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คำนำ 
 

 
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ.2563-2565 นี้ขึ ้นเพื่อเป็น

เครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนในระยะเวลา 3 ปี โดยถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการประกัน
คุณภาพการศึกษาและเป็นเครื่องมือกำหนดผลสำเร็จการดำเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน รองรับการกระจายอำนาจบริหาร และการจัด
การศึกษา  
 ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนได้มีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยไดร้ับ
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โรงเรียนมุ่งหวังท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารงานให้บรรลุผล
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
 
 
 
                   โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ต้ังอยู่เลขท่ี  90/1           
ถนน  -    ตำบลตากออก   อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์  63120 
โทรศัพท์  055 – 591026   โทรสาร 055 – 591027    
e-mail  - prachawit@bpw.ac.th 
website – http://203.172.243.245/bpwschool/index.php 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 
1.2 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  
1.3 แผนผังโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

อ้างอิงจาก : www.google.co.th>map 
2.  ข้อมูลด้านการบริหาร    

 2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน    
   นายชาคริต  คำนวนสินธุ์ 

                                  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต     สาขา  การบริหารการศึกษา 
  2.2 รองผู้อำนวยการ  
                                    นายทำนอง  รุ่งระวี    

   วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต   สาขา  การบริหารการศึกษา 
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2.3 ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
        โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2500  โดยมี นายเจตน์  
แก้วโชติ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน  16  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 5 คน และอาศัย
อาคารเรียนโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นที่เรียน เมื ่อวันที่ 14 
กรกฎาคม  2501 ได้ย้ายออกจากโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ไปอาศัยศาลาวัดน้ำปุ ซึ ่งอยู ่ตำบลตากตก 
เช่นเดียวกัน  วันที่ 31 สิงหาคม 2503 ได้ย้ายจากศาลาวัดน้ำปุ ไปเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ณ วัดโบสถ์ ตำบล
เดียวกัน โดยต้ังช่ือว่า โรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา และต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ปี 
2515  ได้ย้ายจากวัดโบสถ์  มาอยู่  ณ  ท่ีต้ังโรงเรียนปัจจุบัน คือ หมู่ 4 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
  

 อักษรย่อของโรงเรียน  ป.ว. 
 สีประจำโรงเรียน   เหลือง – เทา 

อัตลักษณ์โรงเรียน  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
เอกลักษณ์โรงเรียน  โรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
คำขวัญของโรงเรียน  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 

 ปรัชญาโรงเรียน   การศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ 
คติพจน์ของโรงเรียน  อชฺเชวกิจฺจมา  ตปฺปํ “รีบทำความเพียร เสียแต่วันนี้” 

 
3.  ข้อมูลนักเรียน 
              ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 
 

ชั้นเรียน 
ปีการศึกษา  2563 

หมายเหตุ จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียน 
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 – 1/5 5 80 75 155  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 – 2/5 5 78 86 164  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 – 3/5 5 76 71 147  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 15 234 232 466  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/1 – 4/4 3 35 35 70  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 – 5/3 3 27 67 94  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/1 – 6/3 4 37 57 94  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 99 159 258  
รวมทั้งสิ้น 25 333 391 724  
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4. ข้อมูลบุคลากร 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชกา
ร 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1 นายชาคริต  คำนวนสินธ์ุ 59 36 
ชำนาญ

การ
พิเศษ 

กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

- 40 

2 นายทำนอง รุ่งระวี 51 26 
ชำนาญ

การ
พิเศษ 

กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

- 40 

3 น.ส.อรณี เขียวไสว 47 26 ครู คศ.3 ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ม.
2,3,5 

40 

4 นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค 26 4 คศ.1 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.3 40 
5 นายอนุภัทร พรมเสน 43 12 ครู คศ.2 วท.บ. เคมี เคมีม. 4,5,6 40 
6 น.ส.พิทยา  กันทากาศ 32 9 ครู คศ.2 ศศ.บ. 

กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์ 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ม. 3,4 40 

7 น.ส.สุนิสา  เนียมแสง 35 9 ครู คศ.2 วท.บ. 
กศ.ม. 

ชีววิทยา 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์,
ชีววิทยาม.  2,4 

40 

8 นางอรุณพรรณ  การกล้า 60 40 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยม. 2,5,6 40 
9 นางอรวรรณ  คงปาน 59 28 ครู คศ.3 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทยม. 1,6 40 
10 นายพีรพล  สุรจันทร์กุล 39 14 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยม. 3,4 40 
11 นางจิราภรณ์ อรัณย์ชนายุธ 59 29 ครู คศ.3 วท.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
คณิตศาสตร์ม. 2 40 

12 นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธ 59 36 ครู คศ.2 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ม. 
3,5,6 

40 

13 นางสาวธัญชนก แก้วทุ่น  29 7 ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม. 1,3 40 
14 น.ส.ณัฐธิดา ทิอุด 35 12 ครู คศ.2 กศ.ม. บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์ม. 
1,2,4 

40 

15 นางบุษยา   ชื่นครอบ 39 14 ครู คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ม. 1,3 40 
16 น.ส.นันธิดา นิลบุรี 39 14 ครู คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ม. 

