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การใหค้วามเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

.................................................................................................  
 
                ด้วยโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียน  และสามารถด าเนินการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของส่วนกลาง 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการที่เสนอเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  จึงเห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินการได้ 

 
 

 
 

            
                                                 (นางมาลัย  นิลจันทร์) 

                                                       ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                     โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
 
 

     ว่าที่ ร.ต.     

                         ( อาคม   มาจันทร์ )  
       ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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ค ำน ำ 
 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้น  มาตรการ  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  โครงการ/กิจกรรม  
และงบประมาณ  โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปี  กับนโยบายของรัฐบาล  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และนโยบายอื่นที่เกีย่วข้อง  รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการจ าเป็นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน   
  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม   ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 256๕  ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง  และหวังว่าเอกสารเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติแต่ละระดับ  ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมาย  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาการศึกษาโดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ  การพัฒนาให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 

                                                                           โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
                                                                                                                               

 



ค 
 

สารบัญ 
 
 

  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
ค าน า  ข 
สารบัญ  ค 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส าคัญของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๒. ประวัติความเป็นมา 
๓. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
๕. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ 
๖. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 

ตอนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
            วิสัยทัศน์ 
            พันธกิจ 
            เป้าประสงค ์
            ปรชัญา/คติพจน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
            วัฒนธรรมองค์กร 

วิสัยทัศน์ 
           กลยุทธ์หลักของสถานศึกษา      
           การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกัน              
           คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1 
1 
๒ 
๖ 
๘ 

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๔ 
๑๔ 
๑4 
๑5 
๑5 
๑๖ 
๑๗ 
๑๗ 

ตอนที่ ๓ ประมาณการค่าใช้จ่ายของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 1๘ 
ตอนที่ ๔ รายละเอียดงาน/โครงการฝ่ายต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ๒4 

 1.โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
 1.โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการและหลักสูตร  
     1.1โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๔ 
         1.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒๕ 
         1.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๙ 
         1.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๓ 
         1.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๗ 
         1.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๑ 
         1.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ๔๕ 
         1.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๔๘ 

 



ง 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
         1.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๕๑ 
     1.2 โครงการการพัฒนาระบบบริหารวิชาการและหลักสูตร ๕๕ 
         1.2.1 งานบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๕๖ 
         1.2.2 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ๖๑ 
         1.2.3 พัฒนางานทะเบียนและสารสนเทศ ๖๖ 
         1.2.4 นิเทศการศึกษา ๖๙ 
         1.2.5 วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๗๓ 
         1.2.6 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๗๖ 
         1.2.7 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน ๘๐ 
         1.2.8 พัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการ ๘๓ 
         1.2.9 งานทวิศึกษา ๘๖ 
         1.2.10 พัฒนาศักยภาพนักเรียน(ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน) ๙๐ 
 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการและหลักสูตร ๙๔ 
      2.1 การพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมรักการอ่าน ๙๕ 
     2.2 การพัฒนาระบบ ICT ๙๘ 
     ๒.๓ สถานศึกษาพอเพียง ๑๐๒ 
     ๒.๔ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ๑๐๖ 
 3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑๑๑ 
     3.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ค่ายวิชาการ) ๑๑๒ 
     3.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์เพ่ือเตรียมความพร้อมการสอบวัดผลระดับชาติ ๑๑๕ 
     3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ส่งเสริมอาชีพ) ๑๑๙ 
     3.4 STEM Education ๑๒๒ 
 4.โครงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ๑๒๕ 
    4.1 ส่งเสริมทักษะและความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ๑๒๖ 
    4.2 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนสากล/เปิดโลกวิชาการ ๑๓๐ 
    4.3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ๑๓๔ 
    4.๔ ส่งเสริมทักษะความรู้ เปิดประตูรั้วมหาวิทยาลัย 1๓๘ 
    4.๕ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ๑๔๑ 
 5.โครงการการจัดการเรียนรวม ๑๔๔ 
    ๕.๑ พัฒนาการจัดการเรียนรวม ๑๔๕ 

  
 
 
 



จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 2.โครงการฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ ๑๔๙ 
    2.1  วางแผนและงบประมาณ ๑๕๐ 
    2.2  พัฒนาระบบการเงินและสินทรัพย์ ๑๕๓ 
    2.3 การจัดการสาธารณูปโภค ๑๕๗ 
    2.4 การบริหารพัสดุ ๑๖๑ 
    2.5 การบริหารงานควบคุมภายใน ๑๖๔ 
    2.6 การบริหารจัดการยานพาหนะ ๑๖๘ 
 3.ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ๑๗๑ 
   3.1โครงการพัฒนาบุคลากร ๑๗๒ 
       3.1.1 พัฒนาบุคลากร 1๗๒ 
   3.2โครงการสรรหาบุคลากรและอัตราก าลัง 1๗๖ 
       3.2.1 สรรหาบุคคลและอัตราก าลัง 1๗๖ 
   3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 1๘๐ 
       3.3.1 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 1๘๑ 
       3.3.2 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑๘๕ 
   3.4โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม ๑๘๘ 
       3.4.1 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย ๑๘๙ 
   3.5 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

และการป้องกันการกระท าอันรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการละเมิดทางเพศ 
๑๙๓ 

        3.5.1 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาและการป้องกัน 
                การกระท าอันรุนแรงต่อเด็กและสตรี    และโรคเอดส์ 

๑๙๔ 

   3.6 โครงการพัฒนากิจการนักเรียน ๑๙๘ 
       3.6.1 พัฒนางานกิจการนักเรียน ๑๙๙ 
       3.6.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2๐๒ 
       3.5.3 งานบ้านพักนักเรียน 2๐๖ 
       3.5.4 งานอนามัยโรงเรียน 2๐๙ 
   3.7 โครงการสนองนโยบายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 2๑๒ 
       3.7.1 โครงการ ทุ่งฟ้าปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

(โรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School) 
2๑๓ 

       3.7.2 โครงการโรงเรียนสุจริต 2๑๗ 
       3.7.3โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2๒๑ 
       3.7.4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 2๒๔ 
       3.7.5 โครงการเราท าดีด้วยหัวใจ 2๒๗ 

 



ฉ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
       3.7.6 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 2๓๐ 
       3.7.7โครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน 2๓๔ 
       3.7.8 โครงการสถานศึกษาสีขาว 2๓๗ 
       3.7.๙ มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ 2๔๐ 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา ๒๐๑๙  
 4. โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป  
   4.1 โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ ๒๔๕ 
       4.1.1 พัฒนางานธุรการและสารบรรณโรงเรียน ๒๔๖ 
   4.2 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ๒๔๙ 
       4.2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สื่อสารสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  ๒๕๐ 
       4.2.2 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน ๒๕๓ 
       4.2.3 5ส รักษ์โรงเรียน ๒๕๖ 
       4.2.4 ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ๒๕๙ 
       4.2.5 ธนาคารออมทรัพย์ 2๖๓ 
   4.3 โครงการชุมชนสัมพันธ์และองค์กรเครือข่าย 2๖๖ 
       4.3.๑ พัฒนางานเครือข่ายองค์กร 2๖๗ 
       4.3.๒ งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2๗๐ 
       4.3.๓ งานแนะแนวการศึกษาต่อ 2๗๓ 
   4.4 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนการสอน 
2๗๖ 

       4.4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 2๗๗ 
ตอนที่ ๕  การก ากับติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 2๘๑ 

 แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ 2๘๒ 
 ภาคผนวก ๒๘๗ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
๒๘๘ 
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ตอนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานส าคัญของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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ตอนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานส าคัญของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม (Thungfawittayakom)  
ที่ตั้ง  หมู่1 ต าบลท้องฟูา   อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก  63120 
โทรศัพท์ 055-030255   โทรสาร 055-030255   ชื่อเว็บไชต์   http://thungfa.ac.th 

  อีเมล mythungfa@hotmail.com  
รหัสโรงเรียน 10  หลัก  1063160245 
รหัส Smis 8 หลัก  63012009 
รหัส Obec 6 หลัก  160245 
ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์  
 โทรศัพท์มือถือ 086-5905997 
 

๒. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
  ชื่อโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม    ตั้งอยู่หมู่ 1 ต าบลท้องฟูา  อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  โทรศัพท์ 0-5555-5271 โทรสาร  0-5555-5271 e-mail 
Mythungfa@hotmail.com  website www.thungfa.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 70 ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ 2 ต าบล คือ ต าบลทุ่งกระเชาะ 12  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านดงยาง ,
บ้านแม่ไข , หมู่ 3 , หมู่ 4,  หมู่ 5 , หมู่ 6 ,หมู่ 7 ,  บ้านแพะเหนือ,  บ้านลีซอ,  บ้านรังแร้ง,   หมู่ 10  ,หมู่ 11 และ
หมู่ 12 ต าบลท้องฟูา  9  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านใหม่, บ้านท้องฟูา,   บ้านฉลอม, บ้านสันดินแดง , บ้านม้งใหม่พัฒนา,  
บ้านผาแต้ม,  บ้านสันปุาลวก, บ้านสันพระบาท และบ้านเด่น 
 

สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมเป็น โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) ปัจจุบันคือสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต าบลท้องฟูา อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ้ืนที่เป็นเนินหินลูกรังที่
สาธารณะประโยชน์ปุาช้าเก่า อยู่ระหว่างต าบลทุ่งกระเชาะกับต าบลท้องฟูา ที่มาของชื่อโรงเรียน ได้มาจากการน าชื่อ 
ของทั้งสองต าบลมารวมกันเป็นชื่อของโรงเรียน คือ “ทุ่ง” มาจากทุ่งกระเชาะ “ฟูา” มาจาก ท้องฟูา โรงเรียนอยู่ห่าง
จากตัวอ าเภอบ้านตากประมาณ 12 กิโลเมตรและห่างจากศาลากลางจังหวัดตากประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดกับ  โรงเรียนบ้านใหม่ 
  ทิศใต้   ติดกับ  ต าบลทุ่งกระเชาะ 
  ทิศตะวันออก    ติดกับ  บ้านรังแร้ง 
  ทิศตะวันตก  ติดกับ  ถนนเทศบาลทุ่งกระเชาะ 
 
 
 

http://thungfa.ac.th/
mailto:thungfa@hotmail.com
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เนื้อที ่
ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม มีพ้ืนที่ทั้งหมด  70 ไร่  แบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ 
1.  บริเวณท่ีตั้งโรงเรียน  โรงฝึกงาน  สนามกีฬา  สระน้ า  และบ้านพักครู ประมาณ  20  ไร่ 
2.  สวนปุาธรรมชาติ  50  ไร่ 
 
โรงเรียนเปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 ตามประกาศจัดตั้งของ

กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายสะอาด อ๊อดทรัพย์ ขณะนั้นด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียน บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มารักษาการต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมอีก
ต าแหน่งหนึ่งได้ขอความร่วมมือจากชาวต าบลทั้งสองสละเงินหลังคาเรือนละ 10 บาท เพ่ือใช้ในการปรับพ้ืนที่
และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก 1 หลัง จ านวน 4 ห้องเรียน (บริเวณสนามฟุตบอล) ปัจจุบัน
รื้อออกแล้วเนื่องจากผุพังต่อมาโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้รับการพัฒนา คือ ปรับสภาพภูมิทัศน์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนสร้างโรงจอดรถครูและปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียน และโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม
ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ า
อ าเภอ) รุ่นที่ 3 และรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) รุ่นที่ 3 ในวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2556  

ในปี พ.ศ. 25๖2 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ไดร้ับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจ าปี 2562 ใน
วันที่  ๑๓ กันยายน  25๖๒  

ในปี พ.ศ. 25๖2 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้ผ่านการประเมินแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน(Office of the Base Education  Commission  Quuality Awards: OBECQA) ระดับ ScQA  
ในวันที่ ๑๙ กันยายน 25๖๒ 
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แผนผังโรงเรียน 
 

 
 
 
 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
อักษรย่อ   ท.ฟ.ว. 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  ดอกเฟ่ืองฟูา 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นสะเดา 
สีประจ าโรงเรียน   เหลือง – ด า  

สีเหลืองคือความสดใส สว่างไสว , สีด า คือ ความหนักแน่น 
สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
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ผู้เริ่มจัดตั้งโรงเรียน  :  นายสะอาด  อ๊อดทรัพย์ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม :   

1.  นางมาลัย  นิลจันทร ์  ประธานกรรมการ 
2.  นายบุญเชิด  น าฟู  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3.  นางแก้วลา  ค าฟู  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4.  นางพิมพิรา  สอนเนียม  กรรมการผู้แทนครู 
5.  นายเสนอ  จันมา  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  นายคลอง  ยศงาม  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7.  นายเชวงศักดิ์  แก้วนา กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
8.  นายทรัพย์  มั่นอยู่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.ว่าที่ 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  อ๊อดทรัพย์ 
นายปรีชา  เชษฐ์ตระกูล 
นายวิษณุ  สายหยุด 
นายสีไร  ต๊ะมูล 
นายไพโรจน์  มั่งเชียง 
นายชาญณรงค์  ภูมิถาวร 
นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง 
นายสาวอรุณศรี  เงินเสือ 
นายอนันต์  ทะตา 
นางรัตนา  เจริญศรี 
นายสาโรช  เกตุสาคร 

