอาจารย์ใหญํ 
ต าแหนํงอาจารย์ใหญํ 
ต าแหนํงอาจารย์ใหญํ 
ต าแหนํงผู๎อ านวยการ 
ต าแหนํงผู๎อ านวยการ 
ต าแหนํงผู๎อ านวยการ 
ต าแหนํงผู๎อ านวยการ 

16 พ.ค. 2528  –  10 มิ.ย. 2528 
10 มิ.ย. 2528   –  30 ก.ย. 2529 
1 ต.ค. 2529  –  30 ก.ย. 2532 
1 ต.ค. 2532 – 31 มี.ค. 2543 
1 เม.ย. 2543 – 30 ก.ย. 2544 
17 ธ.ค.2544  –  22 ธ.ค. 2546 
22 ธ.ค. 2546 – 6 มิ.ย. 2548 
3  ต.ค. 2548  – 10 ก.ย. 2552   
7 ม.ค. 2553 – 17 ธ.ค. 2555 
12 ก.พ. 2556 – 30 ก.ย.2558 
19 พ.ย. 2558 – 30 ต.ค. 2561 

 
 
ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุปัน :  
 วําที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์     วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ   ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ  31 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
 
สถานที่ตั้ง :  หมูํที่ 1 ต าบลท๎องฟูา อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก   
    โทรศัพท์ :  055 – 030255   โทรสาร :  055 – 030255   htt://www.thungfa.ac.th 

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม ได๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) รุํนที่ 3 และ
รับรองเป็นต๎นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) รุํนที่ 3 ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2556  
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ในปี พ.ศ. 25๖2 โรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม ได๎รับรางวัล“สถานศึกษาปลอดภัยดีเดํนประจ าปี 256๒” 
           ณ วันที่  ๑๓ กันยายน  25๖๒  

ในปี พ.ศ. 25๖2 โรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม ได๎ผํานการประเมินแหํงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(Office of the Base Education  Commission  Quuality Awards: OBECQA) ระดับ ScQA   

           ณ วันที่ ๑๙ กันยายน 25๖๒ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม ได๎รับเกียรติบัตร  เป็น “องค์กรคุณธรรมต๎นแบบ” ตามโครงการ

สํงเสริมชุมชน  องค์กร  อ าเภอ  และจังหวัดคุณธรรม  จากคณะกรรมการการสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ  ณ วันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

ในปี พ.ศ. 25๖๔ โรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม ได๎รับรางวัล เกียรติบัตรดีเดํน “สถานศึกษาปลอดภัยดีเดํน
ประจ าปี 256๔”  ปีที่ ๓ ติดตํอกัน  ณ วันที่  ๒๙ กรกฎาคม   25๖๔ 

 
 

ชื่อโรงเรียน 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
อักษรย่อ 
ท.ฟ.ว. 

 
ปรัชญา 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคน  คนพัฒนาชาติ 
 

คติพจน์ 
ขันติ ธีรสาลังกาโล  “ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์” 

 
ค าขวัญ 

เรียนดี  คิดดี  ท าดี 
 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

 
 

สีประจ าโรงเรียน 
เหลือง – ด า สีเหลืองคือความสดใส สวํางไสว , สีด า คือ ความหนักแนํน 
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ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
ดอกเฟ่ืองฟูา 

 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

ต๎นสะเดา 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม           สร๎างสรรค์คนดี   เทคโนโลยีสร๎างปัญญา 

การศึกษามีมาตรฐาน    สืบสานประเพณีวัฒนธรรม    น๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ยิ้มไหว๎  มีน้ าใจ  ใช๎เทคโนโลยี” 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“แหลํงเรียนรู๎  ดูงามตา” 

 
สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนผังโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   
  3.1  ผู๎อ านวยการโรงเรียน วาํที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์    โทรศัพท์ 081-9720296  e-mail :  
tharahunter@gmail.com   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา   
      3.2  ฝุายงานบริหารโรงเรียนโรงเรียน  4  คน 
   3.2.1  นายสะอาด  หลอมทอง   วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ 0๙๕-๔๕๑๓๗๙๓   e-mail :  saard107@gmail.com  หัวหน๎าฝุายบริหารทัว่ไป 
   3.2.2  นางพิมพิรา  สอนเนียม    วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
โทรศัพท์086-2051715   e-mail : pimpimpim@hotmail.com   หัวหน๎าฝุายบริหารงานแผนและงบประมาณ 
   3.2.3 นางนงนุช  มณเฑียรชัย   วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา   
โทรศัพท์ 081-7079611   e-mail : keropee@hotmail.com    หวัหน๎าฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
   3.2.4 น.ส.นงค์นุช  ระม่ัง   วฒุิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา   โทรศัพท์ 086-0925755  e-mail : nongnuch_RAMA@hotmail.com หัวหน๎าฝุายบริหารวิชาการ 
     
 
 

ภารกิจ  โครงสร้างการบริหาร 
 
                        โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 
      
 
                
    
 
 
 
 
 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคลและ 

กิจการนักเรียน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารแผน 

และ 

งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 

วชิาการ 

mailto:tharahunter@gmail.com
mailto:saard107@gmail.com
mailto:boosaba09@hotmail.com
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อัตราก าลังบุคลากร 
  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                      1. จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
2564 

1 13 1 2 2 

 
             ผู๎บริหาร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง ชม. 
1. วําที่ ร.ต.อาคม  มาจันทร์ 52 29 คศ.3 กศ.ม ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ ม. 1-3 - - 

 
           ครูประจ าการ  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง ชม. 
1. นางยุพิน  แก๎วค า 59 23 คศ.2 คม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม. 1 ม. 4-5 
ศิลปะ ม.1 

- - 

2. นางพิมพิรา  สอนเนียม 57 34 คศ.2 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.2 ม. 4-5 
ภาษาไทย ม. 1-2 

2 36 

3. นางนงนุช  มณเฑียรชัย ๕๑ 1๙ คศ.3 กศ.ม.  ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5-6 
วิทย์ฯกายภาพ 
ม.4-6 
วิจัยเบื้องต๎น ม.6 

๑๕ ๒๖ 

4. นายสะอาด  หลอมทอง 47 23 คศ.3 คบ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

การงานอาชีพ 
 ม.1-6 
วิทยาการค านวณ 
ม.1-6  

2 24 

5. น.ส.อรทัย  ใจใส 47 15 คศ.2 ศศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓ 
ม.4-6 

13 101 

6. นางสาวล าภู  จันทร์พรม 46 23 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม. 4-6 

13 110 

7. นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 43 16 คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยี
และการ
สื่อสาร

การศึกษา 

ชีววิทยา ม.๔ 
เคมี  ม.4 
วิทยาศาสตร์  
ม. 1-2 
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ม.4-6 
โลก ดาราศาสตร ์

7 56 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง ชม. 
8. นางนิสา  หลอมทอง 41 16 คศ.2 คบ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ ม.4 

เคมี ม.4 
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ม.4-6 
โลก ดาราศาสตร ์

3 44 

9. นางสุนิษา  พูลศร ี 40 10 คศ.2 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม. 3 ม.5-6 

5 50 

10
. 

นายชัยยันต์  ปินนวล 35 4 คศ.1 ศษ.บ พลศึกษา สุขศึกษา/พลศึกษา 
ม.1-6 
คณิตศาสตร์ ม.3 

5 20 

11
. 

น.ส.สดุาลักษณ์  ค าล าปาง 29 4 คศ.1 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.2-6 

3 20 

12 น.ส.วนาลี  ทุนมาก 32 6 เดือน ครูผู๎ชํวย คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.1 
ประวัติศาสตร์ ม.
2-3 
หน๎าท่ีพลเมือง ม.
4-6 

1 12 

13 น.ส.ลินดา  รุํงเจรญิกุล  25 5 เดือน ครูผู๎ชํวย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
 ม.1,2,3,5 
วิทยาศาสตร์ ม.1 

2 20 

 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 13 คน  คิดเป็นร๎อยละ 100 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด - คน  คิดเป็นร๎อยละ - 

  

       พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางชลิดา  อุดมวงษ ์ 30 6 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1-6 งบ สพฐ 

                ครูอัตราจ๎าง  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายวรัญญู    ละม๎ายเมือง 32 9 ศศ.บ นาฎศิลปไ์ทย นาฎศิลปไ์ทย ม.1-6 
ศิลปะ  ม.1-6 

งบ สพฐ 

2 นางเกษกศิรา    ค าฟ ู 31 8 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1-6 

ภาษาไทย  

งบ สพฐ 
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                 พ่ีเลี้ยงพิการเรียนรวม  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1. นางสาวกมนทรรศน์  ภักดิ์อมรศิร ิ 4- 9 ศศ.บ การจัดการทั่วไป - งบ สพฐ 

 
                  ลูกจ๎างประจ า  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การท างาน(ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1. นายวิทย์  ตาสา 53 27 วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กํอสร๎าง 

-  งบ สพฐ 

 
 
                      2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
                              ระดับ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ปวช. - - 
ปวส. - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 
ปริญญาตรี 10 52.63 
ปริญญาโท 9 47.37 
ปริญญาเอก - - 

รวม 
19 100 

 

ที ่ ประเภทต าแหนํง 
เพศ (คน) ระดับการศึกษาสูงสุด (คน) 

อายุเฉลี่ย 
ชาย หญิง ต่ ากวํา ป.ตรี ป.ตรี สูงกวํา ป.ตรี 

1 ผู๎อ านวยการ 1 - - - 1 49 
2 รองผู๎อ านวยการ - - - - - - 
3 ข๎าราชการครู 3 ๙ - 4 ๘ 42 
4 พนักงานราชการ 2 2 - 4 - 30 
5 ครูอัตราจ๎าง 1 1 - 2 - 28 
6 ลูกจ๎างประจ า 1 - - 1 -   49 
7 ลูกจ๎างชั่วคราว - - - - - - 
8 ครูพ่ีเลี้ยง - 1 - 1 - 39 
9 เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 1 - - 1 - 24 

รวมบุคลากรทั้งหมด 2๒ - 13 ๙  
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สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่  
 อาคารสถานที่บ้านพักครู   

ที ่ อาคาร จ านวน (หลัง) 
1 อาคารเรียน 4 
2 โรงฝึกงาน 1 
3 หอประชุม 1 
4 บ๎านพักครู 3 

รวม 9 
 
ห๎องเรียน / ห๎องปฏิบัติการ / ห๎องพิเศษ   
 

ที ่ สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ รวม 
1 อาคารเรียนที่ 1 7 1 - 8 
2 อาคารเรียนที่ 2 4 3 - 7 
3 อาคารเรียนที่ 3 3 - - 3 
4 อาคารเรียนที่ 4 (ICT) 2 - - 2 
5 โรงฝึกงาน 1 2 - - 2 

รวม 18 4 - 22 
* ห๎องพิเศษ  หมายถึง  ห๎องที่ใช๎บริหารงาน เชํน ห๎องกลุํมสาระฯ ห๎องกลุํมงาน ห๎องประชุม เป็นต๎น    
 
 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 0   ชม./สัปดาห์   
2. คณิตศาสตร์ 1 20.00 ชม./สัปดาห์   
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 20.83 ชม./สัปดาห์   
4. ภาษาไทย 1 17.50 ชม./สัปดาห์   
5. ภาษาอังกฤษ 4 15.83 ชม./สัปดาห์   
6. สังคมศึกษา 2 16.66 ชม./สัปดาห์   
7. การงานอาชีพ 1 15.00 ชม./สัปดาห์   
8.พละและสุขศึกษา 1 15.83 ชม./สัปดาห์   
9.นาฎศิลป์ 1 18.33 ชม./สัปดาห์   
                   รวม 15 17.50 ชม/สัปดาห์ 
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 สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน   
 

ที ่ อาคาร จ านวน (สนาม) 
1 ห๎องท่ีใช๎เรียน 20 
2 สนามฟุตบอล 1 
3 สนามบาสเกตบอล 2 

รวม 23 
 
 ห๎องน้ า  - ห๎องส๎วม  
 

ที ่ สถานที่ ครู (ห้อง) นักเรียนชาย (ห้อง) นักเรียนหญิง 
(ห้อง) 

รวม 

1 อาคารเรียนที่ 1 2 1 1 4 
2 อาคารเรียนที่ 2 - 1 1 2 
3 อาคารเรียนที่ 3 - - - - 
4 อาคารเรียนที่ 4 (ICT) - 1 1 2 
5 หอประชุม - 1 1 2 

รวม 2 4 4 10 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน 

  

ปัจจุบันโรงเรียนมีข๎อมูลเกี่ยวกับนักเรียนดังนี้ 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข๎อมูลเกี่ยวกับนักเรียนดังนี้ 

1. จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  2๑๖  คน  เปิดสอนตั้งแตํชั้น ม.1-ม.6 
2. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 1 17 18 35 35 

ม.2 1 20 12 32 32 

ม.3 2 21 21 42 26 

ม.4 2 8 21 29 15 

ม.5 2 15 30 45 23 

ม.6 2 19 14 33 17 

รวมทั้งหมด 10 100 116 216  
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 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุด   มีขนาด ๔๐๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด ๕,๖๕๐ เลํม 
  การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ ดิวอ้ี 
  จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๕๐ คน ตํอ วันคิดเป็นร๎อยละ  ๒๐.๐๘ 
ของนักเรียนทั้งหมด 

