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ส่วนที่ ๑ 
        บทน า 

 

สภาพทั่วไป 
  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่  ๒  ถนนทุ่งใหญ่ – พระแสง  

ต าบลทุ่งสัง  อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๒๔๐    โทรศัพท์   ๐๗๕-๗๕๘๖๓๑      
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีเขตพื้นที่บริการ  ๔  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๒  หมู่ที่ ๓   หมู่ที่  ๔  หมู่ที่  ๕  ของต าบล
ทุ่งสัง  อ าเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   

ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสังมีที่ตั้ง 

ทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบ มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๓๖-๐-๙๒  ไร่   ได้รับบริจาคจากนายจวนและนางอ านวย ชัยเสน  
จ านวน  ๖ ไร่  ๓ งาน  ๗  ตารางวาและเช่าที่ดินวัดภูเขาล าทัง  จ านวน  ๒๙  ไร่ ๑  งาน  ๗๕  ตารางวา   เปิดท า
การสอนเมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๓๗ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้ง
เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ในสมัยนายวิจิตร  ไกรนรา เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  และได้
มอบหมายให้นายวัชรา  พรหมศร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
โรงเรียนสาขา  ในปีการศึกษา  ๒๕๓๗   มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จ านวน  ๔๗   คน  
ครู- อาจารย์    จ านวน  ๙  คน  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๔   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
จัดตั้งโรงเรียนสาขาทุ่งใหญ่วิทยาคม  เป็นโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  ล าดับที่  ๗๔  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายภาพ  กาญจนโสภาค  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่
วิทยาคม  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมตั้งแต่วันที่   ๒๒   มกราคม   
พ.ศ. ๒๕๔๒   ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้     นายวัชรา   พรหมศร   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูใหญ่    
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒   ต่อมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ระดับ  ๗  ตามค าสั่งกรมสามัญ
ศึกษาที่  ๘๕๘/๒๕๔๓  ตั้งแต่วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
 

ปรัชญาโรงเรียน 
  “ปญญา นราน   รตน ” (ปัญญาเป็นรัตนของนรชน) 
 
 

 
 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

    
                                 “เจดีย์ศรีวิชัย” 
 
 หมายความว่า  เป็นโบราณสถานที่ส าคัญของ  ต าบลทุ่งสัง  ประดิษฐาน ณ  วัดภูเขาหลัก 
 
 
 
 

ค าขวัญของโรงเรียน 
“ชุมชนสัมพันธ์  ยึดมั่นคุณธรรม  เลิศล้ าวิชา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม” 

 

สีประจ าโรงเรียน 
  “สีเขียว – ขาว” 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
  “ต้นพยอม” 
 

 แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูลผู้บริหาร 
  

   ผูอ้ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางวารินดา  จู้ห้อง   โทรศพัท์   ๐๘๑-๗๒๘๓๖๒๘  
วุฒิการศึกษาสูงสดุ  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา  
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ของปีการศึกษา ๒๕6๔) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๙๕๐ คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   ๑๓๔  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.๑ ๑ ๒๐ ๙ 2๙ 2๙ 
ม.๒ ๑ 1๖ ๗ ๒๓ ๒๓ 
ม.๓ ๑ ๑๓ ๘ 2๑ 2๑ 
ม.๔ ๑ ๑๘ ๑๐ ๒๘ ๒๘ 
ม.๕ ๑ 7 ๑๕ ๒๒ ๒๒ 

ม.๖ ๑ ๓ ๘ 1๑ 1๑ 
รวม ๖ 7๗ ๕๗ 1๓๔  

รวมทั้งหมด ๖ 7๗ ๕๗ 1๓๔  

  
 
 
 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 95 คน คิดเป็นร้อยละ ๙4.06 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย   92 คน คิดเป็นร้อยละ 92.36 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 22  คน   คิดเป็นร้อยละ 21.78 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๕  คน   คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๘ 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๑๓ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๘.๒๘ 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ  ๑๕ คน   คิดเป็นร้อยละ๙.๕๕ 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  3 คน   คิดเป็นร้อยละ 2.97 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน   ๑๒  คน     คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๔ 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรยีนซ้ าชั้น - คน    คิดเป็นร้อยละ - 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓    จ านวน  1๙     คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
   ม.๖    จ านวน  ๑4   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๑๒ 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 
๓๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๒ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคณุลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  95  คน  คิดเป็นร้อยละ 94.06 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคณุลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.21 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 
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๑01 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 101 คน  คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผา่นการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๑01 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา ๑01 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
  

ครูประจ าการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอน

วิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
๑ นางปราณี  รตันะ 4๙ 2๒ ช านาญการพิเศษ ค.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ม.1-ม.6 6 ครั้ง/48 ชม./ปี 

๒ นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 3๗ ๑๐ ช านาญการ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ม.1-ม.6 6 ครั้ง/60 ชม./ปี 

๓ ว่าทีร่้อยตรีหญิงชยานันท์   
                  แท่นแสง 

๔3 ๖ คร ู ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ม.1-ม.6 6 ครั้ง/60 ชม./ปี 

๔ นายธเนศ       สมาพงษ ์
 

๓๒ ๖ คร ู ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ม.1-ม.6 5 ครั้ง/40 ชม./ปี 

๕ นายไพบูลย์     จุลภักดิ์ 
 

3๖ ๖ คร ู คม. การบริหาร
การศึกษา 

ม.1-ม.6 5 ครั้ง/40 ชม./ปี 

๖ นายสิทธิโชค     งามสุทธิ์ 29 ๖ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา   

๗ นายแทนไท  ขาวทอง 29 ๕ คร ู กศ.บ. ภาษาไทย ม.2-ม.6 6 ครั้ง/48 ชม./ปี 

๘ นายณัฎฐพล  ไม้เรียง ๓๑ ๓ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา ม.1-ม.6 5 ครั้ง/40 ชม./ปี 

๙ นายศุภนาท  รตันคช 29 ๓ คร ู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 3 ครั้ง/24 ชม./ปี 
๑๐ นางสาวเกษราภรณ ์สารขิา 2๗ ๓ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา ม.1-ม.6 3 ครั้ง/24 ชม./ปี 
๑๑ นางสาวนิสารัตน ์     

                    บุญคล่อง 
2๘ ๑ ครูผู้ช่วย  วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
ม.1-ม.6 3 ครั้ง/24 ชม./ปี 

 
ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน  ๒  คน 
 1.  ครูอัตราจา้ง (ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต)   
     นางสาวชิดชนก  อยูห่นูสิงห์  อายุ  3๓  ปี วฒุิ ศษ.บ. วิชาเอก นาฏศลิป์ไทย  
               สอน  ชั้น ม.๑ – ม.๖ 
 