4,5,6 
40 

17 นางชลอ พิมพรม 58 38 ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาม. 4 40 
18 นางสำเภา เตียวนุกูลธรรม 59 38 ครู คศ.2 กศ.บ. ภูมิศาสตร ์ สังคมศึกษาม. 5,6 40 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชกา
ร 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

19 นางสุกัญญา ศิริมา 55 27 ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาม. 
2,3,6 

40 

20 นางพรทิพย์ เตจ๊ะ 57 24 ครู คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาม. 2,5 40 
21 นางวนิดา พลอยมา 48 25 ครู คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษม. 6 40 
22 น.ส.ดาวรุ่ง แหงมปาน 42 18 ครู คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษม. 3 40 
23 น.ส.ธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์ 31 8 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีนม. 4,5,6 40 
24 นายมงคล สุนทรีสุริยพงษ ์ 42 6 ครู คศ.2 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษม. 1,6 40 
25 นายธานี สุวรรณปัญญา 51 24 ครู คศ.2 กศ.ม. พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษาม. 5,6 
40 

26 นายธีรวัช นิลขลัง 52 25 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย สุขศึกษาและพล
ศึกษาม. 1,2,3,4 

40 

27 นางยุพิน ชัยชนะ 55 26 ครู คศ.2 ค.บ. คหกรรม
ศาสตร ์

คหกรรมม. 1 40 

28 
 

นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์ 59 38 ครู คศ.2 ค.บ. เกษตรศาสตร ์ เกษตรม. 2,3,6 40 

29 นายสันติกรานต์  ธีระเชีย 
 

47 25 ครู คศ.2 ค.บ. 
 

อุตสาหกรรม
ศิลป 

ช่างอุตสาหกรรม 
ม.4,5,6 

40 

30 นางนิตยา  นวลน่ิม 47 25 ครู คศ.3 กศ.ม. การศึกษา
มหาบัณฑิต 

คอมพิวเตอร์ม.4 
 

40 

31 นายพิทยา  สุขแจ่ม 33 9 ครู คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ม.1,4 
 

40 

32 นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร ์ 56 8 ครู คศ.2 กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ ม.1,ม.4 40 

33 นางสาวดุจคณิศร คงเมือง 48 25 ครู คศ.2 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.1,ม.
3 

40 

34 นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว 55 27 ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.5 40 
35 นางสาวสุปราณี  ตรองใจ 44 16 ครู คศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยี

การศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ม.3,
ม.5 

40 

36 น.ส.ปิยะนุช  เพชรมะโนรา 36 11 ครู คศ.3 กศ.บ. 
กศ.ม. 

ชีววิทยา 
 

วิทยาศาสตร์ ม.1,ม.
2, 

40 

37 นางสาวศิริญญา จันทร์
คณา 

37 6 ครู คศ.1 ค.บ. จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

แนะแนว ม.1- ม.6 40 

38 นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์ 38 9 ครู คศ.3 วท.บ. เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้า ม.4-6 20 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชกา
ร 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

39 นางนพวรรณ ปัญญาดี  57 34 ครู คศ.3 ค.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ม.3,ม.6 

20 

40 นางสาวสุกัญญา บัวเขียว 40 7 ครู คศ.1 ศศ.บ บรรณารักษ ์ ห้องสมุด ม.2 40 
41 น.ส.สุนันทา รัตนหิรัญวงศ์ 37 10 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษม. 1,2 40 
42 นายสรวิชญ์  เครือตา 36 9 ครู คศ.2 ค.บ. วิศวกรรม 

เครื่องกล 
อุตสาหกรรม 
ม. 3,4,5,6 

40 

43 ว่าท่ีรต.ไกรวุฒิ  พุ่มเรียบ 33 7 ครู คศ.1 ศศ.บ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ ม. 3,4 40 
44 นายปริญญา จันทนา 34 8 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 20 
45 นายวิรุฬ คุ้มอารีย์ 33 5 ครู คศ.1 ศศ.บ. รัฐประศาสน

ศาสตร ์
สังคมศึกษา 40 

 
     ครูอัตราจ้าง  (ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2563) 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1. นางสาวกัญรัตน์  ม่านเขียว 24 3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ม.1 เงินบริจาค 

2. นายพรเทพ  ใจมูล 28 5 ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ม.3,6 เงินบริจาค 

3. นางสาวพจนารถ ปัญญาไว 33 1 ค.บ. สังคมศึกษา การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง ม.2 ,5 

เงินบริจาค 

4. นางสาวขวัญนภา วีระวงษ ์ 26 1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไหม ม.1 เงินบริจาค 

5. นางสาวผกาวัลย์  คำปลิว 24 9 เดือน ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.
1-3 

เงินบริจาค 

 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

1. อาคารเรียน   จำนวน  3  หลัง 
2. อาคารประกอบ  34  หลัง 
 อาคารเรียนช่ัวคราว  1 หลัง 
 หอประชุม แบบ 005/2523 1 หลัง 
 โรงอาหาร   1 หลัง 
 โรงฝึกงาน แบบ 100/27  3 หลัง 
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 บ้านพักครู   18 หลัง 
 บ้านพักภารโรง   2 หลัง 
 หอถังประปา   1 หลัง 
 ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  1 ชุด 
 ห้องส้วมชาย-หญิง  4 หลัง 

  อาคารไบโอดีเซล   1 หลัง 
  อาคารผลิตน้ำด่ืม   1 หลัง 

 อาคารเอนกประสงค์                 1         หลัง 
 

      6. สภาพชุมชนโดยรวม 
 6.1 การศึกษาของผู้ปกครอง (คิดเป็นร้อยละของจำนวนผู้ปกครองนักเรียนท้ังหมด) 

จำนวนผู้ปกครองท้ังหมด ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

845 839 98.94 6 1.06 - - 
 

 6.2 อาชีพหลักของผู้ปกครอง (ทำเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง) 
 

อาชีพ 
อาชีพของผู้ปกครอง 

น้อยกว่า 
ร้อยละ20 

ร้อยละ 20-40 ร้อยละ 41-60 ร้อยละ 61-80 มากกว่า 
ร้อยละ 80 

รับราชการ ✓     
ค้าขาย ✓     
เกษตรกร  ✓    
รับจ้าง   ✓   
ไม่มีอาชีพ ✓     
อื่นๆ ✓      

 6.3 ศาสนาท่ีผู้ปกครองนับถือ (จำนวนนักเรียน) 
 