ต าแหน่งครูใหญ่  
ต าแหน่งครูใหญ่  
ต าแหน่งครูใหญ่  

ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ต าแหน่งผู้อ 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 :  

  ว่าที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์     วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ   ระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ  31 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
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๓. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   
  3.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน วา่ที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์    โทรศัพท์ 081-9720296   
e-mail :  akhom_ma@hotmail.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  หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ไป 
   3.2.2  นางพิมพิรา  สอนเนียม    วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
โทรศัพท์086-2051715   e-mail : pimpimpim@hotmail.com   หัวหน้าฝุายบริหารงานแผนและงบประมาณ 
   3.2.3 นางนงนุช  มณเฑียรชัย   วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา   
โทรศัพท์ 081-7079611   e-mail : keropee@hotmail.com    หวัหน้าฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
   3.2.4 น.ส.นงค์นุช  ระม่ัง   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา   โทรศัพท์ 086-0925755  e-mail : nongnuch_RAMA@hotmail.com หัวหน้าฝุายบริหาร
วิชาการ 
     
 
 

ภารกิจ  โครงสร้างการบริหาร 
 
                        โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
 

      
 

              
  

    
 
 
 
 
                                          

 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคลและ 

กิจการนักเรียน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารแผน 

และ 

งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 

วชิาการ 

mailto:akhom_ma@hotmail.com
mailto:saard107@gmail.com
mailto:boosaba09@hotmail.com
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๔.ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
 
 ข้อมูลผู้บริหาร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

1 ว่าที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์      ๕๒ ๒๘ 
ผู้อ านวยการ 
ช านาการพิเศษ 

กศ.ม ภาษาอังกฤษ          

 
 

ข้อมูลข้าราชการครู 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาที่สอน/ 
ชั้นที่สอน 

1 นางพิมพิรา  สอนเนียม 5๖ 3๒ คร ู/  
ช านาญการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

2 นายสะอาด  หลอมทอง 4๕ 1๙ คร ู/  
ช านาญการ 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ ม.1-6 
การงานฯ ม.1-6 

3 นางนงนุช  มณเฑียรชัย 4๙ 1๙ คร ู/  
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ. ชีววิทยา ม.5-6 
วิทย์ฯเพ่ิม ม.5-6 

4 น.ส.อรทัย  ใจใส 4๕ 1๓ คร ู/  
ช านาญการ 

ศศ.บ. ภาษาไทย ม.4-6 

5 นางนิสา  หลอมทอง ๔๑ 1๕ คร ู/  
ช านาญการ 

ค.บ. ฟิสิกส์/ม.4-6 

6 นางสาวนงค์นุช  ระม่ัง ๔๒ 1๕ คร ู/  
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. ชีววิทยา ม.4  
เคมี ม.5-6 

7 นางยุพิน  แก้วค า 5๘ 1๙ คร ู/  
ช านาญการ 

ค.ม. ภาษาอังกฤษ  
ม.1,ม.4-6 

8 นางสาวล าภู  จันทร์พรม 4๔ 1๙ คร ู/  
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. คณิตศาสตร์   
ม.4-6 

๙ นางสุนิษา  พูลศรี ๔๐ ๙ คร ู/  
ช านาญการ 

ค.บ. อังกฤษ ม.3 และ ม.5 

1๐ นายชัยยันต์  ปินนวล ๓๔ ๕ คร ู ศษ.บ พลศึกษา,สุขศึกษา ม.1-6 
1๑ น.ส.สุดาลักษณ์  ค าล าปาง ๒๗ ๘ คร ู ค.ม. สังคม ม.3-6 
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ข้อมูลพนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางชลิดา  อุดมวงษ์ ๓๑ ๗ คบ. สังคม
ศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม.๒-๓-๕ 

งบประมาณ สพม. 
เขต 38 

 
ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางเกษกศิรา ค าฟู 3๒ ๗ ค.บ. อังกฤษ อังกฤษ ,สังคม 
ม.1-6 

งบประมาณ สพม. 
เขต 38 

2 นายวรัญญู  ละม้ายเมือง 3๒ ๙ ศศ.บ. นาฎ 
ศิลป์ไทย 

นาฏศิลป ์
ม.1-6 

งบประมาณ สพม. 
เขต 38 

 
 

ข้อมูลลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุงาน 
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

1 นายวิทย์  ตาสา 5๔ 2๖ ช่างปูน 4 ปริญญาตรี นักการ 
 

ข้อมูลบุคลากรอ่ืน 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ 
วุฒิ 

การศึกษา 
ต าแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน ปฏิบัติหน้าที่ 
(ระบุ) งปม. อ่ืน ๆ 