 ๒) ห้องปฏิบัติการ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ ห๎อง 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน ๑ ห๎อง 
ห๎องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน ๒ ห๎อง 
ห๎องอัจฉริยะ จ านวน ๑ ห๎อง 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน .......๔๐......... เครื่อง 
ใช๎เพื่อการเรียนการสอน ๒๐ เครื่อง  
ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๕ เครื่อง  
จ านวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๘    ๘๐ คนตํอวัน   
  คิดเป็นร๎อยละ ๓๒.๑๓  ของนักเรียนทั้งหมด 
ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ               ๑๕ เครื่อง  

 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
เกี่ยวข้องกับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุด ๕๐๐ ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๕๐๐ วิทยาศาสตร์ 
๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๕๐๐ วิทยาศาสตร์ 
๔. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๔๔๐ วิทยาศาสตร์ 
๕. ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ทุกวันที่เปิดเรียน ภาษาตํางประเทศ 
๖. ห้องศิลปะ ทุกวันที่เปิดเรียน ศิลปะ 
๗. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกวันที่เปิดเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ไม้กลายเป็นหิน ทุกวันที่เปิดเรียน วิทยาศาสตร์ 
๙. สวนเรียนรู ้ ทุกวันที่เปิดเรียน วิทยาศาสตร์ 
๑๐.ห้องนาฏศิลป์ ทุกวันที่เปิดเรียน ศิลปะ 

๑๑.ศูนย์การเรียนรู้  บ้านทอฝัน 
ทุกวันที่เปิดเรียน ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช ้
จ านวนครั้ง/ปี เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑.วัดต่างๆรอบโรงเรียน 
๒๐ ครั้ง สังคมศึกษาฯ 

๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๓ ครั้ง สุขศึกษา,วิทยาศาสตร์ 
๓.น้ าตก ๑ ครั้ง สังคมศึกษาฯ 
๔.โบราณสถาน ๑ ครั้ง สังคมศึกษาฯ 
๕.หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ๒ ครั้ง สังคมศึกษาฯ 
๖.หน่วยงานป่าไม้ ๑ ครั้ง สังคมศึกษาฯ,วิทยาศาสตร์ 
๗.สถานีต ารวจอ าเภอบ้านตาก ๑ ครั้ง สังคมศึกษาฯ 
๘.ห้องสมุดประชาชนอ าเภอบ้านตาก ๑ ครั้ง ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๙.เขื่อนภูมิพล ๓ ครั้ง ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๑๐.ศาลจังหวัดตาก ๑ ครั้ง สังคมศึกษาฯ 

๑๑.วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ๒ ครั้ง วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา 

  

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 

ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนครั้ง/ปี 
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

๖.๑ นางปราณี  อินตุ๊   การท าไม้กวาดดอกหญ้า ๑ สังคมศึกษาฯ 
๖.๒ นางบังอร  อินจันทร์ ประวัติท้องถิ่นบ้านตาก ๑ สังคมศึกษาฯ 
๖.๓ พ.ต.อ. สถาพร  ศรีภิรมย์   กฎหมาย ๑ สังคมศึกษาฯ 
๖.๔ นางส าเภา  ผัดแสน การท าลูกประคบและการท าน้ าพริกแกง ๑ ทุกกลุํมสาระ 
๖.๕ นางบุญ การปลูกผักปลอดสารพิษ ๑ ทุกกลุํมสาระ 
๖.๖ นางแสงหล้า  แก้วนา การท าน้ ายาล้างจาน   ๑ ทุกกลุํมสาระ 
๖.๗ นายขุน ยศงาม การตีกลองตึงเย ๑ ทุกกลุํมสาระ 
๖.๘ นางกาญจนา  แตงทอง การท าข้าวแคบ ๑ ทุกกลุํมสาระ 
๖.๙ นางหลา  โพธิ์ลา   การท าขนมไทย ๑ ทุกกลุํมสาระ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบํงชีท้ี่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๒ ดีมาก 
ตัวบํงชีท้ี่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พงึประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ดีมาก 
ตัวบํงชีท้ี่ ๓ ผู๎เรียนมีการใฝุรู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
ตัวบํงชีท้ี่ ๔ ผู๎เรียนคิดเปน็ท าเปน็ ๑๐.๐๐ ๘.๗๙ ดี 
ตัวบํงชีท้ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๒๗ พอใช้ 
ตัวบํงชีท้ี่ ๖ ประสิทธิผลของการเรียนจัดการเรียนการสอนที่เนน๎ผู๎เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบํงชีท้ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบํงชีท้ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต๎นสงักัด ๕.๐๐ ๓.๔๘ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์      
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์               
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชีท้ี่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน  และพฒันาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๒๐ ดี 
 ได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    สรุประดับคุณภาพ จ านวนตัวบงํชี ้
 ได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา กรณีขอปรับผลการประเมิน ตัวบํงชี้ที่ ๕ ดีมาก ๖ 
 ไมํได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เนื่องจาก........................ ดี ๔ 
 พอใช๎ ๒ 
 ต๎องปรับปรุง  

ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือต้นสังกัด 
 จุดเด่น 
 การท างานเป็นทีมของบุคลากร และการบริหารจัดการงานที่ได๎รับมอบหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สํงเสริมทักษะการคิด  วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ยังไมํลงสูํตัวเด็ก
อยํางแท๎จริง 
 ๒.ผู๎เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์อยํางเป็นระบบ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 การด าเนินกิจกรรมแตํละกิจกรรมดีแตํยังขาดในสํวนของการสรุปงานอยํางเป็นระบบ 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
 ด๎านผู๎เรียน 
 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์  มีความใฝุรู๎และ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา เชํน การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  สามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น  ผู๎เรียน
มีพ้ืนฐานทางจริยธรรม  มีมารยาทพูดจาสุภาพเรียนร๎อยยิ้มทักทาย  มีสัมมาคารวะ  กล๎าแสดงออก  มีทักษะในการ
ใช๎เทคโนโลยี  สํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดอัตลักษณ์ด๎านมารยาท  การยิ้มไหว๎  ทักทาย  ทักษะในการใช๎เทคโนโลยีเป็นที่
ยอมรับของครู ผู๎ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ยิ้มไหว๎  ทักทาย ใช๎เทคโนโลยี  ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎จริงสามารถน าไปปฏิบัติในการด ารงชีวิตได๎อยํางมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของครู  ผู๎ปกคร อง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สะท๎อนให๎เห็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “แหลํงเรียนรู๎ ดูงามตา” และ
สถานศึกษาจัดท าโครงการสํงเสริมประเพณีขึ้นธาตุเดือนเดือนเก๎า  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรํวมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ๎าน  มีกิจกรรมที่ผู๎เรียนทุกคนต๎องมีสํวนรํวม  เชํน กิจกรมจัดเตรียมเครื่องไทยทาน  เครื่องบูชาพระ
บรมสารีริกธาตุ  จัดเตรียมขบวนแหํ  โดยในชํวงเทศกาลห๎ามขาด ห๎ามลา เป็นต๎น เป็นการเก็บผู๎เรียนไมํให๎มีโอกาส
ไปสร๎างความหนักใจให๎กับสังคม  และได๎รับความรํวมมือจากทางเทศบาล  จัดสรรงบประมาณให๎อยํางตํอเนื่องทุกปี  
เชํน เทศบาลทุํงกระเชาะ  องค์การบริหารสํวนต าบลเกาะตะเภา ซึ่งด าเนินการด าเนินงาน เป็นที่นําพอใจ คือ 
ผู๎เรียนไมํขาดเรียนและรํวมกิจกรรมดีมาก  แก๎ปัญหาเกี่ยวกับการมั่วสุมในชุมชนให๎ลดลง  
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  จุดควรพัฒนา 
 ๑.ด๎านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) การพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะกระบวนการคิดหลากหลาย 
  ๒) การพัฒนาผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพต่ ากวําดี 
 ๒. ด๎านการบริหารจัด 
  ๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายังไมํสอดคล๎องกับสภาพบริบทของชุมชนในท๎องถิ่น 
  ๒) การพัฒนาบุคคลมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการศึกษายังไมํสอดคล๎องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ๓. ด๎านการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑) การพัฒนาครูผู๎สอนในการจัดท าแผนยังไมํสนองตํอบริบทของผู๎เรียน 
  ๒) การพัฒนาครูผู๎สอน  โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่น าผลบันทึกหลังสอนมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ ยังไมํมีความชัดเจน 
 
 
 ๔. ด๎านการประกันคุณภาพภายใน 
  การพัฒนา บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เชํน ครูผู๎สอน ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให๎
มีความเข๎าใจระบบประกันคุณภาพภายใน 
  
 โอกาส 
  ๑) ผู๎ปกครอง ชุมชนและองค์กรท๎องถิ่นให๎ความชํวยเหลือเป็นอยํางดี 
  ๒) ชุมชนมีความเข๎มแข็ง  อยูํใกล๎ล าน้ าปิง ท าให๎งานเกษตรกรรมได๎ผลดี 
  ๓) ในชุมชนมีแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาหลากหลาย  ส าหรับผู๎เรียนได๎ศึกษาดูงาน  สร๎างเสริม 
ประสบการณ์ในด๎านทักษะชีวิตจริง 
 
 อุปสรรค 

๑) ประชากรในชุมชนสํวนใหญํยังไมํเข๎าใจแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
๒) ผู๎ปกครองบางสํวนไปประกอบอาชีพตํางถิ่น  ทิ้งเด็กไว๎กับปูุยํา ตายาย  หรือญาติ  เป็นเหตุให๎

เด็กขาดความอบอุํนและขาดการเอาใจใสํที่ดีท าให๎มีพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับการท าหนังสือเลํมเล็ก  โดยให๎นักเรียนจัดท าทุกชั้น  ใน

กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  เพราะการท าหนังสือเลํมเล็กสะท๎อนให๎เห็นความสามารถ ในการอําน
และการคิด  เชํน ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาควรท าหนังสือเลํมเล็กเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นของแตํละหมูํบ๎าน 
เชํน ประวัติศาสตร์เจดีย์ยุทธหตัถี  และวัดพระบรมธาตุ  เทอมละเรื่องตํอกลุํม  จะท าให๎นักเรียนรักและเกิดความภูมิใจใน
ท๎องถิ่นของตนเอง  ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทส  ท าหนังสือเลํมเล็กเกี่ยวกับค าศัพท์  หรือนิทานภาษาอังกฤษ  
การจัดท ารายงานโดยสํงเสริมใหผ๎ู๎เรียนจัดสรุปเป็นองค์ความรู๎ของตนเองด๎วยวิธีการเขียนตามความคิดของตนเอง  ไมํใชํการ
ลอกเรียนแบบหรือตัดตํอ  ผู๎เรียนควรเรียบเรียงดว๎นส านวนของตนเอง เป็นส านวนภาษาที่เข๎าใจงําย  ใช๎คี่เหมาะสม  เขียน
เป็นประโยคกะทัดรัด 
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 ๒) สถานศึกษาควรให๎ความส าคัญของการประชุมสภานักเรียนในการบันทึกการประชุมสํวนมากเป็นการ
ประชุมเรื่องการจัดงานวันส าคัญตํางๆ  แตํการน าปัญหาที่เกิดขึ้น  ในโรงเรยีนมารํวมระบุปัญหาที่คณะกรรมการนักเรียนพบ
ในแตํละคนมาน าเสนอ  บอกสาเหตุของการเกิดปัญหา  และคณะกรรมการทุกคนรํวมรํวมกันคิดน าเสนอ  หาแนวทางวิธีการ
แก๎ไขปัญหา  และคิดการณ์วําผลที่คาดวําจะรับนําจะเป็นอยํางไร เมื่อใช๎แนวทางแก๎ปัญหาวิธี เป็นต๎น 