 2. ครธูุรการ 
     นางสาวอรพิน  นาควงค์  อายุ  3๙  ปี  วุฒิ วท.บ. วิชาเอก วทิยาศาสตร์สุขภาพ (ส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 
               ปฏิบัติงานธรุการ 
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จ านวนครทูี่สอนวิชาตรงเอก  ๑๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗   
จ านวนครทูี่สอนตรงความถนัด ๑๒  คน คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
 
 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียน  จ านวน ๓   หลัง อาคารประกอบ  จ านวน ๓ หลัง ส้วม  จ านวน  ๒  หลัง  

โรงอาหารชั่วคราว  จ านวน ๑ หลัง  สนามบาสเก็ตบอล  จ านวน  ๑  สนาม    
 

ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 724,912.51 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง - 
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 670,714.58 
เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 724,912.51 รวมรายจ่าย 670,714.58 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของรายรับ 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
      
  

 
             
   
    
 
 
  
 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

การบริหาร 
งานวิชาการ 

การบริหาร
งบประมาณ 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร   
งานทั่วไป 

การบริหาร 
งานกิจการนักเรยีน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ  ๕๐๐ คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสัง อนามัยชุมชนบ้านหน้าเขาวัดภูเขาล าทัง  
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าสวนยางพารา รับจ้างทั่วไป  ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนา  
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่จาด  ประเพณีชักพระ   
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๔ อาชีพหลัก คือ ท าสวน  สว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครวั ต่อปี  ๙๖,๐๐๐ บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๘,๐๐๐ บาท 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากดัของโรงเรียน 
     โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ที่ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสัง      
มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบ   มีเน้ือที่ทั้งหมด  ๓๖-๐-๙๒  ไร่   ได้รับบริจาคจากนายจวนและนางอ านวย  
ชัยเสน  จ านวน  ๖ ไร่  ๓ งาน  ๗ ตารางวาและเช่าที่ดินวัดภูเขาล าทัง  จ านวน  ๒๙  ไร่ ๑  งาน  ๗๕  ตารางวา    
กรมสามัญศกึษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ในสมัยนายวิจิตร ไกรนรา  
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  และได้มอบหมายให้นายวัชรา  พรหมศร  ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  
ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา  ในปกีารศกึษา  ๒๕๓๗  ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสัง แหล่งเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้ได้แก่ โรงงานไม้ยางพารา บริษทัทุ่งใหญ่การยาง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบ
การศกึษาในระดับประถมศึกษา ฐานะยากจนขาดแคลน ไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาระดับสูง แต่จะ
ส่งเสริมให้ช่วยแรงงานในการเกษตร มีค่านิยมเล่นการพนัน และรอบๆบริเวณโรงเรียนอยู่ในสิง่แวดล้อมที่เต็มไป
ด้วยยาเสพติด 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑. นายสถาปัตย์  เดชะ   ประธานกรรมการ 

๒. นางอรวรรณ รักเมือง   กรรมการ  (ผู้แทนผู้ปกครอง) 

๓. นางปราณี  รตันะ     กรรมการ  (ผู้แทนครู) 

๔. นายบัญญัติกิจ  สุขฉนวน   กรรมการ  (ผู้แทนองค์กรชุมชน) 

๕. นางสาวจารวุรรณ  สังเกื้อ   กรรมการ  (ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา) 

๖. นายมานะ  อินทศิลา   กรรมการ  (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

๗. นายยุทธนา  หอมเกต ุ   กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

๘. นายสมโชค สมใจ   กรรมการ ( ผู้แทนพระภิกษุและหรือผู้แทนองค์กร  

ศาสนาอื่นในพื้นที ่) 
๙. นายวิจิตร  ไกรนรา   ที่ปรึกษา 

๑๐. ร.ต.ต.ศิริ  ขันธ์คง   ที่ปรึกษา 

๑๑. นายวัชรา  พรหมศร   ที่ปรึกษา 
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๑๒. นายสง่า  ไกรนรา   ที่ปรึกษา 

๑๓. ด.ต.ภาชโร เรืองสังข์   ที่ปรึกษา 

๑๔. นางวารินดา  จู้ห้อง   เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 ๑. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  

 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลต่างปีการศึกษา 

๒๕๖๑ กับ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ สพม.๑๒ โรงเรียน สพม.๑๒ โรงเรียน 

ภาษาไทย 52.61 53.50 55.04 54.29 0.79 
ภาษาอังกฤษ 30.55 25.00 29.10 24.57 -0.43 
คณิตศาสตร ์ 29.71 24.00 30.28 24.57 0.57 
วิทยาศาสตร ์ 34.37 31.33 36.43 32.86 1.53 

เฉล่ีย ๕ กลุ่มสาระ 36.81 33.46 37.71 34.07 0.62 
 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลต่างปีการศึกษา 

๒๕๖๑ กับ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ สพม.๑๒ โรงเรียน สพม.๑๒ โรงเรียน 

ภาษาไทย 52.67 45.94 48.16 42.00 -3.94 
สังคมศึกษา 36.24 30.72 35.48 31.00 0.28 
ภาษาอังกฤษ 27.21 18.61 31.15 24.06 5.45 
คณิตศาสตร ์ 25.64 15.69 31.04 11.25 -4.44 
วิทยาศาสตร ์ 30.01 24.13 30.75 26.20 2.07 

เฉล่ีย ๕ กลุ่มสาระ 34.35 27.02 35.32 26.90 -0.12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนทุ่งสงัพิทยาคม 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.  ผลกระทบต่อองค์กรด้าน
โครงสรา้งและนโยบาย 
Structure & Policy 
 ๑.๑  โครงสรา้งองค์กร 
 
 

-  การจัดองคก์ร/โครงสร้างการบริหารเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 
 

 

-  การสื่อสารภายในองคก์รและระหว่างหน่วยงานเป็น
ที่รับรู้เข้าใจทั่วถึงในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
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๑.๒ นโยบายขององค์กร 
 
 
 

-  นโยบายการด าเนินงานที่เน้นเอกภาพการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วม 

 
  

-  การมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

 
  

-  การมสี่วนรว่มในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง 
เปูาหมาย  และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

 
  

-  ระเบียบวิธีการปฏิบัตแิละกฎเกณฑ์ของโรงเรียน
และหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงาน  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  

๒.ผลกระทบต่อองคก์รดา้น
ผลผลิตและการบรกิาร         
S๒ : Product & Service 
       ๒.๑  ความสามารถใน
การให้บริการ 
           ๒.๑.๑  ความทัว่ถึง
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย 
 