1 น.ส.กมนทรรศน์    ภักดิ์อมรศิริ ๔๒ ปริญญาตรี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
เรียนรวม 

  ครูพ่ีเลียง
นักเรียนพิการ

เรียนรวม 
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สรุปจ านวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน (ท่ีปฏิบัติราชการอยู่ที่โรงเรียน) 
 

ที ่ ประเภทต าแหน่ง 
เพศ (คน) ระดับการศึกษาสูงสุด (คน) 

อายุเฉลี่ย 
ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

1 ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 5๒ 
2 รองผู้อ านวยการ - - - - - - 
3 ข้าราชการครู ๒ ๙ - 4 ๗ 4๕ 
4 พนักงานราชการ - 1 - 1 - 3๒ 
5 ครูอัตราจ้าง 1 1 - 2 - 3๒ 
6 ลูกจ้างประจ า 1 - - 1 - 5๔ 
7 ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - 
8 ครูพ่ีเลี้ยง - 1 - 1 - 4๒ 
9 เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - 1 - 2๘ 

รวมบุคลากรทั้งหมด 1๗ - 10 ๘  
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๕.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่  
 
 อาคารสถานที่ บ้านพักครู   
ที ่ อาคาร จ านวน (หลัง) 
1 อาคารเรียน 4 
2 โรงฝึกงาน 1 
3 หอประชุม 1 
4 บ้านพักครู 3 

รวม 9 
 
 

ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ / ห้องพิเศษ   
 

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 
 
* ห้องพิเศษ  หมายถึง  ห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องกลุ่มงาน ห้องประชุม เป็นต้น    
 
 สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน   
 

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

รวม 23 
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 ห้องน้ า  - ห้องส้วม  
 

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 
 
 
 
๖.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 

  

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

ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
ม.1 1 ๑๗ ๑๘ 3๕ 
ม.2 ๑ 2๐ ๑๒ ๓๒ 
ม.3 ๒ ๒๑ ๒๑ ๔๒ 
ม.4 2 ๘ ๒๑ ๒๙ 
ม.5 2 1๕ ๓๐ ๔๕ 
ม.6 2 1๙ 1๔ 3๓ 
รวม 10 10๐ 11๖ ๒๑๖ 

 
       
       

 
 

 



๑๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตอนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ตอนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

 
วิสัยทัศน์   
               “โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม           สร้างสรรค์คนดี   เทคโนโลยีสร้างปัญญา            
                      การศึกษามีมาตรฐาน    สืบสานประเพณีวัฒนธรรม    น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายใน และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ  
4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามมาใช้ในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย  
5. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ. (ScQA)   

 
เป้าประสงค ์

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. ครูได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และมีวิทยฐานะสูงขึ้นเป็นครูมืออาชีพ 
๓. โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. โรงเรียนและชุมชนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๕. โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น 
๖. กิจกรรม นโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษา ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
๗. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกความเป็นไทย ตามวิถีความพอเพียง 

 

ปรัชญาโรงเรียน 
           การศึกษาเพ่ือพัฒนาคน  พัฒนาชาติ 
 

คติพจน์   
                   ขันติ ธีรัสสะลงักาโร  “ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์” 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
                  “ยิ้มไหว้  มีน้ าใจ  ใช้เทคโนโลยี” 
  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
                   “แหล่งเรียนรู้  ดูงามตา” 
 



๑๕ 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
                   1. เพิ่มขีดความสามารถและความเป็นผู้น ารักองค์กร (Empowering Leadership) 
                   2. ท างานเป็นทีม (Team Work) 
                   3. มีความรับผิดชอบ (Accountability) 
                  4. มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence Orientation) 
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
วิสัยทัศน์ 
      สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
๒. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
๔. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๕. สร้างโอกาส  ความเสมอภาค  ลดความเลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
๖. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชียวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ 
๗. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. พัฒนาระบบการบริหารจีดการทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital  

Technology) 

 

นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
วิสัยทัศน์ สพม.ตาก 
       สร้างสรรค์โอกาสและคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื  
 

พันธกิจ 

1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน 
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน 
  3 ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 



๑๖ 

 

  4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า  โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม 
  5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) 
  6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 
 

เป้าหมาย 

1 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข 
  2 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 น าไปพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ 
สากล 
  3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะความเป็นมืออาชีพในมาตรฐานวิชาชีพ 
  4 ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่ง 
แวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล ในระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
เชิงพ้ืนที่ (Area Based Management)  
 