๓) สถานศึกษาควรจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  ให๎มีความตํอเนื่อง  ให๎
ความส าคัญในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ ระดับต๎องปรับปรุงเรํงดํวน คือกลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เน๎นแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การด าเนินชีวิตในปัจจบุัน  กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพต๎องปรับปรุง คือ 
คณิตศาสตร์  เน๎นกิจกรรมการสอน คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  สขุศึกษาและพลานามัย เน๎นทักษะในการวิเคราะห์ค าถาม
ศิลปะ เน๎นการสร๎างสรรค์และจนิตนาการนอกกรอบ  การรู๎จักคิดวิจารณ์ผลงานทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ๎าน  การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  เนน๎การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเชิงทักษะปฎิบัติ  ขั้นตอนในการท างาน  การออกแบบการเรียนรู๎
ตามสภาพและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของผู๎เรียนรายบุคคลและภาษาตํางประเทศกับภาษาไทย  
ควรเน๎นทักษะการฟัง  พูด  อําน และเขียน  โดยเฉพาะการเขียนเพ่ือสื่อความและการคิดนอกกรอบ  กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มี
คุณภาพพอใช๎เชํน วิทยาศาสตร ์ เน๎นการสํงเสริมให๎คิดโดยใชโ๎ครงงานเน๎นการทดลอง การวิเคราะห์ผลงาน  โดยแนวทางการ
ด าเนินงานคือ  การจัดสอนซํอมเสริม  จัดสัมมนาคํายวชิาการ  แทรกกิจกรรมตามลักษณะของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎  
ให๎ผู๎เรียน มีการฝึกท าแบบทดสอบที่มีแนวการคิด  และมีความหลากหลาย เพ่ือเตรียมการทดสอบในระดับชาติตํอไป 
 ๒. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
  ๑) สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่น  อยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง  
พัฒนาและก าหนดเปูาหมาย  เอกลักษณ์  นโยบายและแผนพัฒนาอยํางจริงจัง  เกี่ยวกับสาระส าคัญตํางๆ ที่จ าเป็นต๎อง
เรียนรู๎ของผู๎เรียน  เชํน สาระพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นได๎แกํ  สาระเกี่ยวกับแมํน้ าปิง  พระบรมธาตุ เจดีย์ยุทธ
หัตถี  เมืองเกําบ๎านตาก  แหลํงทรัพยากรที่มีชื่อเสียงในจังหวัดตาก  และสาระพ้ืนฐานการประกอบอาชีพจากภูมิปัญญา  ใน
ชุมชนได๎แกํ การท านา  ท าสวน  และงานอาชีพตํางๆ  ที่มีในท๎องถิ่น เป็นต๎น  เพ่ือจะได๎พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องโดยประสานงานและเรียบเรียงองค์ความรู๎จากแหลํงภมูิปัญญาในชุมชน  แลว๎น าสาระส าคัญ  บรรจุไว๎ในวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษาและค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข๎องทุกระดับชั้น 
  ๒) สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เชํน ครูผู๎สอน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยการจัดสัมมนาในหัวข๎อ  เปาูหมายการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับแนวปฏิรูปการศึกษา  โดยมุํงเน๎นการพัฒนาผู๎เรียน  
ครูผู๎สอน  ผู๎บริหาร ให๎เป็นคนไทยยุคใหมํที่มีการพัฒนาความรู๎ตนเองอยํางสม่ าเสมอและมีความตํอเนื่อง  สามารถใช๎สื่อ
เทคโนโลยสีูํการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพ 
 
 ๓) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑) ครูผู๎สอนควรพัฒนา  แผนการจัดการเรียนรู๎โดยปรับปรุงจากแผนเดิมที่มีอยูํให๎เป็นปัจจุบันเหมาะสม
กับกิจกรรมนั้นๆ  มีการตรวจสอบโดยผู๎บริหาร  และพัฒนาเปูาหมายด๎านการคิดวิเคราะห์ให๎ชัดเจนในแตํละแผนการจัดการ
เรียนรู ๎
  ๒) ครูผู๎สอนควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ เชนํค านึงถึงการประเมินผลทั้งกํอนเรียน ระหวํางเรียน
และหลังเรียน  โดยใชป๎ระโยชนจ์ากการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลกํอนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ให๎การชี้แนะและแก๎ไข
ผู๎เรียนระหวํางท ากิจกรรม  ทบทวนตรวจสอบความสามารถของผู๎เรียนท๎ายแผนให๎ได๎เพ่ือประเมินผลรวม 
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 ๔) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรพัฒนา  บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง  เชํนครูผู๎สอน  ผู๎ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ให๎มีความเข๎าใจระบบการประกันคุณภาพภายใน    โดยการจัดชี้แจงให๎ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดเปูาหมาย  การ
ด าเนินงานและการประเมินผล  ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการรํวมมือในการพัฒนาผู๎เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎
อยํางมีเปูาหมายและตํอเนื่อง 

๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  
 ขาดบุคลากรที่สอนตรงตามวิชาเอก โรงเรียนยังขาดสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สํงผลให๎คุณภาพด๎าน
การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ไมํสูงมากนัก ในด๎านอาคารสถานที่ พ้ืนฐานครอบครัวของนักเรียนจากความเข๎าใจใน
ด๎านการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดู  คํานิยมของชุมชนบางสํวนไมํเห็นความส าคัญกับการปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม
และจริยธรรมที่เหมาะสมกับผู๎เรียน  สํงผลให๎การปฏิบัติและความประพฤติของผู๎เรียนบางสํวนไมํเหมาะสม   

 จุดเด่น  
 สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางประสานงานระหวํางหนํวยงานกับองค์กรชุมชน มีความรํวมมือจากชุมชนทุกด๎าน
และชุมชนเห็นความส าคัญและรํวมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยเสียสละเวลา  แรงงานและบริจาคเงิน สถานศึกษาได๎น า
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาสอนในสถานศึกษา  โดยเชิญวิทยากรท๎องถิ่นมาให๎ค าแนะน า เชํน การท าไม๎กวาดดอกหญ๎า การท าปุ๋ย
ชีวภาพ สถานศึกษามีบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎และปฏิบัติงานของผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายอยํางมีความสงบสุข   
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
       ๑.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีความสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน สนองความต๎องการ
ของชุมชน เน๎นภูมิปัญญาท๎องถิ่น สังคมและวัฒนธรรม น ามาตรการการเรียนรู๎รายภาค/รายปี มาวิเคราะห์ให๎
เหมาะสมกับโครงสร๎างหลักสูตรและก าหนดค าอธิบายรายวิชา 
 ๒. ครูควรพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนให๎มากข้ึน 
 ๓. ควรมีสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลายและใช๎ให๎สอดคล๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎  การจัดกิจกรรมการ
วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔. ขาดแคลนอัตราก าลังครูในสาขาวิชาเฉพาะเชํน เคมี อุตสาหกรรม คหกรรม เกษตร เป็นต๎น 

     ๕. การเผยแพรํผลงานของสถานศึกษาสูํชุมชน โดยการจัดท าจุลสาร หรือแผํนปลิว อยํางน๎อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง เพ่ือเป็นการสร๎างความสัมพันธ์ อันดีตํอชุมชน และชุมชนจะได๎ทราบข๎อมูลขอสถานศึกษา 
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ส่วนที่  2 
วิเคราะหบ์ริบทโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
(SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให๎ผู๎บริหารรู๎   จุดแข็ง จุดอํอน 
สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะชํวยให๎ทราบวําองค์กรได๎เดินทางมาถูก
ทิศทางและไมํหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได๎วําองค์กรมีแรงขับไปยังเปูาหมายได๎ดีหรือไมํ มั่นใจได๎อยํางไรวําระบบ
การท างานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยูํ มีจุดอํอนที่จะต๎องปรับปรุงอยํางไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม  
(SWOT Analysis) โรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม มีดังนี้ 

 
ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure = S1) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โครงการสร๎างการบริหารชัดเจนท าให๎มีการ
ด าเนินงานเป็นไปอยํางมีระบบ  เพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอยํางเต็มรูปแบบ 
2. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือในการจัดการศึกษา จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชมรมผู๎ปกครอง
และครู 
3.โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครองนักเรียนใน
การจัดการศึกษา โดยเข๎ารํวมประชุมและฟังค าชี้แจง
จากโรงเรียน 
4. ผู๎บริหารและครูสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เชํน 
โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน การจัดการแขํงขันกีฬา 
5. คณะครู เอาใจใสํดูแลนักเรียนในความปกครอง
อยํางทั่วถึง 
6. โรงเรียนมีนโยบายที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎ปกครอง ท าให๎ผู๎ปกครอง ให๎ความรํวมมือในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 
 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไมํเข๎าใจ
บทบาทของตนเองเนื่องจากนโยบายการศึกษาซับซ๎อน  
สํงผลให๎การมีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายไมํดี
เทําท่ีควร 
2. ผู๎ปกครองบางสํวน มีพ้ืนฐานทางการศึกษาน๎อย ท า
ให๎ขาดความรู๎ความเข๎าใจในนโยบายของโรงเรียน 
3. กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นบางกิจกรรมผู๎ปกครองไมํมี
สํวนรํวมและไมํแสดงความคิดเห็น 
4. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับ
ผู๎ปกครองไมํทั่วถึง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 ด้านการบริการและผลผลิต  (Service and Product  = S2) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีแหลํงเรียนรู๎ เชํน ห๎องสมุด ห๎องอัจฉริยะ  
ห๎องปฏิบัติการ  ในโรงเรียน เสริมสร๎างให๎เป็นบุคคล
แหํงการเรียนรู๎ 
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัย 
เชํน การตรวจสุขภาพนักเรียนตรวจฟัน การให๎ความรู๎ 
โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายพร๎อมทั้งปฏิบัติจริง 
3. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
4. นักเรียนมีความรู๎ทักษะขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร 
5. นักเรียนมีสุนทรียภาพด๎านดนตรีและศิลปะโดยมี
การเข๎ารํวมกิจกรรม การแขํงขันทักษะตํางๆในงาน
วิชาการตํางๆ เชํน งานศิลปหัตถกรรม 
6. นักเรียนแตํงกายด๎วยชุดพ้ืนเมืองในวันศุกร์เพ่ือเป็น
การสํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
7. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียน
เป็นส าคัญ 
8. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานรักการท างานและ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
9. นักเรียนมีสุขภาพรํางกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยมี
การจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายในและภายนอก
โรงเรียน 
10. นักเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎ศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษา 
11. โรงเรียนให๎การดูแล ชํวยเหลือ นักเรียนด๎อย
โอกาสอยํางเต็มท่ี 
 

1. นักเรียนบางกลุํมมีพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ ท าให๎
การพัฒนาทุก ๆ ด๎านเป็นไปอยํางลําช๎า 
2. โรงเรียนไมํสามารถจัดหลักสูตรได๎ครอบคลุมถึง
ความต๎องการของนักเรียน 
3. นักเรียนสํวนใหญํขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
4. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎มากแตํยังขาดการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ 
5. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการท างานสํงผลให๎การ
ปฏิบัติงานไมํประสบผลส าเร็จ 
6. สื่อและเทคโนโลยีท าให๎นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมํพึง
ประสงค์ เนื่องจากเกิดการลอกเลียนแบบในทางที่ไมํ
ถูกต๎อง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพบุคคล  (Man  = M1) 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลาการศึกษาโดยการสํงเข๎า
รํวมอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองและน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน 
2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์
จากการได๎รับเกียรติคุณ ด๎านระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน  ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูสํงผลให๎เป็น
แบบอยํางที่ดีกับนักเรียนและบุคลากรภายนอก
โรงเรียน 
3. บุคลากรครูมีวุฒิทางการศึกษาตรงกับวิชาที่สอนท า
ให๎การเรียนการสอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ผํานเกณฑ์การวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
4. ครูมีการพัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ 

1. โรงเรียนมีบุคลากร(ครู) ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค. 
ก าหนด สํงผลให๎ครู 1 คน แบกภาระในการสอน
มากกวํา 1 วิชา 
2. ขาดครูวิชาเอก เคมี แนะแนว พลศึกษา 
บรรณารักษ์ นาฏศิลป์ และภาษาไทย 
3. ครูมีงานพิเศษมาก สํงผลให๎ประสิทธิภาพการสอน
ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ครูขาดความรู๎ ความเข๎าใจในการวางแผนการ
ท างานอยํางเป็นระบบ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money  = M2) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมีความ
โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎ 
2. การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพดูจาก
แผนปฏิบัติงาน 
3. การท างานตามแผน/โครงการและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
 

1. สัดสํวนในการจัดสรรงบประมาณไมํเป็นไปตาม
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของ สพฐ. 
2. การจัดสรรงบประมาณลําช๎าท าให๎การบริหาร
จัดการโครงการตํางๆไมํสามารถด าเนินการได๎อยําง
ตํอเนื่อง 
3. เจ๎าหน๎าที่ขาดความรู๎ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบ
การเงิน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่   (Material   = M3) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
2. นักเรียนสามารถใช๎อาคารฝึกงานในการฝึก
ประสบการณ์งานอาชีพ 
3. โรงเรียนมีบรรยากาศและภูมิทัศน์ที่เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนการสอน  
 

1. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ไมํเพียงพอ
ตํอจ านวนนักเรียน เชํน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
โปรเจคเตอร์  เครื่องเสียง  เครื่องเลํนดีวีดี ฯลฯ 
2. โรงเรียนมีห๎องปฏิบัติการไมํเพียงพอตํอการจัดการ
เรียนการสอน 
3. โรงเรียนมีบ๎านพักครูและบ๎านพักนักเรียนแตํไมํ
เพียงพอ 
4. โรงเรียนมีห๎องน้ าและอํางล๎างมือ แตํไมํเพียงพอตํอ
ความต๎องการของนักเรียน  และโรงอาหารไมํถูก
สุขลักษณะ 
5. โรงเรียนไมํมีรั้วที่มั่นคงแข็งแรง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านการบริหารจัดการ    (Management  = M4) 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองรับทราบข๎อมูลของบุตร
หลาน  จึงวางใจที่จะสํงบุตรหลานมาเรียน 
2. สํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอยํางสม่ าเสมอในการ
จัดการเรียนการสอน สํงผลให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎เทํา
เทียมผู๎อ่ืนตลอดเวลา 
3. ผู๎บริหารมีความคิดสร๎างสรรค์และเปิดโอกาสให๎
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม  ในการบริหารจัดการ 
4. มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
5. สํงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร ให๎มีโอกาส
ศึกษาตํอในระดับที่สูงกวําปริญญาตรี 
6. ผู๎บริหารสํงเสริมสนับสนุนและให๎โอกาสผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
7. ผู๎บริหารมีการสร๎างขวัญและก าลังใจในการท างาน
อยํางสม่ าเสมอ 