ศาสนา 
ศาสนาท่ีผู้ปกครองนับถือ 

น้อยกว่า 
ร้อยละ20 

ร้อยละ 20-40 ร้อยละ 41-60 ร้อยละ 61-80 มากกว่า 
ร้อยละ 80 

พุทธ - - - - ✓  
คริสต์ ✓ - - - - 
อิสลาม ✓ - - - - 
ฮินดู - - - - - 
ซิกซ ์ - - - - - 
อื่นๆ - - - - - 
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6.4 รายได้เฉล่ียของผู้ปกครอง ต่อครอบครัว ต่อปี (จำนวนครอบครัว) 

น้อยกว่า 20,000 บาท 20,000-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาท 
  ✓   

  
        6.5 โอกาสและข้อจำกัดของสถานศึกษา 

โอกาส ข้อจำกัด หมายเหตุ 

- ใกล้แหล่งชุมชนและ ส่วน
ราชการ 
- การคมนาคมสะดวก 
- ใกล้แหล่งเรียนรู้และ

โบราณสถานทางประวัติ ศาสตร์ 
- ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาคมครู 
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
- ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ตรงตาม

งานท่ีรับผิดชอบ 
- ผู้ปกครองสนับสนุนการจัด

การศึกษา 

- แหล่งชุมชนมีปัญหาด้านยา
เสพติด 
- ผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะ
ยากจน  
- นักเรียนมีปัญหาทางสังคม

และครอบครัวจำนวนมาก 
- นักเรียนท่ีมีสติปัญญาดีและมี

ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจไม่เข้า
เรียนท่ีโรงเรียนนี ้
- ครูขาดความรู้ความสามารถ

ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการ
คิด วิเคราะห ์
- ขาดครูบางสาขา เช่น ครูแนะ

แนว 
- จำนวนครูในบางกลุ่มสาระยัง

ไม่เพียงพอ 
- จำนวนส่ือเทคโนโลยีมีไม่

เพียงพอ 
- ขาดการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 

นำข้อจำกัดด้านครูและ
สถานศึกษา มาทำ
แผนพัฒนาใน ปี 2563 -  
2565 
 
 
 
 
 

7.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
     1)  ห้องสมุดมีขนาด 192  ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุด  20,495    เล่ม 

                          การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน  ใช้ระบบสมุดยืมหนังสือ 
                          จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  120  คนต่อวัน 
                          คิดเป็นร้อยละ  13.94  ของนักเรียนท้ังหมด 
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     2)  หอ้งปฏิบัติการ 
                           ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         จำนวน  5  ห้อง 
                           ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จำนวน  3  ห้อง 
                           ห้องปฏิบัติการทางภาษา             จำนวน  4 ห้อง 
                           ห้อง  (ระบุ)  เรียนอัจฉริยะ          จำนวน  1  ห้อง 

     3)  คอมพิวเตอร์ 
                           ใช้เพื่อการเรียนการสอน  96  เครื่อง 
                           จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 250 
                           คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 29.48 ของนักเรียนท้ังหมด 
                           ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  30  เครื่อง 

     4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) ช่ือแหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
3. ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. สหกรณ์ 
5. ห้องสมุด 
6. ห้องอัจฉริยะ 
7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

 

ตลอดปีการศึกษา 1. โรงพยาบาลบ้านตาก ต.ตากออก 
2. วัดพระบรมธาตุ ต.เกาะตะเภา 
3. ศูนย์พัฒนาอาชีพหัตกรรมบ้านปาก
ร้องห้วยจ้ี ต.ตากออก 
4. อุทยานไม้กลายเป็นหิน ต.ตากออก 
5. แหล่งผลิตหินแกรนิต ต.แม่สลิด 
6. วัดพระบาทดอยโล้น ต.ท้องฟ้า 
7. กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า ต.
ทุ่งกระเชาะ 

2 ครั้ง/ปี 

  ● ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน 
ในปีการศึกษานี้ 
  1. ช่ือ นางบังอร   อินจันทร์          ให้ความรู้เรื่อง  ประวัติศาสตร์ 
  2. ช่ือ  พระไร      วัดสันป่าลาน     ให้ความรู้เรื่อง  พระพุทธศาสนา 
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8.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
      8.1  ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา - โรงเร ียนที ่ม ีการบร ิหารจ ัดการขยะ ของเส ียอ ันตรายและ

ส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับ ดีเย่ียม ประจำปี พ.ศ. 2560 
 
- สถานศึกษาด ี เด ่น ชนะเล ิศระด ับจ ังหว ัด จากสำน ักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
 
 
จากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

นักเรียน 
 
 

 - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับช้ัน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี 67 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวย ระดับช้ัน 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี 67 
 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแฮนด์บอลในร่ม ทีมชาย  
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งท่ี 34 แม่ระเมิงเกมส์ 

- สพฐ. 
 
 
- สพฐ. 
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
      8.2  งาน/โครงงาน/กิจกรรมท่ีประสบผลสำเร็จ 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินงาน 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

1 ระบบดูแลนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ระบบดูแลนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสริมให้ครูมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน 
3. ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนตามศักยภาพ 

1. ประชุม  
2. เสนอโครงการ  
3. ดำเนินกิจกรรม 
(นักเรียนรายบุคคล ,
ประชุมผู้ปกครอง ,
เย่ียมบ้าน , คัดกรอง 
SDQ , EQ , ส่งเสริม
พัฒนา , ป้องกัน
แก้ไข และดำเนินการ
ส่งต่อ) 

- ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับ
การดูแล 
- ร้อยละ 100 ครูเย่ียมบ้าน
นักเรียน 
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ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินงาน 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

2 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ 
2. ครู นักเรียนและผู้มี
ส่วนร่วมร้อยละ 100 
เข้าใจระบบประกัน 
คุณภาพภายใน 
3. มีการพัฒนา
เครือข่ายระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. ประชุมครูเชิง
ปฏิบัติการ 
2. จัดทำเอกสารคู่มือ
ประกันคุณภาพ 
3. กำหนดอัตลักษณ์
ห้องเรียน 
4. จัดทำ KM 
5. จัดทำรายงานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (SAR) 