 

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม) 
            กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
            กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝงัคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
           กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพ  
           กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

           กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

แก้ปัญหา 
       3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
       6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ค าอธิบาย 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม  

      2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนิน  อย่างเป็นรูปธรรม 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
4.  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป ็นส าคัญ 
1. การมีระบบการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 



๑๘ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๓ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายของโรงเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ตอนที่ ๓ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายของโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

 
๑. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 

ประจ าปีงบประมาณ 256๕  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔   -  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๕ ) 
รายการ จ านวนคน  

(คน) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3๕ 1๒๒,500  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒ 1๑๒,000  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๒ ๑๔๗,๐00  

รวม (คนละ ๓,๕๐๐ บาท) ๑๐๙ 3๘๑,๕00  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙ ๑๑๐,๒๐๐  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๕ 1๗๑,๐00  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๓ 1๒๕,๔00  

รวม (คนละ ๓,๘๐๐ บาท) 1๐๗ 4๐๖,๖00  
รวมทั้งสิ้น ๒๑๖ ๗๘๘,๑00  

 
ค่าใช้จ่ายรายหัวส่วนเพิ่ม (Top  up)            10๘,000 บาท 
รวมรายหัว + Top  up              ๘๙๖,๑00 บาท 
 
 

๒. การจัดสรรตามสัดส่วน 
๑. งบกลาง (ส ารองจ่าย)  ๑๐ %  จัดสรร      ๘๐,๐๐๐ บาท  
๒. งบด าเนินงาน  6๐ %  จัดสรร    5๗๖,๔๙๐ บาท  
๓. งบบริหาร   3๐ %  จัดสรร    2๓๙,๖๑๐ บาท  

 
 
     ๓. ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รายการ 
จ านวนคน 

(คน) 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 

๒/๒๕๖๔ 
ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๕ 

รวม 
(บาท) 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
(คนละ 440/ภาคเรียน) 

๑๐๙ 4๗,๙๖๐ 4๗,๙๖๐ 9๕,๙๒๐  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(คนละ 475/ภาคเรียน) 

1๐๗ 5๐,๘๒๕ 5๐,๘๒๕ ๑๐๑,๖๕๐  



๑๘ 

 

รายละเอียดงบประมาณตาม กิจกรรม / งาน / โครงการ 
รายละเอียดแผนงบประมาณปี 256๔ (1 ต.ค. 256๔ - 30 ก.ย. 256๕) 

จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

ล าดับ 
ฝ่าย

บริหารงาน 
โครงการ งาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีจัดสรร 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1 วิชาการ 1.โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ น.ส.นงค์นุช   
 วิชาการ 1.โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการและหลกัสูตร    
 วิชาการ     1.1โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   

 วิชาการ         1.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย น.ส.อรทัย ๓,000 - 
 วิชาการ         1.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ น.ส.ล าภ ู ๓,000 - 
 วิชาการ         1.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางนงนุช ๕,000 - 
 วิชาการ         1.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
น.ส.สดุาลักษณ ์ ๓,000 - 

 วิชาการ         1.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายชัยยันต ์ ๑๕,000 - 
 วิชาการ         1.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป ์ นายวรัญญ ู ๓,000 - 
 วิชาการ         1.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายสะอาด ๓,000 - 
 วิชาการ         1.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ นางยุพิน ๓,000 - 
 วิชาการ     1.2 โครงการการพัฒนาระบบบริหารวิชาการและ

หลักสตูร 
   

 วิชาการ         1.2.1งานบริหารและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา น.ส.นงค์นุช ๕,000 - 
 วิชาการ         1.2.2 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ น.ส.นงค์นุช ๓,000 - 
 วิชาการ         1.2.3 พัฒนางานทะเบียนและสารสนเทศ น.ส.ล าภ ู ๕,000 - 
 วิชาการ         1.2.4 นิเทศการศึกษา น.ส.นงค์นุช 0 - 
 วิชาการ         1.2.5 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา น.ส.นงค์นุช ๑,000 - 
 วิชาการ         1.2.6 ประกันคณุภาพการจัดการศึกษา นางนิสา 1๐,000 - 
 วิชาการ         1.2.7 จัดหาและผลิตสื่อการเรยีนการสอน น.ส.นงค์นุช ๓,๐๐๐ - 
 วิชาการ         1.2.8 พัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการ น.ส.สดุาลักษณ ์ - - 
 วิชาการ         1.2.9 งานทวิศึกษา น.ส.นงค์นุช ๑,000 - 
 วิชาการ         1.2.10 พัฒนาศักยภาพนักเรียน 