1. ไมํสามารถจัดการเรียนการสอนให๎เป็นไปตามความ
ต๎องการของผู๎เรียน เนื่องจากบุคลากรไมํเพียงพอ 
2. มีการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารบํอย มีผลให๎การพัฒนา
การศึกษาไมํมีทิศทางเดียว 
3. นโยบายการบริหารงานไมํชัดเจนและไมํตํอเนื่อง 
4. ผู๎บริหารไปราชการบํอยท าให๎ครูไมํสามารถปรึกษา
ปัญหาและแก๎ไขปัญหาได๎ทันเวลา 
5. การจัดระบบงานไมํเหมาะสมกับตัวบุคคล 
6. ผู๎บริหารไมํมีการนิเทศหรือก ากับติดตามการท างาน
ของครู 
7. ผู๎บริหารมีอัธยาศัยใจดีท าให๎ครูไมํเกรงใจและท าให๎
การท างานไมํมีประสิทธิภาพ 
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ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 
 
สถานภาพของโรงเรียน 
         ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ด้านปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio – cultere computer = S) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. ลักษณะของชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอยูํกัน
เป็นกลุํมและมีขนาดใหญํ สํงผลให๎ผู๎ปกครองสํงบุตร
หลานมาเรียนได๎มีโอกาสเรียนตํอมากข้ึน 
2. ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน ชํวยสํงเสริมให๎
โรงเรียนได๎มีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม สร๎าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เชํนประเพณีการขึ้นธาตุ
เดือนเก๎า 
3. ในชุมชนเป็นแหลํงที่มีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีดี จึงสํงผลให๎นักเรียนรู๎จักการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 
4. ผู๎ปกครองต๎องการให๎บุตรหลานมีความรู๎
ความสามารถ มีทักษะการด าเนินชีวิตอยูํในสังคมอยํางมี
ความสุขและมีความเชื่อวําบุตรหลานที่เรียนสูงจะมีงานที่
ดี จึงสํงบุตรหลานเรียนหนังสือในโรงเรียน โดยค านึงถึง
คุณภาพของโรงเรียน 
5. มีแหลํงเรียนรู๎ภายนอกที่นักเรียนใช๎ในการศึกษาหา
ความรู๎ได๎ 

1. ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รับจ๎าง มีรายได๎ต่ า สํงผลให๎ขาดก าลังทรัพย์ในการ
สนับสนุน สํงเสียบุตรหลานเรยีนตํอในมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
2.พํอแมํประกอบอาชีพอยูํตํางจังหวัดสํงผลให๎ไมํ
สามารถดูแลอยํางใกล๎ชิด 
3. นักเรียนลอกเรียนแบบคํานิยมที่ไมํพึงประสงค์จาก
ผู๎ปกครอง เชํน บุหรี่ เหล๎า การพนัน 
4. ประเพณีของชาวไทยภูเขา(ม๎ง)ท าให๎นักเรียนต๎องขาด
เรียนติดตํอกันเป็นเวลาหลายวัน และมีคํานิยมในการมี
คูํครองกํอนวัยอันควร 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ด้านปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี  (Technology  component  = T) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.ในชุมชนมีสื่อและเทคโนโลยีเพียงพอท าให๎มี
ความก๎าวหน๎าทางด๎านการสื่อสารและการเรียนรู๎มาก
ขึ้น สํงผลให๎เกิดประโยชน์ตํอการศึกษาค๎นคว๎า 
2. การใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลายสํงผล
ท าให๎โรงเรียน ผู๎ปกครององค์กรตํางๆ สามารถสื่อสาร
กันอยํางรวดเร็วและถูกต๎อง 
3. การแลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางองค์กร เชํน การจัด
ให๎มีวิทยากรท๎องถิ่นสํงผลให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ การ
ฝึกปฏิบัติในสาขาอาชีพที่มีในชุมชนหรือหมูํบ๎าน 
4. การน าความรู๎และเครื่องจักรกลมาใช๎ในการ
ประกอบอาชีพสํงผลให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎จากการ
ท างานได๎รับประสบการณ์ตรง 
5. เทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎าท าให๎การสื่อสารเป็นไปอยําง
รวดเร็วและท าให๎เกิดประโยชน์ตํอการเรียนการสอน 
เชํน อินเตอร์เน็ท  
 
 
 

1. สื่อ เทคโนโลยีที่มีอยํางแพรํหลายมีผลท าให๎เกิดการ
เรียนรู๎ ลอกเลียนแบบน าไปใช๎ในทางท่ีผิด และใช๎เวลา
ในการสืบค๎นเทคโนโลยีไมํเหมาะสม 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ   (Economic  component  = E) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. ผู๎ปกครองได๎รับการสนับสนุนจากนโยบายกองทุน
หมูํบ๎านท าให๎เกิดการสร๎างงานและกระจายรายได๎ใน
ชุมชน 
2. ผู๎ปกครองนักเรียนบางสํวนไปท างานตํางประเทศ 
ท าให๎มีรายได๎ตํอครอบครัวคํอนข๎างดี จึงสํงผลให๎
ผู๎ปกครองสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนดี 
3. นโยบายของรัฐบาลในเรื่องทุนก๎ูยืมเพ่ือการศึกษา 
และโครงการเรียนฟรี 15 ปี สํงผลให๎นักเรียนมีโอกาส
ทางการศึกษามากข้ึน 
 

1. ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํมีรายได๎น๎อยสํงผลให๎มี
การสนับสนุนตํอการเรียนการสอนไมํเต็มที่ 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลให๎โรงเรียนน๎อย (โดยเฉพาะ
โรงเรียนเล็ก) ท าให๎โรงเรียนมีการพัฒนาน๎อย 
3. ผู๎ปกครองที่มีฐานะดีในหมูํบ๎าน นิยมสํงบุตรหลาน
เข๎าเรียนหนังสือ โดยมุํงเน๎นโรงเรียนประจ าจังหวัด 
4. คํานิยมทางสังคมของผู๎ปกครองสูงขึ้น มีผลกระทบ
ตํอการสํงเสริมการเรียนของบุตรหลาน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฏหมาย  ( Political  component  = P) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. การกระจายอ านาจในการปกครองสํวนท๎องถิ่น  ท า
ให๎โรงเรียนได๎รับงบประมาณในการสนับสนุนทางด๎าน
การศึกษามากข้ึน 
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองเริ่มให๎ความ
สนใจและความส าคัญในการศึกษามากข้ึน เชํนกองทุน
กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา  นโยบายเรียนฟรี  15 ปี 
3. การให๎โอกาส ทางการศึกษาตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 มีผลตํอการเพิ่ม
จ านวนนักเรียนในการศึกษาตํอ 
4. องค์คณะบุคคลมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

1. การเปลี่ยนรัฐบาลบํอยๆท าให๎นโยบายเมืองด๎าน
การศึกษาเปลี่ยนแปลงโรงเรียนต๎องปรับนโยบายมีผล
ให๎การด าเนินงานโรงเรียนไมํตํอเนื่อง 
2. ตามประกาศกฎกระทรวงวําด๎วยการลงโทษนักเรียน
มีผลท าให๎นักเรียน มีพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

 แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม  อ าเภอบ๎านตาก  จังหวัดตาก พ.ศ. 2554- 
2557เป็นการวางแผนเพื่อก าหนดจุดยืนของโรงเรียน  โดยมีการระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและเปูาประสงค์ของ
โรงเรียน และกลยุทธ์การด าเนินงานเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในและสภาพแวดล๎อมภายนอกเพ่ือพิจารณาจุดแข็งจุดอํอน โอกาสและ
อุปสรรคที่สํงผลกระทบตํอการด าเนินงานของโรงเรียน 
 2. การจัดวางทิศทางของโรงเรียนโดยการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเปูาประสงค์ขององค์กร 
 3. การก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด 
 การด าเนินงานในทุกขั้นตอนของการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของคณะ
ครู บุคลากรในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รํวมกันพิจารณารํางแผนกลยุทธ์ ผลสรุปของรําง
แผนกลยุทธ์ประกอบด๎วย ผลการวิเคราะห์ วิสัยทัศน์  พันธกิจและเปูาประสงค์ขององค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุํงหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 คณะท างานได๎ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยการพิจารณาจากปัจจัย
ทางด๎านสังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี เศรษฐกิจการเมืองและนโยบาย  ผลผลิตและการให๎บริการ  บุคลากร 
ประสิทธิภาพทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ ซึ่งสรุปได๎ดังนี้ 
 

1. จุดแข็ง   
                     สภาพแวดล๎อมภายในของโรงเรียนมีการวางโครงสร๎างและนโยบายของโรงเรียนที่ชัดเจนผู๎
ผู๎ปกครองจึงไว๎วางใจ  สํงบุตรหลานมาเรียนเพิ่มมากขึ้น  มีแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพอนามัยและมีการสิ่งเสริมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรีและกีฬา   ด๎านคุณภาพบุคลากร ครูมีการพัฒนาตนเอง
อยูํเสมอโดยมีการเข๎าอบรม  สัมมนา และน าไปพัฒนาการสอน  การบริหารจัดการ  ด๎านประสิทธิภาพทางการเงิน
ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบหลักฐานได๎   
 

2. จุดอ่อน 
จุดอํอนเป็นประเด็นปัญหา คือ จ านวนครูในโรงเรียนมีต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนด จึงสํงผลให๎ครูต๎องแบก

รับภาระในการสอนมาก  และขาดบุคลากรที่สอนตรงวิชาเอก  และโรงเรียนยังขาด สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
หอ๎งปฏิบัติการเรียนการสอน สํงผลให๎คุณภาพด๎านการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ไมํสูงมากนัก ในด๎านอาคารสถานที่ 
โรงเรียนมีจ านวนห๎องน้ า อํางล๎างมือที่ยังไมํเพียงพอกับจ านวนนักเรียนและโรงอาหารที่ยังไมํถูกสุขลักษณะ 
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3. โอกาส 
           ในด๎านสังคมวัฒนธรรม ผู๎ปกครองเอาใจใสํนักเรียน ตระหนักถึงคุณคําของการให๎การศึกษามีเจตคติที่ดี
และไว๎วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งในชุมชนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่นและมีแหลํงเรียนรู๎ภายนอกที่นักเรียนใช๎ศึกษาหาความรู๎ได๎ตามศักยภาพ ด๎าน เทคโนโลยี  สื่อใน
ชุมชนมีเพียงพอท าให๎มีความก๎าวหน๎าในการสื่อสารและเรียนรู๎มากยิ่งขึ้น สํงผลเกิดประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎า
และเกิดประโยชน์   นอกจากนี้โรงเรียนยังได๎รับการสนับสนุนจากองค์กรสํวนท๎องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ 2542   เอ้ือให๎โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  โรงเรียน
ได๎รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให๎จัดท าโครงการระดมทรัพยากร  เพ่ือการจัดการศึกษาให๎
นักเรียนได๎อยํางพอเพียงในทุกปีการศึกษา 
 

4. อุปสรรค 
อุปสรรคที่ส าคัญ คือ ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได๎ต่ าสํงผลให๎ขาด

ก าลังทรัพย์ในการสนับสนุนในการสํงเสียบุตรหลานในการศึกษาตํอ  ตลอดจนสภาพครอบครัวของนักเรียนสํวนใหญํ
แยกกันอยูํท าให๎นักเรียนขาดผู๎ดูแลอยํางใกล๎ชิด  สํงผลให๎นักเรียนมีลักษณะอันไมํพึงประสงค์ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมปรากฏวํา  โรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม  พบวําปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกวํา
อุปสรรคและปัจจัยภายในมีจุดอํอนมากกวําจุดแข็ง  ดังนั้นสภาพของโรงเรียนจึงมีความโน๎มเอียงไปต าแหนํงที่
คํอนข๎าง   “เอ้ือแตํอํอน”     
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ 

อุดมการณ ์หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
 อุดมการณ์ 
                เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต๎องจัดให๎มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคน
ให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการ
ใฝุเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน๎าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสํวนตนและครอบครัว และเพ่ือ
สร๎างรากฐานที่แข็งแกรํงส าหรับการสร๎างสรรค์สังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ในอนาคต 
 หลักการ 
                ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล๎องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
                  1.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งรํางกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และ
คุณธรรม เป็นผู๎มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข ใฝุรู๎มีทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ที่พอเพียงตํอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสํวนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเทําทัน
และชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
                  2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให๎มีความรัก และภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
มีความรู๎และทักษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุํงมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

3.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต๎องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
พ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 12 ปี อยํางเทําถึงเทําเทียม ควบคูํไปกับความมีคุณภาพ โดยไมํแบํงชนชั้นหรือความแตกตําง
ทางสังคมวัฒนธรรม 

          4.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการบริหารและการ
จัดการศึกษารํวมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรี
และตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับ
การกระจายอ านาจ 

5.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต๎องสอดคล๎องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่
แถลงตํอรัฐสภา สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
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                                        มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

           
     มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ประเด็น 
           1. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
           2. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
           3. การจัดการศึกษา 
           4. แนวน าสูํการปฏิบัติ 
 