- ครูร้อยละ 100 เข้าใจระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
- โรงเรียนเป็นโรงเรียน
เครือข่ายระบบประกัน
คุณภาพภายใน  
(โรงเรียนเพื่อนพาทำ) 
 

 

9. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดบั 3 ขึ้นไปของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา 1-6

ม.1-ม.3 ม.4-ม.6
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 

 
        
 
           10. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 
                     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน - - - - 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด - - - - 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด - - - - 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ - - - - 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดบั 3 ขึ้นไปของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา 1-6

ม.1-ม.3 ม.4-ม.6
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คะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา  2563

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 38.83 22.43 29.44 33.34 24.78 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 41.58 22.88 29.12 34.72 26.47 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 

                                                

                    

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

  

38
.8

3

22
.4

3

29
.44 33
.3

4

24
.7

841
.5

8

22
.88 29

.12 34
.7

2

26
.4

745
.22

26
.33 33

.0
4

36
.3

2

29
.7

344
.36

26
.0

4

32
.6

8

35
.9

3

29
.9

4
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้น
พื น้ฐาน 

(O-NET )  ประจ าปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดบัจังหวัด

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ีย ระดบัประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2562-2563 

                                                              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2562 34.57 19.39 26.74 33.05 24.39 
ปีการศึกษา 2563 38.83 22.43 29.44 33.34 24.78 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั ้นพื น้ฐาน (O-NET )
ประจ าปีการศึกษา 2562 -2563 ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
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           11. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 

 
                      จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ.........ดีเลิศ.... 
 

1.คุณภาพผู้เรียน 
 

1.1 กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ 
ของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือการเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการ
คิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเน้น
การทำโครงงาน พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูร่วมกันออกแบบแผน
จัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  
  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายและอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนว่าด้วย “เป็นคนดีของสังคม” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระบบการแนะแนวและการให้คำปรึกษา นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญา
ในชุมชนรอบๆ ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การทำบายศรี การ้อยพวงมาลัย  

1.2 ผลการดำเนินงาน 
 ผู้เรียนสามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  
กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ จำแนกแยกแยะได้ รวมท้ัง
รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือก
รับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ท้ังนี้ มีผลดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการอ่าน 89 ดีเลิศ 
ความสามารถในการส่ือสารคิดคำนวณและคิดวิเคราะห์ 79 ดี 
ความสามารถในการเทคโนโลยี 89 ดีเลิศ 
ผลการทดสอบระดับชาติ 31 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ธรรมชาติของนักเรียน                              95 ดีเลิศ 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ของนักเรียน                                                    98 ยอดเยี่ยม 
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็น
ธรรมต่อสังคมของนักเรียน                   

93 ยอดเยี่ยม 

การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม             100 ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีผลสำเร็จด้านการแข่งขันกีฬา สามารถ 
เขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นท่ียอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาททางสังคม ได้แก่ การเข้าแถวซื้ออาหารกลางวัน 
 

1.4 จุดควรพัฒนา 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีระดับคุณภาพต่ำกว่าดีมาก ผู้เรียนในระดับช้ัน    

ม.1 – ม.3 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ

ลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

 

88

79

88

30

95

98

92

100

0 20 40 60 80 100 120

ความสามารถในการอ่าน

ความสามารถในการสือ่สารคิดค านวณและคิดวิเคราะห์

ความสามารถในการเทคโนโลยี

ผลการทดสอบระดบัชาติ

การมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ธรรมชาติของนกัเรียน                   

ความภาคภมูิใจในความเป็นไทย ของนกัเรียน                          

การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสขุภาวะทางจิต ภมูิคุ้มกนั และความเป็น…

การเข้าร่วมโครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม            
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คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    2.1 กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสม 
 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.2 จุดเด่น 

 นักเรียนเข้าร่วมโครงการท่ีโรงเรียนได้ดำเนินการและส่งผลให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

หลักสูตร มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างในการอยู่ร่วมกัน
และในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการทำกิจกรรมต่างๆ รู้คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  2.3  จุดควรพัฒนา 

ระดับช้ัน ดีเย่ียม 
ม.1 100 
ม.2 100 
ม.3 100 
ม.4 100 
ม.5 100 
ม.6 100 
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           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีระดับคุณภาพต่ำกว่าดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
ระดับคุณภาพ......ดีเลิศ.... 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฎิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์  
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฎิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

2. ผลการพัฒนา 
2.1 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ 

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก 
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจำปีให้ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

2.5  สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี 
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

ร้อยละของจำนวนครั้งท่ีครูได้รับการอบรมพฒันาทางวิชาชีพ 

 

 
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในการว่างแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 
 

จำนวนเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
 
 

0%
4% 6%

90%

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา 1 ครัง้/ภาคเรียน

2 ครัง้/ภาคเรียน มากกว่า 2 ครัง้/ภาคเรียน

0%
27%

33%

40%

ไม่ได้มีส่วนร่วม

4 แห่ง/ภาคเรียน

5 แห่ง/ภาคเรียน

มากกว่า 6 แห่ง/ภาค
เรียน
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การจัดหาทรัพยากร 
 
 
 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท้ัง
ในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุน
การเรียนการสอน 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผล 
 

ร้อยละของครูท่ีได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร 
 

 
 

                                                             
3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี 
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการ และจัดทำรายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 
1.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

  2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

  
 
 

0%

96%

2%2%

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ 1 ครัง้/ภาคเรียน

2 ครัง้/ภาคเรียน มากกว่า 2 ครัง้/ภาคเรียน
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/ 