          ๒.๑.๒  การจดั
หลักสูตรการเรียนการสอน 
 

 
-  ประชากรกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่ม (พิเศษ /ปกต ิ/
พิการ/ด้อยโอกาส ฯลฯ) ที่ได้รับการบริการจาก
โรงเรียน 

  

-  ปริมาณของนักเรียนทีเ่ข้าเรียนเกี่ยวกับแผนการรับ
นักเรียน  

 
 
 

- หลักสูตรและการจัดแนวทางการเรียนการสอนเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน  ท้องถิ่น  ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมวิทยา และสามารถน าไปแก้ปัญหาปฏิบัติจริงได้ 
 
 

 
  

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด จุดแข็ง จุดอ่อน 

          ๒.๑.๓  การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

-  ความสามารถของโรงเรียนในการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
  

-  เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย  
สอดคล้องกับพื้นฐานพัฒนาการ ความถนัด ความ
สนใจและศักยภาพของผูเ้รียน 

 
  

-  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการค้นควา้ สังเกต 
รวบรวมข้อมูล  คิดวิเคราะห์  คิดริเริ่ม  สรา้งสรรค์ 
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 ๒.๑.๔ การจัดสภาพ แวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
 

และสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง  จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

-  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าและแสวงหา
ค าตอบด้วยตนเอง 

  
 

-  การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่
เหมาะสมกับการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 

  
 

-  การจัดกจิกรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะของ
ผู้เรียนครอบคลุมทั้งในดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สุนทรียภาพ (เช่น ดนตร ี ศิลปะ  กีฬา )สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต การปูองกันสารเสพตดิ และโรคเอดส์ 
ความเป็นประชาธิปไตย การท างานและความ
รับผิดชอบร่วมกันกับผู้อืน่ 

 
  

-  การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนที่ควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน ด้วยวชิาการที่หลากหลาย 
ต่อเน่ือง ตรงตามสภาพจริง 

 
  

-  ความสะอาดร่มรื่น ความเป็นระเบียบ  อบอุ่น  
ปลอดภัย 

 
  

-  การจัดบรรยากาศและสถานที่เรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม
แหล่ง 
เรียนรู้ที่เพียงพอใช้ประโยชน์ได้และเอื้อต่อการเรยีนรู้ 

 
  

-  การจัดระบบและมาตรการปูองกันให้โรงเรียนเพื่อ
ปลอดสารพิษ  มลพิษ  สิ่งเสพย์ติด  โรคเอดส์  
อาชญากรรมและ อบายมุข 

 
  

-  การจัดระบบสาธารณปูโภคที่เหมาะสมเพียงพอ  
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 
 
 

  
 

 
 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด จุดแข็ง จุดอ่อน 
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       ๒.๒  การมีส่วนรว่ม
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

-  การศึกษาส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง  
เพื่อจัดบริการทางการศกึษาให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 
  

-  การตรวจสอบความสามารถ  คุณลักษณะของผู้เรียน   
ผู้จบการศึกษา  กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

 
  

-  การก าหนดบทบาทในการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  
องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการเรียน 

 
  

-  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน
ด าเนินงาน  สนับสนุนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

  
 

        ๒.๓  คุณภาพ/ 
คุณลักษณะของผู้เรียน 
            ๒.๓.๑  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๒.๓.๒  ความรู้  
ความสามารถ (เก่ง) 
           
 

-  คณุธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  ที่ครอบคลุมความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  การปฏิบัติตามหลักศาสนา  ความมีเมตตา  
กรุณา  ซื่อสัตย์สจุรติ  การบริโภคใช้สอยอย่างประหยัดคุ้มค่า  
การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
  

-  การเป็นสมาชิกทีด่ีของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  การใชส้ิทธิเสรีภาพ  
การปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ระเบียบประเพณี  การรว่มกิจกรรม
การพัฒนาและการเมืองการปกครอง 

 
  

-  จิตส านึก  และการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  ศิลปะ  
และวัฒนธรรม 

 
  

-  ความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
ที่ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแต่ละ
ช่วงชั้น  และกลุ่มวิชาและความสามารถในการสื่อสาร 

 
  

-  ความสามารถในการคดิ  วิเคราะห์  สังเคราะห ์ และ
วิจารณญาณ 
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หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด จุดแข็ง จุดอ่อน 

 
 
 
 
 
  
 
  ๒.๓.๓  สุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  และบุคลิกภาพ  
( มีสุข) 
 

-  ความคดิสรา้งสรรค์และวิสัยทัศน์   
 

-  ทักษะและนิสัยการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  วิธีการเรียนรู ้ 
และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เน่ือง  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  
 

-  ทักษะในการจดัการและการท างานที่ถูกต้อง  ผลงานมี
คุณภาพ  รักการท างาน  มีเจตคติทีด่ีต่ออาชพีสุจริต  สามารถ
ท างานรว่มกับผู้อื่นเป็นทีม 

  
 

-  สุขนิสัย สุขภาพ และสุขภาพจิตทีค่รอบคลุมพฒันาการและ
สมรรถภาพกาย  พฤตกิรรมการบริโภค  การออกก าลังกาย  การ
ดูแลรักษาสุขภาพและสวสัดีภาพ  การปลอดจากภาวะเสี่ยงจาก
สิ่งเสพย์ติดมอมเมา  มีมนุษย์สัมพันธ์  การปรับตวัและแสดงออก
ทางอารมณ์ที่เหมาะสม 

 
  

-  การรู้จักตนเอง  พึ่งตนเอง  และมีบุคลิกภาพที่ด ี  
  

-  สุนทรียภาพ/ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตร ีและกีฬา  
  

๓.  ผลกระทบต่อองคก์ร
ด้านบุคลากร M๑ : Man 
        ๓.๑  ปริมาณ  
อัตราก าลัง 
 

 
-  ความเพียงพอของครูและบุคลากร 

 
  

-  คณุวุฒิ /  ความรูค้วามสามารถทีต่รง 

  

       ๓.๒  คุณภาพครูและ
บุคลากร 
 

-  วิญญาณความเป็นครู  คุณธรรมจริยธรรม  
  

-  ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน  
  

-  ความสามารถในการแสวงหาความรู้  วจิัย  วิเคราะห์  
แก้ปัญหา  สร้างองคค์วามรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และ
ผู้เรียน 

 
  

-  ขวัญและก าลังใจ 
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หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด จุดแข็ง จุดอ่อน 

๔.ผลกระทบต่อองค์กรดา้น
การเงิน M๒ : Money 
      ๔.๑  ประสิทธิภาพใน
การบริหารเงิน 
 

-  การใช้จา่ยงบประมาณที่เป็นไปตามความต้องการของ
โรงเรียน/ท้องถิ่น 

 
  