มาตรฐานที่ 1 อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน และทุกคนเพ่ือ
การศึกษา 
           การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร๎างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอยํางสมดุลระหวําง ปัญญาธรรม 
คุณธรรมและวัฒนธรรม เพ่ือคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่มีคุณคํา เต็มตามศักยภาพ 
ตรงตามความต๎องการ แตํต๎นทุนต่ า รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุํงสร๎างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยท างานที่มีคุณภาพ โดยให๎สังคมมีสํวนรํวมในการ
ด าเนินการ และตรวจสอบได๎อยํางมั่นใจวําการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติจริง 
ตัวบ่งชี้ 
1. อุดมการณ์  
           - ทุกฝุายที่มีสํวนรํวมในการจัดและรับการศึกษาเข๎าใจและถือปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต
เพ่ือพัฒนามนุษย์และสังคม 
2. การศึกษาเต็มตามสิทธิ อยํางเสมอภาคและเป็นธรรม 
           - คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ที่รัฐจัดให๎อยํางท่ัวถึง  
           - คนไทยสํวนใหญํรู๎ ใช๎สิทธิ และได๎รับสิทธิในการศึกษาทุกรูปแบบอยํางเสมอภาคและเป็นธรรม  
3. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม 
           - การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)  มี
คุณภาพเทียบเทํามาตรฐานสากล และสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน 
           - ขอบขํายและปริมาณความรํวมมือระหวํางภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน เพ่ิมมากข้ึนทุกปี    ทั้งใน
ด๎านการจัด การก ากับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา 
           - ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไมํด๎อยกวําประเทศที่มีงบประมาณทางการศึกษา
ใกล๎เคียงกัน และอยูํในภูมิภาคเดียวกัน 
 
มาตรฐานที่ 2 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
คนไทยเป็นคนเกํง คนดี และมีความสุข 
           เปูาหมายของการจัดการศึกษา อยูํที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให๎เป็น "คนเกํง คนดี และมีความสุข" โดยมี
การพัฒนาที่เหมาะสมกับชํวงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต๎องการ ทั้งในด๎านสุขภาพรํางกายและจิตใจ 
ปัญญา ความรู๎และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกท่ีพึงประสงค์  
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 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบด๎วยเบญจคุณ หรือ คุณ 5 ประการ 
           1. คุณลักษณ์ มีรูปลักษณ์ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ์ (พฤติกรรม ทักษะความสามารถ) ดี 
           2. คุณคํา มีประสบการณ์จากการเรียนรู๎ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต  
           3. คุณประโยชน์ มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสํวนรวม รํวมสร๎างและให๎สิ่งดีแกํสังคม 
           4. คุณภาพ มีชีวิตรํมเย็นเป็นสุข พออยูํพอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลก ที่ดี 
           5. คุณธรรม มีความดี เข๎าถึงความงามและความจริง ด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
           เบญจคุณ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยดังกลําว จักเกิดขึ้นได๎ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ของครู และ
วิถีการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพ่ือสร๎างผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะตาม "พรพระราชทาน 3 ประการ คือ ขอจงมีความเพียรที่
บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ก าลังกายที่สมบูรณ์ " (จาก...การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อ
ตอบค าถามวํา "เราจัดการศึกษาเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎อะไร?" จากข๎อมูลหลายแหลํง และการบูรณาการตามแนวพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เรื่องพระมหาชนก (สุมน อมรวิวัฒน์, 2546) ดังนี้ 
           1. ความเพียรที่บริสุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด๎วย  
                     1) ความสามารถ (performance and skills) เป็นผู๎รัก ใสํใจในหน๎าที่การงาน มีทักษะทางภาษา 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการค๎นคว๎าทดลอง
พิสูจน์เหตุผล ทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ  
                     2) คุณธรรมและจิตส านึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระท า ด๎านความ
ละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู๎คุณ ความไมํเห็นแกํตัว ความปราถนาดีเอื้อเฟ้ือตํอกัน ความ
จริงใจ และความขยันหมั่นเพียร และมีจิตส านึกในการกระท า ด๎านจิตส านึกความรับผิดชอบ จิตส านึกในคุณคําของ
ตนและผู๎อื่น จิตส านึกความเป็นไทย จิตส านึกประชาธิปไตย 
           2. ปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด๎วย  
                     3) ความฉลาดรู๎ (knowledge and wisdom) เป็นผู๎รู๎จริง รู๎ครบถ๎วน รู๎เหตผล รู๎เทําทัน      รู๎
เชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากล รู๎จักตนเอง รู๎จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม รู๎วิธีท ามาหากิน และสามารถน า
ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํชีวิต  
                     4) สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการท างานเกิดการรับรู๎ 
จดจ า และการคดิอยํางถูกต๎องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์ คิดตํอเนื่องเชื่อมโยง 
คิดสุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคลํอง คิดละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
สื่อสารแกํผู๎อื่นได๎ 
           3. ก าลังกายที่สมบูรณ์ (completely physical health) ประกอบด๎วย  
                     5) มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุขภาวะ (well 
being) ทางกายและจิต มีรํางกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิค๎ุมกัน ภาวะโภชนาการดี บริหารกาย เลํนกีฬา 
ทําทางคลํองแคลํวรําเริง และมีสภาพจิตใจที่แจํมใส ไมํเครียด มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ มี
สุนทรียภาพ มีทักษะทางดนตรี ศิลปะ และใช๎เวลาวํางอยํางเกิดประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ 
1. ก าลังกายก าลังใจที่สมบูรณ์ 
           -คนไทยสํวนใหญํมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด๎านรํางกาย สมองและสติปัญญา และด๎านจิตใจ 
เจริญเติบโตอยํางสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแตํละชํวงวัย 
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2. ความรู๎และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม  
           -คนไทยสํวนใหญํได๎เรียนรู๎เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
           -คนไทยสํวนใหญํมีงานท า และน าความรู๎ไปใช๎ในการสร๎างงานและสร๎างประโยชน์ให๎สังคม 
           -ชุมชนหรือสังคมสํวนใหญํมีการใช๎หรือสร๎างภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 
3. ทักษะการเรียนรู๎และการปรับตัว 
           -คนไทยสํวนใหญํสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ รู๎ทันโลก และปรับตัวได๎ 
4. ทักษะทางสังคม 
           -คนไทยสํวนใหญํมีทักษะและความสามารถ ที่จ าเป็นตํอการด าเนินชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข และ
สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข 
5. คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
           -คนไทยสํวนใหญํด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษา 
           การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน และการบริหารที่เน๎นสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ (ผู๎เรียนเห็นแบบอยํางที่ดี ได๎ฝึกการคิด และได๎เรียนจาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ได๎เรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคล 
ครูเตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู๎สากลกับภูมิปัญญาไทย ครูจัดบรรยากาศเอ้ือตํอการเรียนรู๎ จัดหาและ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย และการพัฒนาความคิดผู๎เรียนเป็นระบบที่สร๎างสรรค์) ความส าเร็จของการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเป็นส าคัญ ขึ้นอยูํกับปัจจัยด๎านบุคคล และปัจจัยด๎านการบริหาร ดังตํอไปนี้ 
           3.1 ปัจจัยด๎านบุคคล ผู๎เรียนได๎รับการเตรียมให๎มีความพร๎อมที่จะเรียน ครูเป็นปูชนียบุคคล และเป็น
กัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนและสังคม ผู๎บริหารเป็นผู๎น าที่เชี่ยวชาญ ผู๎จัดการที่ถํอมตน และปูชนียบุคคล 
ผู๎ปกครองและสมาชิกชุมชนมีส านึก ใสํใจ และเต็มใจให๎ความรํวมมือ และมีสํวนรํวมตรวจสอบในการพัฒนาผู๎เรียน 
และการจัดการศึกษา 
           3.2 ปัจจัยด๎านการบริหาร การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา    มี
เอกภาพด๎านนโยบาย แตํหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจลงสูํระดับสถานศึกษา โดยใช๎หลักการ
บริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หลักธรร
มาภิบาล โปรํงใส เป็นธรรม (good governance) ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ 7 ประการ คือ หลักประสิทธิภาพ หลัก
ความคุ๎มคํา หลักประสิทธิผล หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎ หลักคุณภาพ หลักการ  มีสํวนรํวมของประชาชน 
และหลักนิติรัฐ/นิติธรรม  
ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
           - ผู๎เรียนทุกกลุํม ส านึกคุณคําการเรียนรู๎ สนใจใฝุเรียนรู๎ มีความสุขในการเรียนรู๎ และได๎เรียนรู๎ตรงตาม
ความต๎องการของตนเองและชุมชน อยํางเต็มตามศักยภาพ 
           - ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสํวนใหญํ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการท างาน และผูกพัน
กับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง  
           - หนํวยงานที่ให๎บริการทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ          มี
สภาพแวดล๎อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ์ 
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           - มีการพัฒนาสื่อและการให๎บริการเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
ด๎วยตนเองของคนไทยทุกคน 
2. ผลการบริหารที่สถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           - ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง และสมาชิกชุมชนสํวนใหญํมีความเต็มใจ ตั้งใจ มีสํวนรํวมปฏิบัติหน๎าที่
ของตน สํงผลให๎ผู๎รับบริการ/ผู๎เกี่ยวข๎องทุกกลุํมมีความพึงพอใจตํอการจัดบริการการศึกษา  
           - ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของหนํวยงานที่ให๎บริการการศึกษา สํวนใหญํ เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีความ
ปลอดภัย ลดความขัดแย๎ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง 
           - มีแนวโน๎มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร๎างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุํม และติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และหนํวยงาน ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู๎ที่หลากหลาย 
 
มาตรฐานที่ 4 แนวน าสูํการปฏิบัติ 
           การสร๎างวิถีการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ให๎เข๎มแข็ง และการใช๎มาตรฐานการศึกษา 
          เพ่ือให๎การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต๎องมีแนวน าสูํการ
ปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
          4.1 การสร๎างวิถีการเรียนรู๎ของคนไทยให๎เข๎มแข็งในด๎านตํอไปนี้ การสร๎างส านึก ให๎คนไทยเห็นคุณคําของ
การศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการสํงเสริมการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ การสร๎างโอกาสการ
เรียนรู๎ โดยการจัดสรรแหลํงเรียนรู๎ สํงเสริมการเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง การสร๎างลักษณะชีวิต โดยการวางรากฐานนิสัยตั้งแตํเด็กให๎รักการอําน รักการค๎นคว๎า สํงเสริมให๎เรียนรู๎ในสิ่ง
ที่ตนเองชอบ การสร๎างก าไร ให๎คนไทยสามารถน าสิ่งที่เรียนรู๎ไปท าประโยชน์ตํอชีวิต และสังคมได๎ 
          4.2 การสร๎างความเข๎มแข็งให๎แหลํงเรียนรู๎และกลไกการเรียนรู๎ ในระบบครอบครัว ชุมชน กลุํมเพื่อนรํวม
วัย องค์กร/สถาบันทางศาสนา แหลํงอาชีพ สื่อมวลชน องค์กรความรู๎ในสังคม ระบบสถานศึกษา โดยให๎ความส าคัญ
กับการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎จากการวิจัยปฏิบัติการเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู๎ใหมํ เป็นเครื่องมือสืบ
ทอดและผสมผสานความรู๎สากลกับภูมิปัญญาไทย และเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู ผู๎บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา องค์กรและสังคม 
          4.3 กระทรวงศึกษาธิการต๎องเป็นผู๎น าในการใช๎มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดล าดับความส าคัญ ติดตาม
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสารและเผยแพรํให๎ผู๎เกี่ยวข๎องรู๎และเข๎าใจ
บทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดท ามาตรฐานการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของระบบงาน พัฒนากลไกท่ี
จะชํวยพัฒนาให๎กิจกรรมการด าเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
ตัวบ่งชี้ 
           - มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร๎างวิถีการเรียนรู๎ของคนไทยทุกวิถีทาง 
           - มีการวิจัยศึกษาสร๎างเสริม และมีการสนับสนุนแหลํงเรียนรู๎ และกลไกการเรียนรู๎ทุกประเภท 
           - มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหวํางภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา สอดคล๎องกับล าดับความส าคัญของความจ าเป็นเรํงดํวนในการพัฒนาสังคม และเหมาะสมทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
           - มีการจัดตั้ง และก ากับการด าเนินงาน ขององค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหวํางองค์กร/หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง และสถานศึกษาทั้งหมด เพื่อพัฒนาปรับปรุง ติดตามก ากับ  
 
 
 



40 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การสร๎างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคต              