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการ
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน   ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียน  
ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้คำแนะนำโดยคณะกรรมวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

2. ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ี 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดี 
 

3. จุดเด่น 
ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ 

จริง มีการให้วีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน 
ได้รับการตรวจประเมินพร้อมท้ังให้คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

4. จุดควรพัฒนา 
ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล 

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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ส่วนท่ี 3  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 

             ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสำคัญของสถานศึกษา 
จะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐานพร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 

  

 สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมี 
ผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออก 
ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู ้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง 
รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี 

3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมี 
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื่องความมีวินัย เคารพกติกา ระเบียบของสังคม 
เช่น การเข้าคิวซื้ออาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1)ผู้เรียนยังอ่านหนังสือไม่ออกและอ่านไม่คล่องและ
ยังเวลาว่างให้เกิดประโยชน์น้อย  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมี 

หลักการบร ิหาร และม ีว ิส ัยท ัศน ์ท ี ่ด ี ในการ
บริหารงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท 

2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ 
อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย
ม ีส ่วนร ่วมในการกำหนดว ิส ัยท ัศน ์  พ ันธกิจ 
เป้าหมายที ่ช ัดเจน มีการปร ับแผนปฏิบัต ิการ
ประจำปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเน ินงาน และจ ัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน 

ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 

2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 

1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ 
มุ ่งมั ่น ในการปฎิบัติหน้าที ่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 

2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จากการคิด ได้ 
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

5) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับ 
การตรวจประเมินและคำแนะนำจาคณะกรรมการ
วิจัย  
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 

1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี 
พฤติกรรมทัศนคติต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

3) ครูควรจัดกิจกรรมการสอนด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้
งานเสมอ 

4) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

5) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน 
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้

6) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที 
เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2. ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
3. พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ  

ท่ี 21 
2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมนิ O-NET และ PISA 
3. จัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 

ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก  
             สถานศึกษานำเสนอหลักฐาน ข้อมูลสำคัญหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  

1. คำส่ังมอบหมายความรับผิดชอบตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา  

2.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2563 

3.การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.เกียรติบัตรโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม  

โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ปี 2563  
5.เกียรติบัตรโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้รับรางวัล นักประชาสัมพันธ์  

ระดับ ดีเย่ียม ด้านประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคล่ือนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ปี 2563  

             6.เกียรติบัตรผลงานของผู้อำนวยการโรงเรียนท่ีได้รับต่างๆ 
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ส่วนท่ี  2 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน  

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง 
จุดจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือสิ่งท่ีอาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนนิงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต SWOTเป็น
ตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้  

S   ย่อมาจาก  Strengths           หมายถึง  จุดแข็ง(ข้อได้เปรียบ)  
W   ย่อมาจาก  Weaknesses         หมายถึง  จุดอ่อน (ข้อเสียเปรียบ) 
O   ย่อมาจาก  Opportunities       หมายถึง  โอกาส(ปัจจัยท่ีจะส่งผลให้สามารถดำเนินการได้) 
T   ย่อมาจาก  Threats            หมายถึง   อุปสรรค (ปัจจัยท่ีคุกคามการดำเนินงาน) 
 

ปัจจัยของสภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมภายใน 

 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

 
1. โครงสร้างของสถานศึกษา (Structure) เช่น 

โครงสร้าง นโยบาย ระบบงานของสถานศึกษา 
2. ระบบบริการ(Services) เช่น  ประสิทธิภาพของ

บริการทางการศึกษา คุณภาพของนักเรียน ผลการ
เรียน เป็นต้น 

3. บุคลากร(Man) เช่น ปริมาณและคุณภาพบุคลากร
ในสถานศึกษา เป็นต้น 

4. การเงิน(Money) เช่น ความเพียงพอ ความ
คล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน การระดมและการใช้
ทรัพยากรของสถานศึกษา เป็นต้น 

5. วัสดุและอุปกรณ์(Materiall) เช่น ความเพียงพอ
และคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา 

6. การบริหารจัดการ(Management) เช่น การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา การมอบอำนาจ 
การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ การ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) เช่น 
จำนวนประชาการ ค่านิยม ประเพณี แนวโน้ม
ทางสังคม การคมนาคม อาชีพ และปัญหาสังคม 
เป็นต้น 

2. ด้านเทคโนโลยี (Technology) เช่น 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
เป็นต้น 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economics) เช่น รายได้ของ
ผู้ปกครอง การว่างงาน อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย(Political and 
Legal) เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การศึกษา 
หลักสูตร นโยบายรัฐ ต้นสังกัด กฎระเบียบต่าง ๆ 
เป็นต้น 
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วิเคราะห์  ระบุสถานการณ์ 
+จุดแข็ง(Strengths) –จุดอ่อน(Weaknesses)   

วิเคราะห์  ระบุสถานการณ์ 
+ โอกาส(Opportunities)  –อุปสรรค (Threats) 

 

ตัวอย่างการประเมินและวิเคราะห์สถานภาพ ( SWOT ) 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
โอกาส อุปสรรค 

1. หน่วยงานและองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

2. โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนเมืองทำให้การเดินทางมา
ค่อนข้างสะดวก 

1.บริเวณใกล้เคียงมีสถานศึกษาประจำจังหวัด ผู้ปกครองท่ีมี
ความพร้อมนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง 
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาน้อย จึงส่งเสริม
การศึกษาบุตรเพียงภาคบังคับ ไม่สนับสนุนให้เรียนระดับสูง 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อุปสรรค 

1. การให้บริการส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียนสะดวกสบาย 

1. มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อุปสรรค 

1. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ต่าง 
ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาค ทุนทรัพย์ในด้านต่าง ๆ 
และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลทำให้
การศึกษาของโรงเรียนพฒันามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

1.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน 
ขาดวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน
ของนักเรียน 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)  
โอกาส อุปสรรค 

1. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
2.พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อต่อการเรียนการสอน 

1.นโยบายของรัฐท่ีเปล่ียนแปลงบ่อย ทำให้การดำเนินงานต้อง
ปรับเปล่ียนตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา 

 

สภาพแวดล้อมภายใน (2S-4M) 
โครงสร้าง (Structure) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน ทำให้       
การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
น้อย 

ระบบบริการ(Services) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสาระเพิ่มเติมอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชาต่ำกว่ามาตรฐาน 
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บุคลากร(Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

บุคลากรมีความรู้  ความสามารถหลากหลาย เป็นผลดีต่อ
การจัดการศึกษา 

ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป  เป็นผลให้เวลาในการ
เตรียมการสอนน้อย 

การเงิน(Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

โรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมทำให้ใช้จ่ายตรงตามต้องการ 

งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการพฒันาโรงเรยีน 

วัสดุและอุปกรณ์(Material) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า 

วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอและท่ีมีอยู่
เส่ือมสภาพตามการใช้งาน 

การบริหารจัดการ(Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผ่าน
ช่องทางอย่างหลากหลาย 

การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี  3 
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

 
 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”มุ่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ก้าวล้ำสู่เทคโนโลยี น้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประสานเสียงจากชุมชน เสริมคุณภาพการบริหารสู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิตและเทคโนโลยี 
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค ์
1. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. ด้านพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการปฏิรูป การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 
วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล  

วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ใช้หลักธรรมาภิบาล บริการฉับไว ก้าวไกลเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานบุคคล 

บุคลากรทำงานดี มีเมตตา วาจาไพเราะ 

วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

บริการทันใจ ล้ำสมัย ICT อนามัยดี สถานท่ีพร้อม ส่ิงแวดล้อมงามตา  ยึดประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่สากล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

1. ด้านการบริหารจัดการ  
1.1 ให้ความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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1.2  พัฒนาครูและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
1.3  จัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

 
2. ด้านการเรียนรู้   

1.1 บริหารการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นรากฐาน 
การดำเนินชีวิต ศตวรรษท่ี 21 

1.2 จัดการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 
และมีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
3. ด้านการมีส่วนร่วม  

3.1 จัดระดมและจัดหาทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 
กลยุทธ์โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” 

กลยุทธ์ ( Strategic ) 
1. สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี   ให้คล่องตัว  มี

ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ  มีคุณภาพ  เป็นท่ียอมรับของสังคม 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้    

ความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และทักการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ ให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน   

สามารถกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
5. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ท่ีเข้มแข็งอันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน องค์กร  ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา 
โรงเรียนนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการกำหนดแผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน   คือ  การนำ

กลยุทธ์ในการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตรงตามเป้าหมายของโครงการ มากำหนดเป็น
แผนงานหลัก  5  แผนงาน ซึ่งโรงเรียนต้องศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการนำกลยุทธ์ เป็นกรอบกลยุทธ์ที่
กำหนดไปสู่การปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้พัฒนา ปรับใช้ ภายใต้บริบทของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดของแผนการ
ดำเนินงาน ดังนี ้

1. แผนพัฒนาระบบบริหารและจัดการ 
2. แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู ้
3. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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5. แผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา 
1 แผนพัฒนาระบบบริหารและจัดการ 

โรงเรียนต้องจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารและจัดการ ให้โรงเรียนได้มี หรือ ปฏิบัติ  
ให้ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อให้เกิดส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.โรงเรียนจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับ 
ของผู้เกี่ยวข้องซึ่งแสดงให้เห็นการพัฒนาเอกลักษณ์ตามความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์และ
ทิศทางโรงเรียน 

2. โรงเรียนจัดวางโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ บรรยากาศและส่งเสริมการ 
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียน บ่งบอกถึง
การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ความคล่องตัว  ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรท่ีผนึกพลังสร้างสรรค์แบบ
กัลยาณมิตร 

3. โรงเรียนจัดระบบการวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานท่ีเน้นการ 
ปรับปรุงพัฒนาอย่างสมดุลรอบด้าน 

4. โรงเรียนสามารถในการให้บริการทางการศึกษาได้คลอบคลุมท่ัวถึงผู้รับบริการ 
ในเขตพื้นท่ีการบริการเพื่อเป็นการประกันโอกาสและสิทธิให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5. โรงเรียนพฒันาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนอย่างเข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารจัดการของโรงเรียน 

6. โรงเรียนใช้ระบบเทียบเคียงมาตรฐาน  (Benchmarking) เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียน 

7. โรงเรียนพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง  ลดความเส่ียง  ขจัดภัยอุปสรรค 
ท่ีก่อปัญหาให้นักเรียนตามหลักและแนวทางวินัยเชิงบวก  (Positive  Discipline) ตลอดจนการช่วยเหลือ ส่งเสริม
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยการ 

-จัดอัตรากำลังท่ีเหมาะสมในการดูแลนักเรียนอย่างพอเพียง 
-พัฒนาครูแนะแนวให้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน  เพื่อช่วยแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
-จัดกิจกรรมโฮมรูม  ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
-จัดระบบการรวบรวมข้อมูลนักเรียน การวิเคราะห์ วินิจฉัย การจำแนก คัดกรอง การกำหนด 

 มาตรการตามหลักและแนวทางวินัยเชิงบวกวิธีการ ป้องกัน ช่วยเหลือ ส่งเสริม ตามลักษณะ พฤติกรรม 
-จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และแนวทางการปฏิบัติต่อนักเรียนท่ีเสริมสร้าง 

ความไว้วางใจ ความอบอุ่น ปลอดภัย 
-จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ครู  นักเรียนและ 