                   (ปฐมนิเทศและปจัฉิมนิเทศนักเรียน) 
น.ส.ล าภ ู 10,000 - 

รวม  ๗๖,๐00 - 



๑๙ 

 

 

 

ล าดับ 
ฝ่าย

บริหารงาน 
โครงการ งาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่จัดสรร 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 วิชาการ 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

   

 วิชาการ      2.1 การพัฒนาห้องสมดุและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน นายพิทยา 10,000 - 
 วิชาการ     2.2 การพัฒนาระบบ ICT นายสะอาด - ๑0,000 
 วิชาการ     ๒.๓ สถานศึกษาพอเพียง น.ส.ล าภ ู ๑,000 - 
 วิชาการ     ๒.๔ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรยีน น.ส.นงค์นุช ๒,000 - 

รวม  1๓,000 ๑๐,๐๐๐ 
 วิชาการ 3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 วิชาการ     3.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ค่ายวิชาการ) น.ส.นงค์นุช - 10,000 
 วิชาการ     3.2 ยกระดับผลสมัฤทธ์ิเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ

วัดผลระดับชาต ิ
น.ส.นงค์นุช 6,000 - 

 วิชาการ     3.3 ส่งเสริมการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ส่งเสริมอาชีพ) นายสะอาด 1๐,000 - 
 วิชาการ     3.4 STEM Education น.ส.นงค์นุช - - 

รวม  ๑๖,000 ๑๐,๐๐๐ 
 วิชาการ 4.โครงการพัฒนาวิชาการและวชิาชีพสู่ความเป็นเลิศ    
 วิชาการ    4.1ส่งเสรมิทักษะและความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
น.ส.นงค์นุช ๒๐,๐๐๐ - 

 วิชาการ    4.2 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนสากล/เปิดโลก
วิชาการ 

น.ส.นงค์นุช ๗,000 - 

 วิชาการ    4.3 ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู ้ น.ส.นงค์นุช 0 - 
 วิชาการ    4.๔ ส่งเสริมทักษะความรู้ เปิดประตรูั้วมหาวิทยาลัย น.ส.นงค์นุช ๕,000 - 
 วิชาการ    4.๕ โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล น.ส.นงค์นุช 0 - 

รวม  ๓๒,๐๐๐ - 
 วิชาการ 5.โครงการจัดการเรียนรวม    
     ๕.๑ พัฒนาการจดัการเรียนรวม นางนงนุช 0 - 

รวม  0 - 
2 งบประมาณ 2.โครงการฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ นางพิมพิรา   
 งบประมาณ    2.1 วางแผนและงบประมาณ นางนิสา 500 - 
 งบประมาณ    2.2 พัฒนาระบบการเงินและสนิทรัพย์ นางพิมพิรา 2๕,000 - 
 งบประมาณ    2.3 การจัดการสาธารณูปโภค นางพิมพิรา ๒๖๐,๐๐๐ - 
 งบประมาณ    2.4 การบริหารพสัด ุ น.ส..สุดาลักษณ์ ๗๐,000 - 
 งบประมาณ    2.5 การบริหารงานควบคมุภายใน นางนิสา 0 - 
 งบประมาณ    2.6 การบริหารจดัการยานพาหนะ นางพิมพิรา ๗๐,000 - 

รวม  ๔๒๕,๕๐๐ - 



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ฝ่าย

บริหารงาน 
โครงการ งาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีจัดสรร 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3 บุคลากร 3.ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน นางนงนุช   
 บุคลากร   3.1โครงการพัฒนาบุคลากร    
 บุคลากร       3.1.1 พัฒนาบุคลากร นางนงนุช ๑๐๐,๐00 - 

 รวม  ๑๐๐,๐00 - 
 บุคลากร   3.2โครงการสรรหาบุคลากรและอัตราก าลัง    
 บุคลากร       3.2.1 สรรหาบคุคลและอัตราก าลัง นางนงนุช 0 - 

 รวม  0 - 
 บุคลากร   3.3 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรยีนตามหลักสูตร    
 บุคลากร       3.3.1 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนตามหลักสูตร นางสุนิษา 0 ๑๐๒,๕๗๐ 
 บุคลากร       3.3.2 ส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม น.ส.สุดาลักษณ์ - ๕,000 

 รวม  ๐ ๑๐๗,๕๗๐ 
 บุคลากร   3.4โครงการส่งเสริมอัตลักษณด์า้นคุณธรรม    
 บุคลากร       3.4.1 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  