ของประเทศ  สร๎างคนไทยให๎เป็นคนดีและคนเกํง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคํานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ เน๎นการอํานออก เขียนได๎ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถ สร๎างวิสัยทัศน์
และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได๎ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และค านึงถึง
ประโยชน์สํวนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  1. เรํงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระบบให๎มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให๎ส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม 
  2. เรํงพัฒนาความแข็งแกรํงทางการศึกษา ให๎ผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการและ
ด๎อยโอกาส มีความรู๎ และทักษะแหํงโลกยุคใหมํควบคูํกันไป โดยเฉพาะทักษะการอําน การเขียน และการคิด เพื่อให๎
มีความพร๎อมเขาสูํการศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 
  3. เรํงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด๎วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
  4. ยกระดับความแข็งแกรํงมาตรฐานวิชาชีพครูและผู๎บริหารสถานศึกษา ให๎ครู เป็นผู๎ที่มี 
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ และเป็นผู๎น าทางวิชาการ ครูและผู๎บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํผู๎เรียน สร๎าง
ความมั่นใจและไว๎วางใจ สํงเสริมให๎รับผิดชอบตํอผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล๎องกับวิชาชีพ 
  5. เรํงสร๎างระบบให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกรํง และมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการให๎บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ได๎เป็นอยํางดี 
  6. เรํงรัดปรับปรุงโรงเรียนให๎เป็นองค์กรที่มีความเข๎มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
อยํางมคุณภาพและได๎มาตรฐานระดับสากล 
  7. สร๎างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข๎อมูลสารสนเทศและ
ขําวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยํางพร๎อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอยํางเป็น
รูปธรรม 
  8. สร๎างวัฒนธรรมใหมํในการท างานให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให๎บริการที่ดี ทั้งสํวนกลางและ
สํวนภูมิภาค เรํงรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ สํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให๎เป็นแบบรํวมคิดรํวมท า การมีสํวนรํวมและการประสานงานสามารถ ใช๎เครือขํายการ
พัฒนาการศึกษา ระหวํางโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นองค์กรวิชาชีพ   กลุํมบุคคล องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
  9. เรํงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุํงเน๎นความถูกต๎อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให๎เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร๎างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร๎างภาวะจูงใจแรง
บันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน๎าที่ 
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  10. มุํงสร๎างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได๎ และท าให๎การศึกษาน า
การแก๎ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
  11. ทุํมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล๎าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไมํได๎คุณภาพ เพื่อไมํให๎ผู๎เรียนต๎องเสียโอกาสได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน ์  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

 

พันธกิจ 
1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง และมี   

คุณภาพ 
2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม เพื่อเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอคุณภาพ 

การศึกษา  และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

และมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง มีคุณภาพ และ 

เสมอภาค 
3. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มํุงเน๎น

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   และสถานศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูํคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน๎นการท างานแบบบูรณากา การมีเครือขํายการบริหาร

จัดการ บริหารแบบมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสูํ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นที่พิเศษ  ได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ 
กลยุทธ ์
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังตํอไปนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ทั่วถึงครอบคลุม 

          ผู๎เรียนให๎ได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด าเนนิงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู๎จบการศึกษาระดับกํอนประถมศึกษา 
2. ผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู๎จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด๎อยโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ผู๎ที่มีความสามารถพิเศษได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนด 6 จุดเน๎นการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560   ที่สอดคล๎องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตํอไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน 
  1.2 โครงสร๎างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน 
  1.3 สถานศึกษาทุกแหํงมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแตํละชํวงชั้น 
  1.4 สถานศึกษาใช๎ STEM  Education BBL DLTV 
 2. ผู๎เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญ สูํมาตรฐานสากล  ดังตํอไปนี้ 
  2.1 ผู๎เรียนระดับกํอนประถมศึกษามีพัฒนาการด๎าน รํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู๎อยํางมีความสุข 
  2.2 ผู๎เรียนตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อํานออก เขียนได๎ 
  2.3 ผู๎เรียนตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อํานคลํองเขียนคลํอง 

2.4 ผู๎เรียนตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด๎านภาษา ด๎านค านวณ และด๎านเหตุผล 
ผํานเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน 

2.5 ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุํมสาระหลักเพ่ิมข้ึน 

 2.6 ผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาได๎รับการสํงเสริมให๎มีแรงจูงใจสูํอาชีพ ด๎านการแนะแนวและ
ได๎รับการพัฒนาความรู๎ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต 

 2.7 ผู๎เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก๎ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ
ใช๎เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชํวงวัย 

 2.8 ผู๎เรียนได๎รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 3. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และหํางไกลยาเสพติด 
   3.1 ผู๎เรียนระดับประถมศึกษา  ใฝุเรียนรู๎ ใฝุดี และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎   
   3.2 ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีทักษะการแก๎ปัญหา และอยูํอยํางพอเพียง 
   3.3 ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความม่ังมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถ
ปรับตัวเข๎ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
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 4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ได๎แกํ 
   4.1 ผู๎พิการ 
   4.2 ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎เรียนในพ้ืนที่พิเศษ 
   4.3  ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   4.4  ผู๎เรียนภายใต๎การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
   4.5  ผู๎เรียนที่ต๎องการความคุ๎มครองและชํวยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎ ตรงตามความต๎องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู๎ ที่ใช๎ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวํางโรงเรียน หรือภาคสํวนอื่นๆ ตามความพร๎อมของ
โรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร๎างเครือขํายการเรียน การมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
และทุกภาคสํวนให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
  1.5 ครูจัดการเรียนรู๎สูํประคมอาเซียน 
  1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ผู๎บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด๎านให๎มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 4. องค์กร  องค์คณะบุคคล และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียวางแผนสรรหา ย๎าย โอน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของโรงเรียนและชุมชน 
 
 3. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู๎เรียนมีการพัฒนาให๎เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู๎เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผําน หรือซ้ าซ๎อน มีการพัฒนาให๎เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3. ผู๎ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู๎ประเมิน 
 
 4. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1. สถานศึกษาสร๎างคํานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดสํวนการเรียนสายสามัญ 
 2. หนํวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ 
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 5. จุดเนน้ด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หนํวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให๎เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู๎เรียน 
 2. หนํวยงานทุกระดับพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข๎อมูลนักเรียน ข๎อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข๎อมูลสถานศึกษาและข๎อมูลข๎าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช๎ข๎อมูลรํวมกันอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 3. หนํวยงานทุกระดับพัฒนา  DLTV  DLI T   ให๎เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู๎เรียน 
 4. ผู๎เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการเรียนรู๎ 
 
 6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ 
 1. หนํวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุํงเน๎นการกระจายอ านาจ การสร๎างเครือขํายและรับผิดชอบตํอ
ผลการด าเนินงาน 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไมํผํานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได๎รับการแก๎ไข ชํวยเหลือ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร๎อมรับการกระจายอ านาจมีรูปแบบการบริหาจัดการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการรํวมกันโดยใช๎การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล 
(Educational Maps) 
  1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารรํวมกันในรูปแบบ Cluster อยํางมีประสิทธิภาพ 
  1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ โดยใช๎มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  1.7 หนํวยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร๎างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยให๎เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
  1.8 หนํวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและตํอเนื่อง 
  1.9 หนํวยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาร และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน
คําใช๎จํายรายหัว ให๎มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
  1.10 หนํวยงานทุกระดับ ยกยํองเชิดชูเกียรติ หนํวยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์ 
  1.11 หนํวยงานทุกระดับ สํงเสริมให๎มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  1.12 หนํวยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 2. หนํวยงานทุกระดับ สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
  2.1 หนํวยงานทุกระดับ สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 
  2.2 หนํวยงานทุกระดับ สํงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
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  2.3 หนํวยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะจากทุกภาคสํวน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  4 

ก าหนดแผนยุทธศาสตร ์
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ส่วนที่  4 

ก าหนดแผนยุทธศาสตร ์
นโยบายโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปดังนี้ 
 
 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “สร๎างสรรค์คนดี  เทคโนโลยีสร๎างปัญญา  การศึกษามีมาตรฐาน 
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
พันธกิจ - Mission 

1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหลํงเรียนรู๎ภายใน และสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
3. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นครูมืออาชีพ  
4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ดีงามมาใช๎ในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย  
5. พัฒนาสํงเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 

เป้าประสงค์ – Goals 
๑. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. ครูได๎รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ และมีวิทยฐานะสูงขึ้นเป็นครูมืออาชีพ 
๓. โรงเรียนจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. โรงเรียนและชุมชนเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
๕. โรงเรียนบรรลุเปูาหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎น 
๖. กิจกรรม นโยบาย จุดเน๎น แนวทางปฏิรูปการศึกษา ได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมให๎มีคุณภาพสูงขึ้น 
๗. ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกความเป็นไทย ตามวิถีความพอเพียง 

 
 

 

กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร๎าง
ทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทยและตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะที่จ าเป็นตามศตวรรษที่ การดูแลสุขภาพและรักษา
สิ่งแวดล๎อม รํวมกิจกรรมตามหลักศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ในท๎องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีสมรรถนะ และเป็นครูมืออาชีพ ในการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความรํวมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือขําย สนับสนุน
ให๎มีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
1. เพิ่มขีดความสามารถและความเป็นผู๎น ารักองค์กร (Empowering Leadership) 
2. ท างานเป็นทีม (Team Work) 
3. มีความรับผิดชอบ (Accountability) 
4. มุํงผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence Orientation) 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
                  “ยิ้มไหว๎  มีน้ าใจ  ใช๎เทคโนโลยี” 
  

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
                   “แหลํงเรียนรู๎  ดูงามตา” 
 
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE  COMPETENCIES) 
  โรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคมมีความสามารถในการจัดการศึกษาที่หลากหลายโดยเน๎นความถนัดและ
ความสนใจของผู๎เรียน ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของปัจจัยแหํงความส าเร็จขององค์กร โรงเรียน  มีองค์ประกอบ 5 ประการ 
ดังนี้ 
  1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย                        
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมท่ีพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบของโรงเรียน สามารถเป็นแบบอยําง ดี
ให๎กับผู๎เรียนได๎ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหลํงเรียนรู๎ภายใน และสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎                       
โดยได๎พัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหลํงเรียนรู๎ภายใน และสภาพแวดล๎อม ให๎ทันสมัยและ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เข๎ารํวมโครงการ Zero Waste  รวมทั้งจัดการเรียนรู๎วิชาอาเซียนศึกษา 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของ
ผู๎เรียนและชุมชน ให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ที่ยั่งยืน 

3. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นครูมืออาชีพ  โดยได ๎
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎ได๎รับความรู๎และประสบการณ์ผํานกระบวนการการ
อบรม ประชุม สัมมนา ทั้งจากหนํวยงานของภาครัฐและเอกชน  เพื่อน ามาใช๎ในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎
ให๎กับผู๎เรียนและชุมชน 
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4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ดีงามมาใช๎ในการด าเนินชีวิตตาม 
หลักวิถีไทย  โดยสํงเสริม สนับสนุน สืบสานการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในท๎องถิ่นให๎ผู๎เรียนศึกษาเรียนรู๎จาก
การลงมือปฏิบัติจริง  รวมถึงมีการเชิญวิทยากรในท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎ทางด๎านประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น  
  5. พัฒนาสํงเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
ของ สพฐ.(ScQA) โดยพัฒนาหลักสูตรให๎มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองตํอสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มโอกาสและทางเลือกท้ังทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและทางด๎านภาษา ตามความต๎องการ
ของนักเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในสังคมที่มีลักษณะเป็นพหุสังคม  
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ตารางแสดง กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กรอบในการพัฒนา ของโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 
25๖๕ 25๖๖ 256๗ 256๘ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีคุณภาพและมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตาม
หลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเทียบเคียง
มาตรฐานสากลโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคณุภาพ ตาม
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

1.1 ร๎อยละของนักเรียนมผีลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐานผํานการประเมินระดับชาติ
อยูํในระดับด ี
 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

1 

1.2 ร๎อยละของนักเรียน 
ที่สามารถเข๎าศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษา 
ในอัตราที่เพิ่มขึ้น 
 

1 2 3 4 

1.3 ร๎อยละของนักเรียนมีความรูแ๎ละ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศกึษา
ขั้นพื้นฐานและจบการศึกษาภาคขัน้
พื้นฐาน 
 
 

100 100 100 100 

๑.๔ ร๎อยละของนักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รัก
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 
 

86 88 90 92 

1.5 โรงเรยีนมีการจัดหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรยีนเป็นส าคัญ  
 
 

    

 2. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรยีนให๎มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ใน
ระดับสูงขึ้นไป 

2.1 ร๎อยละของนักเรียนท่ีเข๎าแขํงขัน
ในระดับประเทศได๎รบัรางวัล 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 

1 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร๎าง
ทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทยและตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 
25๖๕ 25๖๖ 256๗ 256๘ 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝัง
ผู๎เรยีนให๎มีคณุธรรม 
จริยธรรม มรีะเบยีบวินัย
และรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน เสริมสร๎างทักษะ
ในการด าเนินชีวิตตาม
หลักวิถีไทยและตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมาหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

1.1 ร๎อยละของนักเรียนผาํนการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 
 

80 81 82 83 

1.2  ร๎อยละของนักเรยีนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลกูฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
 

100 100 100 100 

1.3  ร๎อยละของนักเรยีนมีการพัฒนา
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

100 100 100 100 

2. พัฒนาระเบียบวินัย และรักษา
กฎ ระเบยีบของโรงเรยีน 

2.1  ร๎อยละของนักเรยีนสามารถ
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบวินัย 
ของโรงเรียนได๎  
 