-  การใช้จา่ยงบประมาณตามวตัถุประสงค์และเป็นไปตาม
แผนงาน / โครงการทีก่ าหนดไว้ 

 
  

         ๔.๒  ความสามารถ
ในการระดมทุน 

-  ความสามารถของโรงเรียนในการระดมเงินทุน / เงิน 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรตา่ง ๆ  และชุมชน   

 

๕. ผลกระทบต่อองคก์รด้าน
วัสดุอุปกรณ ์M๓ : 
Material 

-  ความเพียงพอของสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียน   

 

-  ความเพียงพอของอาคารสถานที่แหล่งเรียนรูแ้ละสิ่งอ านวย
ความสะดวก   

 

-  ความสามารถในการหาพัสดุได้ตามความต้องการประสิทธิภาพ
ในการใช้สื่อ  วัสดุ  ครุภณัฑ์  อาคารสถานที ่

 
  

๖. ผลกระทบต่อองคก์รด้าน
การบริหารจัดการ  
M๔ : Management    
     ๖.๑  กระบวนการ
บริหารจัดการ 

-  การบริหารจดัการที่เป็นระบบคล่องตัวลดขั้นตอน  สะดวก 
รวดเรว็  ตรวจสอบได ้

 
  

-  การใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการบริหารจัดการ  
  

-  มีแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  และ
ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 

 
  

-  การปฏิบัติตามแผน  
  

-  การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  เปรียบเทียบ  กับ
เปูาหมาย 

 
  

-  การบันทึก  การรายงานผล  การประเมินผล  และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร ่

  
 

-  การน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตดัสินใจและ
ปรับปรุงงาน 

 
  

-  การส่งเสริมพัฒนาครแูละบุคลากร  
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-  การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน  
  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด จุดแข็ง จุดอ่อน 

 

-  การจัดการให้ผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรภาครฐัและเอกชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาการศกึษาของ
โรงเรียน 

 

  
 

         ๖.๒  คณุภาพ
ผู้บริหาร 

-  ระบบการสรรหาผู้บรหิารที่มีคุณภาพ  
  

-  พฤติกรรมของผู้บริหารที่สอดคล้องกับการปฏิรปูการเรียนรู้  
  

-  คณุธรรม  จริยธรรม  และความเป็นแบบอย่างที่ดี  
  

-  ภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารจัดการ  
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สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายใน 

๑. ผลกระทบต่อองค์กรด้านโครงสร้างและนโยบาย S๑ : Structure & Policy 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.  การจัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. การสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานเป็น
ที่รับรู้เข้าใจทั่วถึงในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
3. นโยบายการด าเนินงานที่เน้นเอกภาพการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วม 
4. การมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
5.  การมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน ์ทิศทาง 
เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
6. ระเบียบวิธีการปฏิบัติและกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและ
หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน  
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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๒. ผลกระทบต่อองค์กรด้านผลผลิตและการบรกิาร S๒ : Product & Service 
จุดแข็ง จุดอ่อน                                  

1.  ประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม (พิเศษ /ปกติ /
พิการ/ด้อยโอกาส ฯลฯ) ที่ได้รับการบริการจาก
โรงเรียน 
2. หลักสูตรและการจัดแนวทางการเรียนการสอน
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน  ท้องถ่ิน  ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมวิทยา และสามารถน าไปแก้ปัญหา
ปฏิบัติจริงได ้
3.  ความสามารถของโรงเรียนในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.  เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย  
สอดคล้องกับพื้นฐานพัฒนาการ ความถนัด ความ
สนใจและศักยภาพของผูเ้รียน 
5. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการค้นคว้า 
สังเกต รวบรวมข้อมูล  คดิวิเคราะห์  คิดริเริ่ม  
สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  จดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
6.  การจัดกจิกรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะของ
ผู้เรียนครอบคลุมทั้งในดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สุนทรียภาพ (เช่น ดนตร ี ศิลปะ  กีฬา )สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต การป้องกันสารเสพตดิ และโรคเอดส์ 
ความเป็นประชาธิปไตย การท างานและความ
รับผิดชอบร่วมกันกับผู้อืน่ 
7.  การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนที่ควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน ด้วยวชิาการที่หลากหลาย 
ต่อเน่ือง ตรงตามสภาพจริง 
8.  ความสะอาดร่มรื่น ความเป็นระเบียบ  อบอุ่น  
ปลอดภัย 
9. การจดับรรยากาศและสถานที่เรียนที่ปฏิบัติ
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ที่เพยีงพอใช้ประโยชน์ได้และเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
10.  การจัดระบบและมาตรการป้องกันให้โรงเรียน
เพื่อปลอดสารพิษ  มลพษิ  สิ่งเสพย์ตดิ  โรคเอดส์  
อาชญากรรมและ อบายมุข 
11.  การศึกษาส ารวจความต้องการของผูร้ับบริการ
และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดบริการทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการ 
 

1.  ปริมาณของนักเรียนที่เข้าเรียนเกี่ยวกับแผนการ
รับนักเรียน 
2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการศกึษาค้นควา้และแสวงหา
ค าตอบด้วยตนเอง 
3.  การน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยี และสื่อที่
เหมาะสมกับการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 
4.  การจัดระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเพียงพอ  
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 
5.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวางแผนด าเนินงาน  สนับสนุนการเรียนรู้และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
6.  ความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
และวิจารณญาณ 
7.  ความคดิสรา้งสรรค์และวิสัยทัศน์ 
8.  ทกัษะและนิสัยการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
วิธีการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู ้
9.  ทกัษะในการจัดการและการท างานที่ถูกต้อง  
ผลงานมีคุณภาพ  รักการท างาน  มีเจตคติทีด่ีต่อ
อาชีพสจุริต  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม 
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ผลกระทบต่อองค์กรด้านผลผลิตและการบริการ S๒ : Product & Service (ต่อ) 
จุดแข็ง จุดอ่อน                                  