ผู้ปกครองในลักษณะ “ศิษย์-ครู-ผู้ปกครอง” และการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-จัดต้ังองค์กรสหวิชาชีพท่ีประกอบด้วยบุคลากร ผู้ชำนาญการในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ 
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การพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน  เช่น  นักจิตวิทยา  แพทย์ เจ้าหน้าท่ี  สาธารณสุข  เจ้าหน้าท่ี
ตำรวจ  นักสังคมสงเคราะห์  นักกฎหมาย  ฯลฯ เพื่อร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนป้องกนั แก้ไขปัญหาและส่งเสริมนักเรียนตาม
ลักษณะความจำเป็นเฉพาะกรณี 

-จัดต้ังกองทุนอาหารกลางวันให้นักเรียนท่ียากจนขาดแคลน 
-จัดต้ังเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ประกอบด้วยผู้ปกครอง  องค์กรภาครัฐ เอกชน 

ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ และสถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับ ชุมชน 
8. โรงเรียนทำการนิเทศส่งเสริมสนับสนุนอย่างท่ัวถึง 
9. โรงเรียนมีผลงานท่ีแสดงพัฒนาการด้านคุณภาพนักเรียนและเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็น 

ท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและสาธารณชน 
2. แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู้  ให้นักเรียน 
ได้มี  หรือ ปฏิบัติ ให้ครอบคลุมครบถ้วน  ดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.  นักเรียนทุกคนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการค้นคว้า 
3.  นักเรียนทุกคนใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
4. นักเรียนทุกช่วงช้ัน  สร้างและนำเสนอผลงานโดยการประยุกต์ใช้ส่ือเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร 
5. นักเรียนทุกคนมีผลงานท่ีแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ 
6. นักเรียนทุกคนมีทักษะการดำรงชีวิตในการจัดการดูแลช่วยเหลือตนเอง ทักษะการ 

 บริโภคทางสังคม  การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม  
7. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการจัดการ สร้างงานอาชีพ และการประกอบการ 
8. นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

               9 . นักเรียนทุกคนได้แสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา 
          10. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

        11. นักเรียนทุกคนใช้ภาษาไทยส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   12. นักเรียนทุกคนมีผลงานและได้แสดงออกซึ่งอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม 

 ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   13. โรงเรียนมีองค์ประกอบของหลักสูตรท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นสอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้ปกครองและชุมชน 
   14.   โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระอย่างพอเพียง 

 เหมาะสม ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
  15.  โรงเรียนใช้ส่ือ นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  และมีเครือข่ายการ 

พัฒนาหลักสูตรท้ังในและสถานศึกษา 
      16. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  (ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา) 
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คอมพิวเตอร์  ภาษาต่างประเทศท่ีทันสมัยมีส่ืออุปกรณ์เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
     17.  โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติท่ีดีส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน (Best  Practice) นวัตกรรม ผลงานวิจัย มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

3. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนต้องจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ให้โรงเรียนได้มี หรือ ปฏิบัติ ให้ครอบคลุมครบถ้วน  ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) 
2. ผู้บริหารและครูทุกคนเพิ่มพูนทักษะการใช้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
3.  ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพจนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
4. ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ 

วิธีการต่างๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบพี่เล้ียง การเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนกับ
ครู ผู้บริหารโรงเรียน พี่เล้ียง หรือโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบ เป็นต้น 

6. ครูทุกคนนำกระบวนการเรียนรู้ ท่ีได้จากการศึกษาตัวอย่างผลงาน และวิธีการจัดการ 
 เรียนรู้ท่ีดีมาประยุกต์ใช้ 

7. ครูทุกคนปรับการเรียนเปล่ียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 
8.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีผลงานในการพัฒนาคุณภาพตลอดจนได้รับการยกย่อง  

เชิดชูเกียรต ิ
                          9.ครูทุกคนพัฒนาตนเอง ตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนในฝัน 

4. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โรงเรียนต้องจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ให้โรงเรียนได้มี  

 หรือ ปฏิบัติ ให้ครอบคลุมครบถ้วน  ในส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
                1.โรงเรียนใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ 

     2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     3. โรงเรียนมีและใช่ส่ือดิจิตอล เช่น e-Library , e-Book , e-Learning และ Software  

 เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
     4.โรงเรียนมีและใช้  Software  ในการบริการจัดการโรงเรียนท่ีมีฐานข้อมูลเด่ียวกัน 
     5.โรงเรียนพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
     6. โรงเรียนกระทำใดใด ท่ีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 

 คอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
    7.โรงเรียนมีระบบในการดูแลบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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5.แผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอปุถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา 
โรงเรียนต้องจัดทำแผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา ให้ 

 โรงเรียนได้มี หรือ ปฏิบัติ ให้ครอบคลุมครบถ้วน  ดังต่อไปนี้ 
                          1. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                          2.โรงเรียนใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์เฉล่ีย 

ของประเทศ 
                          3.โรงเรียนดำเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  (PBB) ตามมาตรฐาน 

การการเงิน 
                         4.โรงเรียนเป็นเครือข่าย หรือมีโรงเรียนแกนนำ  โรงเรียนมาตรฐานสากล หรือโรงเรียน 

ท่ีมีช่ือเสียงเป็นพี่เล้ียง   และมีผู้เช่ียวชาญ  มีศึกษานิเทศก์ จาก สพม.38  มีส่วนร่วมในการพัฒนาและกำหนด     
แนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับครู  อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จะดำเนินการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติโดยการกำหนดแผนการดำเนิน  
งานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  ตามแผนพัฒนาท้ัง  5  ประการดังกล่าวจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนำไปสู่ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563-2565 
โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  

 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
แนวทางการพัฒนา   

กลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ปีการศึกษา (ร้อยละของความสำเร็จ) ภารกิจหลัก หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

แผนพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการ 
 

1.โครงการผู้บริหารดี ทำงาน
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2.โครงการโรงเรียนดี มีระบบ   
กิจกรรมครบ ตามหลักสูตร 
3.โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
4.โครงการเส้นทางสู่
เป้าหมาย 

1.ผู้บริหารมีการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ
ท่ีดี 
3.โรงเรียนการระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย
แห่งความสำเร็จและดำเนินการให้
บรรลุความสำเร็จ 

80 
 

 
85 

 
90 

 
 
 

80 

85 
 

 
90 

 
95 

 
 
 

90 

90 
 

 
95 

 
100 

 
 
 

100 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงาน

วิชาการ 
งานนโยบายและแผน 
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แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563 - 2565 
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสำนึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ปีการศึกษา                           

(ร้อยละของความสำเร็จ) 
ภารกิจหลัก หมายเหตุ 

2563 2564 2565 
แผนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC 
2.โครงการพัฒนาทักษะตาม ธรรมชาติผู้เรียน 
3.โครงการรู้คิด รู้ทำ นำสู่การแก้ปัญหา 
4. โครงการสุขภาวะดี ชีวิตมีสุข 
5.โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามหลักสูตร 
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
7.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศาสนา 
 
 
 

 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้วยกระบวนการ PLC 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาตาม
ศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน 
3.นักเรียนได้พฒันาทักษะการคิด 
และการแก้ปัญหา 
 
4.นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
สุขอนามัย 

80 
 

100 
 

100 
 

100 
100 
100 
100 

 

85 
 

100 
 

100 
 

100 
100 
100 
100 

 

90 
 

100 
 

100 
 

100 
100 
100 
100 

 

ฝ่าย
บริหารงาน
วิชาการ 
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5.นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามหลักสูตรและมีการ
ส่งเสริมต่อยอดความรู้ 
6.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสูงขึ้น 
7. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563-2565 
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นตามศตวรรษที่ 21 และให้รู้เท่าทันประชาคมอาเซียนและกระแสโลก เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ  
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถ่ิน 

 
 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ปีการศึกษา                           

(ร้อยละของความสำเร็จ) 
ภารกิจหลัก หมายเหตุ 

2563 2564 2565 
แผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1.โครงการครูรู้หน้าท่ี ทำงานดี มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
2. โครงการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 
 
2.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร
และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

80 
 
 
 

80 
 
 

85 
 
 
 

85 

90 
 
 
 

90 
 

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 
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แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563-2565 
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
แนวทางการพัฒนากล

ยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ปีการศึกษา                           (ร้อย

ละของความสำเร็จ) 
ภารกิจหลัก หมายเหตุ 

2563 2564 2565 
แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1.โครงการทำงานประสานใจ 
 
 
 
 
2.โครงการพัฒนาทักษะด้านการ
ใช้เทคโนโลยี 
 

1. บุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน มีส่วนร่วมใน
ความสำเร็จ ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน 
2. นักเรียนและครู บุคลากร
ภายในโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 

80 
 
 
 

 
90 

 
 
 

85 
 
 
 

 
95 

 
 
 

90 
 
 
 

 
100 

 
 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563-2565 
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

 

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สนับสนนุให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
แนวทางการพัฒนากล

ยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
ปีการศึกษา                           (ร้อย

ละของความสำเร็จ) 
ภารกิจหลัก หมายเหตุ 

2563 2564 2565 
แผนพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการศึกษา  

1.โครงการชุมชนดีมีส่วนร่วม 
 
 
 
2.โครงการรักษ์ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสังคม 
 

1.ชุมชนรอบสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2.ส่งเสริมให้ภาคภูมิใจและ
อนุรักษ์ทรัพยากรภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
พัฒนาท่ีดีสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

90 
 
 

 
90 
 

 
90 

95 
 
 

 
95 
 

 
95 

100 
 
 

 
100 

 
 

100 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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ส่วนที่  4 
กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลาง 

 
กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  (2563-2565) 

โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หมาย
เหตุ 

2563 2564 2565  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ตามมาตรฐานสากล โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  
 

1.โครงการผู้บริหารดี ทำงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.โครงการโรงเรียนดี มีระบบ   
กิจกรรมครบ ตามหลักสูตร 
3.โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4.โครงการเส้นทางสู่เป้าหมาย 

866,286 870,000 890,000  

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัยและจิตสำนึก
ในการรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน เสริมสร้างทักษะ
ในการดำเนินชีวิตตามหลัก
วิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

 
1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ      
ศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC 
2.โครงการพัฒนาทักษะตาม 
ธรรมชาติผู้เรียน 
3.โครงการรู้คิด รู้ทำ นำสู่การ
แก้ปัญหา 
4. โครงการสุขภาวะดี ชีวิตมีสุข 
5.โครงการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตร 
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
7.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและศาสนา 

148,002 
 
 
 

150,000 170,000  

 



 

 
กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  (2563-2565) 

โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 2563 2564 2565 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่
จำเป็นตามศตวรรษที่ 21 และ
ให้รู้เท่าทันประชาคมอาเซียน
และกระแสโลก เข้าใจหลัก
ศาสนา รักษาสุขภาพและ  
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถ่ิน 
 

1.โครงการครูรู้หน้าท่ี ทำงาน
ดี มีประสิทธิภาพ 
 

260,820 270,000 280,000  

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ให้เปน็ครูมืออาชีพ มี
สมรรถนะ เหมาะสมกับการ
จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
2.โครงการทำงานประสาน
ใจ 
3.โครงการพัฒนาทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยี 
 

1,009,854 
 

1,010,000 1,020,000 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ 
สนับสนนุให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เปน็สังคม
แห่งการเรียนรู้โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.โครงการชุมชนดีมีส่วน
ร่วม 
2.โครงการรักษ์ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
3. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสังคม 
 
 

328,405 330,000 340,000  
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