100 100 100 100 

2.2 ร๎อยละของนักเรียน ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง 
 

0 0 0 0 

3. เสริมสร๎างทักษะที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต 
ตามหลักวิถีไทย และตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

3.1  ร๎อยละของนักเรยีนเข๎ารํวม
กิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน 
น าทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตตาม
หลักวิถีไทย  
 

100 100 100 100 

3.2  ร๎อยละของนักเรยีนเข๎ารํวม
กิจกรรมสํงเสริมการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
มีเพิ่มขึ้นร๎อยละ  90 
 

100 100 100 100 

 
 
 
 
 



52 

 

 
กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะที่จ าเป็นตามศตวรรษที่ การดูแลสุขภาพและรักษา
สิ่งแวดล๎อม รํวมกิจกรรมตามหลักศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ในท๎องถิ่น 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 
25๖๕ 25๖๖ 256๗ 256๘ 

กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริม
กิจกรรมใหผ๎ู๎เรียนได๎
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นตาม
ศตวรรษที่ การดูแล
สุขภาพและรักษา
สิ่งแวดล๎อม รํวมกิจกรรม
ตามหลักศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา 
ในท๎องถิ่น 

1. สํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานท่ีจ าเป็น 

1.1 ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 

80 85 90 95 

1.2 ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการ
พัฒนา สมรรถนะทั้ง  5 ด๎าน 

80 85 90 95 

 2. สํงเสริมกจิกรรมการดูแลสุขภาพ 
และรักษาสิ่งแวดล๎อม 

2.1 ร๎อยละของนักเรียนมสีุขภาวะ
อนามัยที่ด ี
 

90 91 92 93 

 3. สํงเสริมกจิกรรมที่เกี่ยวกับหลัก
ศาสนา  
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญัญา 
ในท๎องถิ่น 

3.1 ร๎อยละของนักเรียนท่ีเข๎ารํวม
กิจกรรมตามหลักศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาในท๎องถิน่ 
 
 
 
 

80 85 90 95 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีสมรรถนะ และเป็นครูมืออาชีพ ในการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 
25๖๕ 25๖๖ 256๗ 256๘ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให๎มีสมรรถนะ และ
เป็นครูมืออาชีพ ในการจัด
การศึกษาตาม
มาตรฐานสากล โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให๎มีสมรรถนะ และเป็นครมูือ
อาชีพ ในการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ร๎อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาผลงานวิชาการ
และวิทยฐานะเพิ่มขึ้น 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 

2 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

3 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

4 

1.1 ร๎อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาไดร๎ับการพัฒนา
ความรู๎ในสาระทีส่อน งานใน
หน๎าท่ีที่รับผิดชอบ และระบบ 
ICT อยํางตํอเนื่อง 

100 100 100 100 

  1.3 ร๎อยละของครูและบุคลากร
ทางการมีการพัฒนาภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารเพิม่ขึ้น 

100 
 
 
 
 

100 100 100 

  1.4 ร๎อยละของครูและบุคลากรได๎รับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ในการ
ท างาน 

100 
 
 
 
 

100 100 100 

  1.5 ร๎อยละของครูและบุคลากรมี
ความผูกพันในระดับองค์กร 
 
 

80 80 80 85 
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กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความรํวมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือขําย สนับสนุน
ให๎มีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 
25๖๕ 25๖๖ 256๗ 256๘ 

กลยุทธ์ที่ 5 บริหาร
จัดการตามหลักธรรมา- 
ภิบาล ประสานความ
รํวมมือกับชุมชนและ
โรงเรียนเครือขําย 
สนับสนุนให๎มีการจดั
สภาพแวดล๎อมท่ีเป็น
สังคมแหํงการเรียนรู ๎

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.1 โรงเรยีนมีระบบบรหิารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพเป็นกลไกในการพัฒนา
โรงเรียนใหม๎ีคณุภาพ  
มีการตดิตาม ตรวจสอบและแก๎ปญัหา
ได๎อยํางตํอเนื่อง 

ม ี
 
 
 
 
 
 
 

ม ี มี มี 

1.2 จ านวนรางวัลที่ โรงเรียน ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได๎รับ
รางวัลดีเดํนในระดับตํางๆ เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น  
1 

รายการ 
 
 

เพิ่มขึ้น  
1 

รายการ 

เพิ่มขึ้น  
1 

รายการ 

เพิ่มขึ้น  
1 

รายการ 

2. เสริมสร๎าง และประสานความ
รํวมมือกับชุมชนและโรงเรียน
เครือขําย  

2.1ร๎อยละของการได๎รับการ
สนับสนุนทรัพยากรจากผู๎ปกครอง
ชุมชนและผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎องเพื่อ
สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาได๎
เพิ่มขึ้น  

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

1 

2.2 จ านวนของศิษย์เกําที่ท าคุณ 
ประโยชน์แกํสังคม ชุมชน มีเพิ่มขึน้ 

- - - 
 
 
 

 

2.3 ร๎อยละของการรับสมัครนักเรยีน
ที่เพ่ิมขึ้น 

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 

2 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

2 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

3 
 

2.4 ร๎อยละของเครือขําย/พันธมติร
ของโรงเรียนมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 

1 

เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 

2 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

2 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 

3 
 

3. พัฒนาสิ่งแวดล๎อม อาคาร
สถานท่ี แหลํงเรยีนรู๎ภายในโรงเรยีน 
ให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน
และการเป็นสังคมแหํงการเรียนรู ๎

3.1 ร๎อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนชุมชน มีความ
พึงพอใจในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ของ
โรงเรียน  

85 86 87 88 
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โครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กิจกรรม 

๑.พัฒนาหลักสูตร และพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
๒. สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๓. นิเทศภายใน 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการงานวิชาการ 
๕. ปรับปรุงงานวัดผลประเมินผล 
๖. งานทะเบียนนักเรียนและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 
๗. พัฒนาห๎องสมุดและสํงเสริมรักการอําน 
๘. งานวิจัยในชั้นเรียน 
๙.งานสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
๑๐. พัฒนาการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนในการเรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 
๑๑.การจัดการเรียนรํวมนักเรียนและความบกพรํองการเรียนรู๎ 
๑๒.พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระคณิตศาสตร์ 
๑๓.เสริมสร๎างทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
๑๔.ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
๑๕.พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
๑๖.พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๗.พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
๑๘.พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระดนตรีและศิลปะ 

      ๑๙.พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการงานและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 
           ๒๐.พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ 
           ๒๑.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           ๒๒. ลดเวลาเรียน 
           ๒๓. โรงเรียนมาตรฐานสากล 
           ๒๔. ทวิศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร๎าง
ทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทยและตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สํงเสริมอาชีพอิสระ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑.โรงเรียนแหํงความสุข (Happiness School)   
๒.การแก๎ไขพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ 
๓.ธนาคารขยะ 
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๔.พัฒนางานกิจการนักเรียน 
๕.งานกิจกรรมนักเรียน 
๖.เศรษฐกิจพอเพียง 
๗.โรงเรียนสุจริต 

 
กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะที่จ าเป็นตามศตวรรษที่ การดูแลสุขภาพและรักษา
สิ่งแวดล๎อม รํวมกิจกรรมตามหลักศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ในท๎องถิ่น 
โครงการ/กิจกรรม 

๑.สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
๒.กีฬาสีภายใน  ต๎านภัยยาเสพติด    
๓.งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
๔.สํงเสริมสุขภาพและพัฒนาห๎องพยาบาล 
๕. ห๎องเรียนสีขาว 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีสมรรถนะ และเป็นครูมืออาชีพ ในการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กิจกรรม 

๑.พัฒนาบุคลากร 
 
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความรํวมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือขําย สนับสนุน
ให๎มีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
โครงการ/กิจกรรม 
 ๑.สร๎างปรับปรุงและซํอมแซมอาคารสถานที่ 
 ๒. งานยานพาหนะ 
 ๓. พัฒนาสื่อเสียง 
 ๔.พัฒนางานสารบรรณโรงเรียน 
 ๕. งานประชาสัมพันธ์ 
 ๖. วันสถาปนาโรงเรียน 
 ๗. สนองนโยบายฝุายบริหาร 
 ๘. 5ส. รักษ์โรงเรียน 
 ๙. พัฒนาแผนงาน 
 ๑๐. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 ๑๑. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  256๕ –256๗ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
กลยุทธร์ะดับ

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

25๖๕ 256๖ 256๗ 
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎
มีคุณภาพ ตาม
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาผู๎เรียนใหม๎ี
คุณภาพและมี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตาม
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากลโดย
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 ร๎อยละของ
นักเรียนมผีลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐานผํานการ
ประเมินระดับชาติ
อยูํในระดับด ี

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 1 

1.2 ร๎อยละของ
นักเรียน 
ที่สามารถเข๎าศึกษา
ตํอใน
ระดับอุดมศึกษา 
ในอัตราที่เพิ่มขึ้น 

4 4 4 

1.3 ร๎อยละของ
นักเรียนมีความรู๎
และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานและจบ
การศึกษาภาคขั้น
พื้นฐาน 

100 100 100 

๑.๔ ร๎อยละของ
นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเอง รัก
เรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

92 9๓ 9๔ 

1.5 โรงเรยีนมีการ
จัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน๎น
ผู๎เรยีนเป็นส าคัญ  
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
25๖๕ 256๖ 256๗ 

2. สํงเสริมและ
พัฒนาผู๎เรียนใหม๎ี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ใน
ระดับสูงขึ้นไป 

1. พัฒนาผู๎เรียนให๎
มีคุณภาพ ตาม
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2.1 ร๎อยละของ
นักเรียนท่ีเข๎า
แขํงขันใน
ระดับประเทศ
ได๎รับรางวัล 
 

เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 1 เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 1 
 

เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 1 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร๎าง
ทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทยและตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
25๖๕ 256๖ 256๗ 

1. ปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม  
และคณุลักษณะอัน
พึงประสงค ์

กลยุทธ์ที่ 2  
ปลูกฝังผูเ๎รียนใหม๎ี
คุณธรรม จรยิธรรม 
มีระเบยีบวินัยและ
รักษากฎระเบียบ
ของโรงเรียน 
เสรมิสร๎างทักษะใน
การด าเนินชีวิต
ตามหลักวิถีไทย
และตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมาหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

1.1 ร๎อยละของ
นักเรียนผํานการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
ของโรงเรียนใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

83 ๘๔ ๘๕ 

  1.2  ร๎อยละของ
นักเรียนท่ีเข๎ารํวม
กิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อ
ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

100 100 100 

  1.3  ร๎อยละของ
นักเรียนมีการ
พัฒนาระบบการ
ดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 

2. พัฒนาระเบียบ
วินัย และรักษากฎ 
ระเบียบของ
โรงเรียน 

 2.1  ร๎อยละของ
นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบวินยั 
ของโรงเรียนได๎  
 

100 100 100 

  2.2 ร๎อยละของ
นักเรียน ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง 
 

0 0 0 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร๎าง
ทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทยและตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
25๖๕ 256๖ 256๗ 

3. เสริมสร๎าง
ทักษะที่จ าเป็นใน
การด ารงชีวิต 
ตามหลักวิถีไทย 
และตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 2  
ปลูกฝังผูเ๎รียนใหม๎ี
คุณธรรม จรยิธรรม 
มีระเบยีบวินัยและ
รักษากฎระเบียบ
ของโรงเรียน 
เสรมิสร๎างทักษะใน
การด าเนินชีวิต
ตามหลักวิถีไทย
และตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมาหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

3.1  ร๎อยละของ
นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมเพื่อ
สํงเสริมให๎นักเรียน 
น าทักษะที่จ าเป็น
ในการด ารงชีวิต
ตามหลักวิถีไทย  
 

100 100 100 

  3.2  ร๎อยละของ
นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมสํงเสริม
การปกครอง 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข  
มีเพิ่มขึ้นร๎อยละ  
90 
 

100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะที่จ าเป็นตามศตวรรษที่ การดูแลสุขภาพและรักษา
สิ่งแวดล๎อม รํวมกิจกรรมตามหลักศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ในท๎องถิ่น 
 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
25๖๕ 256๖ 256๗ 

1. สํงเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานท่ี
จ าเป็น 

กลยุทธ์ที่ 3 
สํงเสริมกิจกรรมให๎
ผู๎เรยีนได๎พัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นตาม
ศตวรรษที่ การ
ดูแลสุขภาพและ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 
รํวมกิจกรรมตาม
หลักศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา ใน
ท๎องถิ่น 

1.1 ร๎อยละของ
นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

90 95 9๖ 

  1.2 ร๎อยละของ
นักเรียนได๎รับการ
พัฒนา สมรรถนะ
ทั้ง  5 ด๎าน 

90 95 9๖ 

2. สํงเสริม
กิจกรรมการดูแล
สุขภาพ และรักษา
สิ่งแวดล๎อม 

 2.1 ร๎อยละของ
นักเรียนมสีุขภาวะ
อนามัยที่ด ี
 

93 ๙๔ ๙๕ 

3. สํงเสริม
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
หลักศาสนา  
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา 
ในท๎องถิ่น 

 3.1 ร๎อยละของ
นักเรียนท่ีเข๎ารํวม
กิจกรรมตามหลัก
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาในท๎องถิ่น 
 