12.  การตรวจสอบความสามารถ  คุณลักษณะของผู้เรียน   
ผู้จบการศึกษา  กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
13.  การก าหนดบทบาทในการมีสว่นรว่มของผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาการเรียน 
14.  คณุธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  ที่ครอบคลุมความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  
การปฏิบัติตามหลักศาสนา  ความมีเมตตา  กรุณา  ซื่อสัตย์สจุรติ  การบรโิภคใช้สอย
อย่างประหยัดคุ้มค่า  การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
15.  การเป็นสมาชิกทีด่ขีองครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่  การใช้สิทธิเสรีภาพ  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ระเบียบ
ประเพณี  การร่วมกิจกรรมการพัฒนาและการเมอืงการปกครอง 
16.  จิตส านกึ  และการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  รว่มอนุรักษแ์ละพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  ท้องถิ่น  ภมูิปัญญาไทย  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
17.  ความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ครอบคลุม
ผลสัมฤทธิ์ตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น  และกลุ่มวิชาและ
ความสามารถในการสื่อสาร 
18.  สุขนิสัย สุขภาพ และสุขภาพจิตที่ครอบคลมุพัฒนาการและสมรรถภาพกาย  
พฤติกรรมการบริโภค  การออกก าลังกาย  การดแูลรักษาสุขภาพและสวัสดีภาพ  การ
ปลอดจากภาวะเสี่ยงจากสิ่งเสพย์ติดมอมเมา  มมีนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวและ
แสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม 
19.  การรู้จักตนเอง  พึง่ตนเอง  และมีบุคลิกภาพที่ดี 
20.  สุนทรียภาพ/ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา 
 
 

 

 
 

๓.ผลกระทบต่อองค์กรด้านบุคลากร M๑ : Man 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ความเพียงพอของครแูละบุคลากร 
2. คุณวุฒิ /  ความรู้ความสามารถทีต่รง 
3. วิญญาณความเป็นครู  คุณธรรมจริยธรรม 
4. ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
5. ความสามารถในการแสวงหาความรู้  วิจัย  
วิเคราะห์  แก้ปัญหา  สรา้งองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  และผู้เรียน 
6. ขวัญและก าลังใจ 
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๔.  ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน M๒ : Money 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. การใชจ้่ายงบประมาณที่เป็นไปตามความต้องการ
ของโรงเรียน/ท้องถ่ิน 
๒. การใชจ้่ายงบประมาณตามวตัถุประสงค์และ
เป็นไปตามแผนงาน / โครงการที่ก าหนดไว ้

๑. ความสามารถของโรงเรียนในการระดมเงินทุน / 
เงิน สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรต่าง ๆ  และ
ชุมชน 
 

 
๕. ผลกระทบต่อองค์กรด้านวัสดุอุปกรณ์ M๓ : Material 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ความสามารถในการหาพัสดุไดต้ามความต้องการ
ประสิทธิภาพในการใช้สือ่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคาร
สถานที่ 

๑. ความพียงพอของสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียน 
2. ความเพียงพอของอาคารสถานที่แหล่งเรียนรูแ้ละ
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 
๖.  ผลกระทบต่อองค์กรด้านการบริหารจัดการ M๔ : Management 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. การบริหารจัดการที่เป็นระบบคล่องตัวลดขั้นตอน  
สะดวก รวดเร็ว  ตรวจสอบได้ 
๒. การใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการบรหิาร
จัดการ 
๓. มีแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติ
การ  และตัวชี้วดัความส าเร็จ 
๔. การปฏิบัติตามแผน 
๕. การนิเทศ  ก ากับ  ตดิตาม  ประเมินผล  
เปรียบเทียบ  กับเป้าหมาย 
6. การน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการ
ตัดสินใจและปรับปรุงงาน 
7. การส่งเสริมพัฒนาครแูละบุคลากร 
8. การจดัระบบประกันคุณภาพภายใน 
9.ระบบการสรรหาผู้บรหิารที่มีคุณภาพ 
10. พฤติกรรมของผู้บรหิารที่สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู ้
11. คุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นแบบอย่าง 
ที่ด ี

1. การบันทึก  การรายงานผล  การประเมินผล  และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร ่
2. การจดัการให้ผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรภาครฐัและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนา
การศกึษาของโรงเรียน 
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12. ภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด เอื้อ 
(โอกาส) 

ไม่เอื้อ 
(อุปสรรค) 

๑.ผลกระทบต่อองค์กรด้านสังคม
และวัฒนธรรม S : Social & 
Culture 
     ๑.๑ โครงสรา้งทางอายุ เพศ 

 
      ๑.๒ สภาพของชุมชน/
ครัวเรือนกลุ่มเปูาหมาย 
      ๑.๓ สุขภาพอนามยัของ
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย 
      ๑.๔   ค่านิยมของประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๕  ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
ของประชากรและชุมชน
กลุ่มเปูาหมาย 

 
-  ประชากรในวัยทีต่้องได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 
 

 

-  คณุภาพชีวติของประชากรในชุมชน     

-  สภาพการโยกย้ายถ่ินฐานไม่ต่อเนื่อง   
- ปัญหาสุขภาพอนามัยของชุมชน (โรคเอดส ์ 
มลพิษ  ภาวะทพุโภชนาการ) 

  
 

-  ประชากรมีความต้องการได้รับการศึกษา
เพิ่มข้ึนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 
 

 

-  ความคาดหวังของสังคมซึ่งต้องการให้บุตร
หลานเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

 
 

 

-  คา่นิยมของสังคมมีผลท าให้ผู้น้อยไม่กล้า
แสดงความคดิเห็นโต้แย้งผู้ใหญ่ 

 
 

 

-  ความหลากหลายของผู้รับบริการทาง
การศกึษา  ดา้นศาสนา  ภาษา  ค่านิยม 
และความเชื่อ 

 
 

 

-  วัฒนธรรมตา่งชาติหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น  
ส่งผลให้เยาวชนไทยละเลยความเป็นไทย   

  
 

-  แนวคดิเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง  
 

 

-  ปัญหาสารเสพตดิเพิ่มขึ้น 
 

  
 

-  พฤติกรรมของคนไทยส่วนหนึ่งไม่ใฝุรู้ใฝุ
เรียน 
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หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด เอื้อ 
(โอกาส) 

ไม่เอื้อ 
(อุปสรรค) 

2.ผลกระทบต่อองค์กรด้าน
เทคโนโลยีT : Technology 

-  เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 
 

 

-  เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น ท าให้ตอ้งจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 
 

 
 

 

-  ความเจริญทางเทคโนโลยีส่งผลให้
ประชากรมีความต้องการและสามารถจดั
การศกึษาดว้ยตนเองมากขึ้น   

 
 

 

๓.  ผลกระทบต่อองค์กรด้าน
เศรษฐกิจ E : Economic 

   3.1 ภาวะเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
  3.2 ภาวะการณ์วา่งงาน 
 
  3.3 ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

- ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการ
จัดสรรงบประมาณภาครฐั 

  
 

- ภาวะเงินเฟื้อ  ค่าเงินลดลงมีผลกระทบ
ต่อองค์กรในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  
 

- ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท าให้การระดม
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการจัดการศกึษา
ลดลง 

 
 
 

- การกระจายรายได้ในสว่นต่างๆ  ของ
สังคมไทยไม่เท่าเทียมกัน 

  
 