และความเป็นไทย 
นางสุนิษา ๑๘,000 ๑๐,000 

 รวม  ๑๘,000 ๑๐,000 
 บุคลากร   3.5 โครงการป้องกันและแก้ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 

และการป้องกันการกระท าอันรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการ
ละเมิดทางเพศ 

   

 บุคลากร        3.5.1 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดภายใน
สถานศึกษาและการป้องกันการกระท าอันรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี    และโรคเอดส ์

นายชัยยันต ์ 3,000 - 

 รวม  3,000 - 
 บุคลากร   3.6 โครงการพัฒนากิจการนักเรียน    
 บุคลากร       3.6.1 พัฒนางานกิจการนักเรียน นายชัยยันต ์ 0 - 
 บุคลากร       3.6.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางพิมพิรา ๖,000 - 
 บุคลากร       3.5.3 งานบ้านพักนักเรียน น.ส.สุดาลักษณ์ ๐  
 บุคลากร       3.5.4 งานอนามัยโรงเรียน นางนงนุช ๒,๐๐๐ - 

 รวม  ๘,000  



๒๑ 

 

 

ล าดับ 
ฝ่าย

บริหารงาน 
โครงการ งาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีจัดสรร 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 บุคลากร   3.7 โครงการสนองนโยบายเพื่อส่งเสริมคณุภาพผู้เรยีน    
 บุคลากร       3.7.1 โครงการทุ่งฟ้าสดใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

(โรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School) 
นางนงนุช ๕,000 - 

 บุคลากร       3.7.2 โครงการโรงเรียนสุจรติ นางนงนุช 0 - 
 บุคลากร       3.7.3 โครงการโรงเรียนคณุธรรม นายชัยยันต ์ 0 - 
 บุคลากร       3.7.4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ น.ส.สดุาลักษ์ 0 - 
 บุคลากร       3.7.5 โครงการเราท าดีด้วยหัวใจ นางสุนิษา 0 - 
 บุคลากร       3.7.6 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นางนงนุช 0 - 
      
 บุคลากร       3.7.7 โครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน นายวรัญญ ู 0 - 
 บุคลากร       ๓.๗.8 โครงการสถานศึกษาสีขาว นายชัยยันต ์ 0 - 
 บุคลากร       ๓.๗.๙ มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียน

การสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ 

นายชัยยันต ์ 0 ๖๐,๐๐๐ 

 รวม  5,000 - 
4 ทั่วไป 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป นายสะอาด   
 ทั่วไป   4.1 โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ    
 ทั่วไป       4.1.1 การจัดหา  บ ารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดคุรุภณัฑ์

ส านักงาน  
น.ส.อรทัย ๓0,000 - 

        4.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อ สารสนเทศหน่วยงาน  
และการประชาสัมพันธ์ 

นายสะอาด 2๐,000 - 

 รวม  รวม  ๕0,000 - 
 ทั่วไป   4.2 โครงการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน    
 ทั่วไป       4.2.2 กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพและการมีรายไดร้ะหว่าง

เรียน 
นางพิมพิรา 0 - 

 ทั่วไป       4.2.3 5ส รักษ์โรงเรียน นายสะอาด ๕,๐๐๐ - 
 ทั่วไป       4.2.4 ส่งเสรมิกิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนทุ่งฟ้า

วิทยาคม 
นายวรัญญ ู 0 - 

 ทั่วไป       4.2.5 ธนาคารออมทรัพย ์ นางนงนุช 0 - 
 รวม  ๕,000 - 

 ทั่วไป   4.3 โครงการชุมชนสัมพันธ์และองค์กรเครือข่าย   - 
 ทั่วไป       4.3.1 พัฒนางานเครือข่ายองค์กร นายสะอาด ๕๐๐ - 
 ทั่วไป       4.3.2 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นางพิมพิรา 0 - 
 ทั่วไป       4.3.3 งานแนะแนวการศึกษาต่อ นายสะอาด 1,๐00 - 

 รวม  ๑,๕00 - 



๒๒ 

 

 
 
 
 

 

ล าดับ 
ฝ่าย

บริหารงาน 
โครงการ งาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีจัดสรร 
อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 ทั่วไป   4.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

   

 ทั่วไป       4.4.1 ปรับปรุงภมูิทัศน ์แหลง่เรียนรู้ในสถานศึกษา นายสะอาด ๓5,000 - 
รวม  ๓5,000 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๔ 
รายละเอียดงาน/โครงการฝ่ายต่างๆ  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 