 

95 ๙๖ ๙๗ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีสมรรถนะ และเป็นครูมืออาชีพ ในการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
25๖๕ 256๖ 256๗ 

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ให๎มี
สมรรถนะ และเป็น
ครูมืออาชีพ ในการ
จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 
โดยยดึหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ให๎มี
สมรรถนะ และเป็น
ครูมืออาชีพ ในการ
จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 
โดยยดึหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 ร๎อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
พัฒนาผลงาน
วิชาการและวิทย
ฐานะเพิ่มขึ้น 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 4 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ ๖ 

  ๑.๒ ร๎อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาไดร๎ับ
การพัฒนาความรู๎
ในสาระทีส่อน งาน
ในหน๎าท่ีที่
รับผิดชอบ และ
ระบบ ICT อยําง
ตํอเนื่อง 

100 100 100 

  1.3 ร๎อยละของครู
และบุคลากร
ทางการมีการ
พัฒนา
ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารเพิม่ขึ้น 

100 100 100 

  1.4 ร๎อยละของครู
และบุคลากรไดร๎ับ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ ในการ
ท างาน 

100 100 100 

  1.5 ร๎อยละของครู
และบุคลากรมี
ความผูกพันใน
ระดับองค์กร 
 
 

85 ๘๖ ๘๗ 
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กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความรํวมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือขําย สนับสนุน
ให๎มีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
25๖๕ 256๖ 256๗ 

1.  พัฒนา ระบบ
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

 

กลยุทธ์ที่ 5 
บริหารจดัการตาม
หลักธรรมา 
ภิบาล ประสาน
ความรํวมมือกับ
ชุมชนและโรงเรียน
เครือขําย 
สนับสนุนให๎มีการ
จัดสภาพแวดล๎อม
ที่เป็นสังคมแหํง
การเรยีนรู ๎

1.1 โรงเรยีนมี
ระบบบรหิาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีม่ี
ประสิทธิภาพเป็น
กลไกในการพัฒนา
โรงเรียนใหม๎ี
คุณภาพ  
มีการตดิตาม 
ตรวจสอบและ
แก๎ปัญหาได๎อยําง
ตํอเนื่อง 

ม ี มี มี 

  1.2 จ านวนรางวัล
ที่ โรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
ได๎รับรางวัลดีเดํน
ในระดับตํางๆ 
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น  
1 รายการ 

เพิ่มขึ้น  
1 รายการ 

เพิ่มขึ้น  
1 รายการ 

2. เสริมสร๎าง และ
ประสานความ
รํวมมือกับชุมชน
และโรงเรียน
เครือขําย 

 2.1ร๎อยละของการ
ได๎รับการสนบัสนุน
ทรัพยากรจาก
ผู๎ปกครองชุมชน
และผูม๎ีสํวน
เกี่ยวข๎องเพื่อ
สํงเสริมและพัฒนา
การศึกษาได๎
เพิ่มขึ้น  

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 1 

  2.2 จ านวนของ
ศิษย์เกําที่ท าคุณ 
ประโยชน์แกํสังคม 
ชุมชน มีเพิ่มขึ้น 

   

  2.3 ร๎อยละของ
การรับสมัคร
นักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 3 

 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ ๔ 

 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ ๕ 

 
  2.4 ร๎อยละของ

เครือขําย/พันธมิตร
ของโรงเรียนมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 3 

 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ ๔ 

 

เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ ๕ 
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ส่วนที่  5 
แผนการควบคุม  ก ากับติดตาม 
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แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 
การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสูํการปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถที่จะ
ผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมด  ให๎สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเปูาหมายไว๎  การด าเนินงานจะ
เกิดผลอยํางมีประสิทธิภาพจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องผลักดันให๎มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด  คํานิยม  เปูามาย  รวมถึงวิธี
และกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสูํการปฏิบัติจะต๎องท าให๎หนํวยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และ
พร๎อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม  และวิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึง
จ าเป็นต๎องมีการระดมก าลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพ่ือให๎เกิดการปฏิบัติและสร๎างความเป็นปึกแผํนให๎เกิดขึ้น
เพ่ือให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของและมีสํวนรํวม  ดังนั้น  เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสูํการปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  
  1) ผู๎บริหารโรงเรียนผลักดันให๎มีการด าเนินงานตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ  และสม่ าเสมอ 
  2) โรงเรี ยนจั ดท าแผนระยะกลางและจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ  และด าเนิ นการตามแผน  มี 
การก ากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  เพื่อให๎ประสบผลส าเร็จตามที่มุํงหวังไว๎  
  3) เรํงรัดให๎หนํวยงานด าเนินงาน  เพื่อเผยแพรํและเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของ
แผนให๎ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ  มีสํวนรํวมและให๎การสนับสนุนอยํางกว๎างขวาง  เพ่ือให๎การน าแผนสูํการ
ปฏิบัติ  เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผํนตํอเนื่อง  
  4) มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให๎ชัดเจนเพื่อความสอดคล๎องกับแผนงาน  และแผนอัตราก าลัง  
และขจัดความซ้ าซ๎อนของงาน  
  5) วางแนวปฏิบัติ  เพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวและชัดเจนแกํผู๎ปฏิบัติและผู๎เกี่ยวข๎อง  รวมทั้งลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  6) พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให๎มีความแมํนย าและเป็นปัจจุบัน  และสามารถ
ให๎บริการได๎ตรงกับความต๎องการและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
  7) พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุํงเน๎นประเมินเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด๎านปริมาณ  คุณภาพระยะเวลาในการ
ประเมิน  ผู๎ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 

 2.  การติดตามและประเมินผล  
  หลังจากท่ีโรงเรียนได๎ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล๎ว  จ าเป็นต๎องมีการก ากับติดตาม  และ
ประเมินผล  เพื่อให๎ทราบผลและความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงาน  วําจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในเวลา
ที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุํงหมายหลัก  โดยสรุปได๎ดังนี้ 
  1) มุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู๎น า  มีคุณธรรม  สังคมยกยํองและให๎การยอมรับ  มีทักษะในการ
เรียนรู๎ด๎านวิชาการ  รับผิดชอบตํอสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู๎จักด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํามีสุขภาพที่ดี  
  2) มุํงพัฒนาระบบและบุคลากรฝุายบริหารให๎เป็นมืออาชีพ  เพ่ือสนองความต๎องการของสังคมทาง
วิชาการ  โดยเน๎นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แกํผู๎เรียนและให๎บุคลากรทุก
คนได๎รับการพัฒนาความสามารถอยํางตํอเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว๎ซึ่งจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ 
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  3) มุํงเน๎นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ  และคลํองตัวในการบริหารจัดการ  เพ่ือให๎สามารถสร๎างมาตรฐาน
การบริการให๎เป็นที่พึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอยํางครําวๆ  ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนสร๎างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอยํางตํอเนื่อง  และสร๎าง
เครือขํายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอ้ือประโยชน์รํวมกันได๎ใน 
ทุกหนํวยงาน  โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ให๎เป็นรูปธรรม  
    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานให๎บุคลากรทราบอยํางตํอเนื่อง 
    (3) มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
    (4) สร๎างมาตรการเรํงรัด  หากมีโครงการที่ด าเนินกรช๎ากวําที่ก าหนด  และตรวจสอบคุณภาพอยําง
ใกล๎ชิดและสม่ าเสมอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



67 

 

ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

   
 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  

(ปีงบประมาณ) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  (ครั้งที่ 1) -  งานแผนงานและงบประมาณ 

-  งานประกันคุณภาพ  
ตุลาคม -  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  (ปีงบประมาณ)  -  งานแผนงานและงบประมาณ 

-  งานประกันคุณภาพ 
ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  (ครั้งที่  2) 

-  น าเสนอผลงานดีเดํน  
-  จัดท ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม 
ที่    ๒๐ /256๕ 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 25๖๕-256๗ 
………………….. 

เพ่ือให๎ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25๖๓-256๕ ของโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม  เป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อยและทันตามเวลา  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ และให๎
สอดคล๎อง อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙  แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖  กฎกระทรวงแบํงสํวนราชการและมาตรที่ ๒๗ (๑) แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. พ.ศ. 25๖๕-256๗ ดังนี้ 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1.  นางมาลัย  นิลจันทร ์  ประธานกรรมการ 
2.  นายบุญเชิด  น าฟู  กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครอง 
3.  นางแก๎วลา  ค าฟู  กรรมการผู๎แทนองค์กรชุมชน 
4.  นางพิมพิรา  สอนเนียม  กรรมการผู๎แทนครู 
5.  นายเสนอ  จันมา  กรรมการผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6.  นายคลอง  ยศงาม  กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 
7.  นายเชวงศักดิ์  แก๎วนา กรรมการผู๎แทนองค์กรศาสนา 
8.  นายทรัพย์  มั่นอยูํ  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
9.วําที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา  แนะน า ในการด าเนินการตําง ๆ ให๎ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี และตรวจสอบแก๎ไข  

ปรับปรุง  และพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กํอนน าเสนอกรรมการสถานศึกษาอนุมัติตํอไป 
คณะกรรมการด าเนินการ 
            1. วําที่ ร.ต.อาคม  มาจันทร์      อ านวยการโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
            ๒. นางพิมพิรา  สอนเนียม              หวัหน๎าฝุายบริหารแผนและงบประมาณ           รองประธานกรรมการ 
            ๓. นายสะอาด  หลอมทอง              หัวหน๎าฝุายบริหารทั่วไป     กรรมการ 
            4. นางนงนุช  มณเฑียรชัย              หัวหน๎าฝุายบริหารบุคลากรและกิจการนักเรียน   กรรมการ  
            5.  นางนงค์นุช  พันธ์พืช                หวัหน๎าฝุายบริหารวิชาการ                กรรมการ  
             ๖. นางยุพิน  แก๎วค าครู                 ครู คศ.2                                               กรรมการ   
             ๗.  นางสาวอรทัย  ใจใส                ครู คศ.2               กรรมการ  
             ๘.  นางสาวล าภู  จันทร์พรม            ครู คศ.๓              กรรมการ  
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        ๙. นางสุนิษา  พูลศรี                 ครู คศ.2    กรรมการ  
        1๐    นายชัยยันต์ ปินนวล                 คร ูคศ.1    กรรมการ 
    ๑๑. นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง      ครู คศ.1    กรรมการ   
    1๒. นางสาววนาลี  ทุนมาก               ครูผูช๎ํวย    กรรมการ 
    ๑๓.  นางสาวลินดา  รุํงเจรญิกูล            ครูผู๎ชํวย    กรรมการ 
    ๑๓.  นางสาวชลิดา  พิมพรม               พนักงานราชการ    กรรมการ 
        1๔.นายวรัญญู  ละม๎ายเมือง                 ครูอัตราจ๎าง                                        กรรมการ 
        1๕. นางเกษกศิรา  ค าฟู                      ครูอัตราจ๎าง                                        กรรมการ 
    ๑๖. นางสาวกมลทรรศน์  ภักอมรศิริ       พ่ีเลี้ยงพิการเรียนรวม             กรรมการ 
        ๑๗ .นางนิสา  หลอมทอง                  หวัหน๎างานแผนงาน  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

    
                    ให๎ผู๎ได๎รับการแตํง  ตามค าสั่งนี้ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความเอาใจใสํเต็มความสามารถ  ให๎เกิดผลดีตํอ
ทางราชการ    
 

        สั่ง  ณ  วันที่   ๖  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

วําที่ ร.ต.     
                           ( อาคม   มาจันทร์ )  

            ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม 
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                                    คณะผู้จัดท า  
 
๑.  นางมาลัย  นิลจันทร ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
๒. วําที่ ร.ต.อาคม  มาจันทร์ ผู๎อ านวยการโรงเรียนทุํงฟูาวิทยาคม       รองประธานกรรมการ 
3. นางพิมพิรา  สอนเนียม หัวหน๎าฝุายบริหารแผนและงบประมาณ     กรรมการ  
4. นางนงนุช  มณเฑียรชัย หัวหน๎าฝุายบริหารบุคลากรและกิจการนักเรียน กรรมการ  
5. นางสาวนงค์นุช  ระม่ัง หัวหน๎าฝุายบริหารวิชาการ   กรรมการ  
6. นางสาวอรทัย  ใจใส หัวหน๎ากลุํมสาระฯ ภาษาไทย   กรรมการ  
7. นางสาวล าภู  จันทร์พรม หัวหน๎ากลุํมสาระฯคณิตศาสตร์   กรรมการ  
8. นางพิมพิรา  สอนเนียม หัวหน๎ากลุํมสาระฯ ภาษาตํางประเทศ   กรรมการ  
9. นายชัยยันต์   ปินนวล หัวหน๎ากลุํมสาระฯสุขศึกษา   กรรมการ   
1๐. นางสาวสุดาลักษณ์  ค าล าปาง หัวหน๎ากลุํมสาระฯ สังคมศึกษา   กรรมการ  
๑๑. นายสะอาด  หลอมทอง หัวหน๎ากลุํมสาระฯ การอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 
๑๒. นางนิสา  หลอมทอง หัวหน๎างานแผนงาน   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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โรงเรียนทุ่งฟ้าวทิยาคม 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาตาก 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 