- ผู้ปกครองว่างงานและมีรายได้น้อย   
 

- ความต้องการของตลาดแรงงานเป็น
ตัวก าหนดทิศทางของการจัดการศกึษา 
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สรุปโอกาสและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอก 
๑.  ผลกระทบต่อองค์กรด้านสังคมและวัฒนธรรม S : Social & Culture 
 

โอกาส อุปสรรค 
๑.  ประชากรในวัยทีต่้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มข้ึนหรือลดลง 
2.  ประชากรมีความต้องการได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
3.  ความคาดหวังของสังคมซึ่งต้องการให้บุตรหลาน
เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
4.  คา่นิยมของสังคมมีผลท าให้ผู้น้อยไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งผู้ใหญ่ 
5.  ความหลากหลายของผู้รับบริการทางการศึกษา  
ด้านศาสนา  ภาษา  คา่นิยม และความเชื่อ 
6. แนวคิดเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง    

๑.  คุณภาพชวีิตของประชากรในชุมชน  
๒.  สภาพการโยกย้ายถ่ินฐานไม่ต่อเน่ือง 
3. ปัญหาสุขภาพอนามัยของชุมชน (โรคเอดส์  มลพิษ  
ภาวะทุ้มโภชนาการ) 
4. วัฒนธรรมต่างชาติหลัง่ไหลเข้ามามากขึ้น  ส่งผลให้
เยาวชนไทยละเลยความเป็นไทย 
5.ปัญหาสารเสพตดิเพิ่มขึ้น 
6. พฤติกรรมของคนไทยส่วนหนึ่งไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 

 
 

หมวด/ตัวชีว้ัด ประเด็นตัวชี้วัด เอื้อ 
(โอกาส) 

ไม่เอื้อ 
(อุปสรรค) 

๔.ผลกระทบต่อองค์กรด้าน
กฎหมายและการเมือง P : Legal 
& Political 
   ๔.๑  นโยบายของรัฐบาล 
 
 

4.2  นักการเมืองท้องถิ่น 
 
 

4.3  กฎหมายที่ออกใหม่และที่มี
อยู่เดิม 

-  นโยบายการปรับลดอตัราก าลังคน
ภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  
 

-  การใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 

 
 

 

-  บทบาทของนักการเมอืงท้องถิ่นและผู้มี
อิทธิพลในทอ้งถิ่น 

 
 

 

-  พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 

 

-  พระราชบัญญัติก าหนดแนวทางและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

 
 

 

-  กฎหมาย  ระเบียบ    บางกรณีมี
ข้อจ ากัดท าให้ไม่คล่องตวัในการ
ปฏิบัติงาน 
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๒.  ผลกระทบต่อองค์กรด้านเทคโนโลยTี : Technology 
 

โอกาส อุปสรรค 
๑. เทคโนโลยีสมัยใหม่มกีารพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ 
๒. เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ท าให้
ต้องจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
๓. ความเจริญทางเทคโนโลยีส่งผลให้ประชากรมีความ
ต้องการและสามารถจัดการศกึษาดว้ยตนเองมากขึ้น   
 

ไม่ม ี

 
๓.  ผลกระทบต่อองค์กรด้านเศรษฐกิจ E : Economic 
 

โอกาส อุปสรรค 
๑.  ความต้องการของตลาดแรงงานเป็นตัวก าหนด
ทิศทางของการจัดการศกึษา 
 

๑.  ภาวะเศรษฐกจิมีผลกระทบต่อการจดัสรร
งบประมาณภาครัฐ 
๒.  ภาวะเงินเฟื้อ  คา่เงินลดลงมีผลกระทบต่อองค์กร
ในอนาคต 
๓.  ภาวะวิกฤตเศรษฐกจิท าให้การระดมทรัพยากร
ท้องถิ่นเพื่อการจดัการศกึษาลดลง 
๔.  การกระจายรายได้ในส่วนต่างๆ  ของสังคมไทยไม่
เท่าเทียมกัน 
๕.  ผู้ปกครองว่างงานและมีรายได้น้อย 
 

 
๔.  ผลกระทบต่อองค์กรด้านกฎหมายและการเมือง P : Legal & Political 
 

โอกาส อุปสรรค 

๑.  การใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
๒.  บทบาทของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในทอ้งถิ่น 
๓.  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  ๒๕๔๒ 
๔.  พ.ร.บ. ก าหนดแนวทางและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจ 
๕.  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ บางกรณีมีข้อจ ากัด  
ท าให้ไม่คล่องตวัในการ ปฏิบัติงาน 

๑. นโยบายการปรับลดอตัราก าลังพลของรัฐ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่  ๓ (๒๕๕๖) 
 

ตัว
บ่งช้ีที่ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี ๑๐.๐๐ ๙.๔๘ ดีมาก 
๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมาก 
๓ ผู้เรียนมีความใฝรุู ้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๘.๖๕ ดี 
๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๗.๙๑ ดี 
*๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๗.๑๗ ปรับปรุง 
๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
๗ ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
๘ พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๑๙ ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลกัษณ ์    
๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกจิและ

วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการสง่เสริม    
๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๙.๒๗ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศกึษา 

    ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                               ใช่     ไม่ใช่ 

    มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อง ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี          ใช่     ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งดว่น         ใช่     ไม่ใช่ 
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ตัว
บ่งช้ีที่ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     
 

* ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้ปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบที่  ๓ 
 

จุดเด่น 
 ๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) ผู้เรียนมีมารยาทในการไหว้ การท าความเคารพ สามารถสวดมนต์บทสรภัญญะ           
บทแผ่เมตตา บทกรวดน้ าได้ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนักส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์     
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติตน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดี
ของสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกับชุมชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีโครงการ
รองรับ ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามวิถีพุทธและวิถีไทย และโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ผลการด าเนินงานบรรลุตามค าขวัญของสถานศึกษา 
คือ “ชุมชนสัมพันธ์ ยึดมั่นคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ส่งผลให้สะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน
ด้าน “สวดมนต์ได้ ไหว้สวย” 
  ๒)  สถานศึกษาก าหนดจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
คือ “โรงเรียนวิถีพุทธ” โดยจัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธและวิถีไทย จัดกิจกรรมสอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมหน้าเสาธงสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมน้องไหว้พี่ ท่องค าปฏิญาณตน กิจกรรม
เข้าห้องพระสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ตนเช้าและตอนเย็นก่อนกลับบ้านทุกวัน กิจกรรมอบรมมารยาทและ
ประกวดมารยาทไทย 
  ๓)  สถานศึกษาด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการพิเศษ สามารถ
แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา มีประสิทธิภาพเน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุายแบ่งงานเป็น ๕ ฝุาย ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานกิจการนักเรียน โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้ รับผิดชอบที่ชัด เจน จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการสรรหาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสถานศึกษามีแผนการด าเนินงานประจ าปีตามกลุ่มยกระดับมาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ไม่มี 
 ๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
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จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงการบันทึกการอ่าน
ของผู้เรียนบางส่วนยังไม่เป็นระบบและต่อเน่ือง อีกทั้งผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะกระบวนการคิด 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ไม่มี 
 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินจากการที่ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน การประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินแบบวัด แบบทดสอบไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งครูบางคนไม่ได้น าสื่อมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน และบันทึกผลหลังสอนยังไม่เป็น
ปัจจุบันไม่เป็นรูปธรรม ไม่บันทึกปัญหาแนวทางแก้ไข และไม่ได้น าปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนมาเป็นหัวข้อ
วิจัยในชั้นเรียน 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศไม่เป็นระบบ ไม่สะดวกต่อการใช้งาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้บันทึกการอ่านเป็นประจ าทุกวัน โดยบันทึกชื่อหนังสือที่อ่าน 
ชื่อผู้แต่ง และสรุปใจความส าคัญของเรื่อง ลงวันที่ที่บันทึกอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และ
พัฒนาต่อยอดเป็นหนังสือเล่มเล็ก หรือ Pop up ต่อไป และควรพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
จัดเป็นมุมน่าอ่าน จัดบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้า น่าอ่าน จัดกิจกรรมห้องสมุดให้บ่อยมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  ๒) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้เข่าร่วมประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านการสร้าง
ผลงานจากการอ่าน การค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับองค์กรภายนอกให้มากขึ้น 
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  ๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิดให้มากขึ้น โดยสถานศึกษาควรจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนท าโครงงานเชิงประดิษฐ์-เชิงทดลอง การท าแผนผังความคิด และการท าหนังสือเล่ม
เล็ก การแต่งเรื่องสั้น เป็นต้น 
  ๔) ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย
เร่งด่วนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และภาษาต่างประเทศ โดยการสอนซ่อมเสริม การติวเข้ม ฝึกท าข้อสอบโดยใช้แนวข้อสอบเก่าก่อนสอบจริงอย่าง
ต่อเน่ือง 
  ๕) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้วเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือกีฬา
อย่างน้อย ๑ ชนิด โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ได้เล่น ได้แสดงออก และสร้างรรค์ผลงาน ชิ้นงานให้ปรากฏมากยิ่งขึ้น 
และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดกับองค์กรภายนอกให้มากขึ้น 
  ๖)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีอยู่แล้ว เพื่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนในด้านการดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ      ทั้ง
ส่วนรวมและส่วนตัวโดยให้ผู้เรียนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานศึกษา ควรมีการประเมินความ
สะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เข้มข้นและสม่ าเสมอมากขึ้น 
  ๗) สถานศึกษามีผลการพัฒนาได้บรรลุตามปรัชญา ค าขวัญ ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาด้าน “ชุมชนสัมพันธ์  ยึดมั่นคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ พัฒนาสิ่งแวดล้อม”
สะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของผู้ เรียน “สวดมนต์ได้  ไหว้สวย”ที่ เด่นชัดอยู่แล้ว เพื่อความยั่งยืน ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและองค์กรภายนอกทราบอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม
ประกวด แข่งขันกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น 

๘) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้น  จุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
“โรงเรียนวิถีพุทธ”  ที่ดีอยู่แล้ว  เพื่อความยั่งยืน  สถานศึกษาควรด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  และ
สื่อสารให้ชุมชนและองค์กรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา 
  ๙)  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ
มีคุณภาพดีมากอยู่แล้ว  จึงควรด าเนินโครงการให้ต่อเนื่องและเพื่อจะได้เกิดแบบอย่างที่ดีกับผู้นักเรียนได้อย่างยั่น
ยืน  จนสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ๑)  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว  เพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สถานศึกษาควรด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามวาระ
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  และควรรายงานผลการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบภายใน ๑๕ วัน  หลังจาก
วันประชุม 
  ๒) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา  เพื่อยกระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาที่ดีอยู่แล้ว  เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สถานศึกษาควรด าเนินการจัดโครงการ
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ในการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมตามข้อเสนอแนะ  ประเมินผลให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามตัวชี้วัด  เมื่อสิ้นปี
การศึกษา  และน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป 
 
 ๓) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑) สถานศึกษาควรน าผลจากการส่งครอูบรม  ผลจากการประเมินทั่งการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้การประเมินการจัดการเรียนการสอน  การประเมินแบบวัด  แบบทดสอบ  ของครูทุกคนไปพัฒนาครูแต่ละ
คนอย่างเป็นระบบและการด าเนินงานต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
  ๒) ครูควรมีการจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ในการเรียนการสอน  รวมไปถึงควรน าแผนการจัดการเรียนรู้ลงสู่การปฏิบัติจริงทุกหน่วยการ
เรียนรู้และควรบันทึกผลหลังสอนให้เป็นปัจจุบันเป็นรูปธรรมพร้อมบันทึกปัญหาแนวทางแก้ไขและน าปัญหาที่
เกิดขึ้นไปก าหนดหัวข้อวิจัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 ๔)  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ๑) สถานศึกษาควรก าหนดนโยบายและเปูาหมายที่ชัดเจนในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  จัดให้มีการด าเนินงานที่เข้มแข็ง  ชัดเจน  ใน
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ทั้งระบบ  กระบวนการและวิธีการ  ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการบอกผลการประเมินได้อย่างเที่ยงตรง  เพื่อน าสู่การน าผลมาปรับปรุง  แก้ไข
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย  เป็นปัจจุบันพร้อมใช้  และครอบคลุมทุก
ด้านโดยยึดกรอบภาระงานเป็นหลัก  ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้ทันที  รวมทั้งต้องให้
บริหารแก่ผู้ขอรับบริการได้ทันทีเช่นกัน 
 ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้านภายใน ๒ ปี 
 
 

นวัตกรรมหรือตวัอย่างการปฏิบัติที่ดี  ( Good  Practice )  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามวิธีพุทธและวิถีไทย  กิจกรรมเข้าห้องพระสวดมนต์  ไหว้พระ   
นั่งสมาธิตอนเช้าและตอนเย็นก่อนกลับบ้านทุกวัน  กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์  ผู้เรียนทุกคนสวดมนต์ยาวท านอง
สรภัญญะ แผ่เมตตา  กรวดน้ า  โดยไม่ต้องดูแบบ  นั่งสมาธิพร้อมกันทั้งสถานศึกษา  อบรมผู้เรียนในคาบโฮมรูม  
กิจกรรมน้องไหว้พี่  กิจกรรมวันส าคัญให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติและศาสนา  กิจกรรมอบรม
มารยาทและประกวดมารยาทไทย  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ  ส่งเสริมคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น  มีมารยาทดีเด่น  มอบรางวัล  เกียรติบัตรในงานวันปัจฉิมนิเทศ 
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กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  ก าหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวง
ชนชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ดังนี้ 
  หมวด ๓  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
  มาตรา ๔๙  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศกึษาไม่น้อยกวา่สิงสองปี ที่รัฐจะตอ้งจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ยผูย้ากไร ้ ผูพ้ิการ  หรือทพุพลภาพ  หรอืผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก  
ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทดัเทียมกับบุคคลอื่น 
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  หมวด ๕  แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ 
  มาตรา ๘๐  รัฐตอ้งด าเนนิการตามแนวนโยบายดา้นสังคม  การสาธารณาสุข  การศึกษาและ
วัฒนธรรม  ดังต่อไปน้ี 
  ๑)  คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย  
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน  
รวมทั้งตอ้งสังเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ  และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก  ให้มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ 
  ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสรา้งเสริมสุขภาพ  อันน าไปสู่สุขภาวะที่
ยั่งยืนของประชาชน  รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยา่งทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบรกิารสาธารณสุข   
โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดงักล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าทีต่ามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม  ย่อมไดร้ับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย 
  ๓)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดับและทุกรปูแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาต ิ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ  
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
จิตส านึกของความเป็นไทย  มรีะเบียบวินัย  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน         
องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ท่า
เทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
  ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูล 
ผลการศกึษาวจิัยที่ไดร้ับทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยจากรัฐ 
  ๖)  ส่งเสริมและสนับสนุนความรูร้ักสามคัคีและการเรียนรู ้ปลูกจิตส านึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ   ตลอดจนคา่นิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
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   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี ้
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
 1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยูร่ว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
 2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มกีารบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
 3.5  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 

                        ส่วนที่ ๓ 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)    
เพื่อแสดงถึงภาพอนาคตหรือเปูาหมายการด าเนินงาน  พันธกิจ (Mission) เปูาประสงค์ (Goal)  รวมทั้งตัวชี้วัด  
(Key  Performance  Indicators : KPI) ที่ต้องการและก าหนดกลยุทธ์ (Strategies) เพื่อให้เห็นแนวทางที่จะ
น าไปสู่การบรรลุผลตามเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและเปูาหมาย ดังนี้ 
 
   วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีสวนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
   พันธกิจ (Mission)  
  

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลทางรา่งกาย จติใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ สามารถด ารงชวีิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

๒. จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัญชาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจดัการศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา 
 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษาสู่ครูมืออาชีพ 
 ๖. ส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมภิบาล 
 ๗. พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๘. ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศกึษา ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการจัด
การศกึษาและทุกฝุายมคีวามพึงพอใจ 
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            เป้าประสงค ์(Goal)  
 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลัก
หลักธรรมของศาสนา ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสาร การคดิ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต 
๓. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีสุขนิสัยที่ดี รักการออกก าลังกาย 
๔. ผู้เรียนมีความรักชาต ิมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมั่นในวิถีประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะ อยู่รว่มกันใน

ส่งคมอย่างมีความสุข 
๖. ครูเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู ้ใฝุเรียนรู ้พัฒนาตนเองและสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 
๗. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๘. ครูมีความกา้วหน้าในวิชาชพี ด ารงตนในวิชาชพีอย่างมีศักดิ์ศรี 
๙. ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจตอ่คุณภาพการศึกษา 

 
  กลยุทธ ์(Strategies)  
 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคณุภาพผู้เรียนตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาผู้เรยีนให้เป็นนักเรียนยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่  ๓  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่  ๔  ปลูกจติส านึกให้นักเรียนรักความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาครแูละบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ที่  ๖  พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบรหิารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยการมีสว่น   
                 ร่วมของทกุภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
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๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

๓. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้

ผู้เรียน 

๔.พัฒนาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ 

๒. พัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นนักเรียนยุคใหม่ 

๕.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน 

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. พัฒนาอาคารสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นกลยุทธ์ (STRATEGIC ISSUES) 
 
      
                                       ประเด็นกลยุทธ์ (STRATEGIC ISSUES) 
 
   
                                                   
 
   
                  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   อัตลักษณ์โรงเรียน 
 

 “สวดมนต์ได้  ไหว้สวย”  
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 เอกลักษณ์โรงเรียน 
  

  “โรงเรียนวิถีพุทธ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๑ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 

๑) สามารถอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองได้อยา่งถูกต้อง  
๒) สามารถเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถกูต้อง  
๓) สามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการสื่อสารได้   
๔) ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ2ขึ้นไป 
๕) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการน าสิ่งที่มใีนท้องถ่ินมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ 
๖) นักเรียนทุกคนสามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐานได้ 
๗) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ 2 ขึ้นไป 
๘) ผลการทดสอบระดับชาต ิ(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น  
    มัธยมศกึษาปีที่ 6 สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกรายวิชา 
๙) นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในงานอาชพี อย่างน้อยคนละ 1 อาชีพ 

    ๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 
๒) มีสุขภาพพลานามัยดแีละห่างไกลจากยาเสพตดิ  
๓) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่  
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  ด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดเปูาหมาย  วิสยัทัศน์  และพันธกิจให้สอดคล้องกับบริบทของ  
                  สถานศึกษา 
 ๒.๒  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒.๔  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.๕  ประชุม วางแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 ๒.๖  พัฒนาระบบการจดัเก็บ การน าไปใช้และการให้บริการสารสนเทศ 
 ๒.๗  วางแผนและจัดท าปฏิทินในเยี่ยมบ้านของนักเรียน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑  มกีารประชุมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๓.๒  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มกีารปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
๓.๔  มกีารประชุมชี้แจง และปรึกษาหารือร่วมกนัในเรื่องการตรวจสอบผลการเรียน 
๓.๕  ครูไดร้ับการส่งเสรมิและพัฒนาให้มีความรู้ 
๓.๖  มกีารจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนการศกึษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

 
 

                                                  ส่วนที่ 4  
            กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคณุภาพผู้เรียนตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาผู้เรยีนให้เป็นนักเรียนยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่  ๓  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่  ๔  ปลูกจติส านึกให้นักเรียนรักความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาครแูละบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ที่  ๖  พัฒนาระดับประสิทธิภาพการบรหิารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยการมีสว่น   
                 ร่วมของทกุภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ ์

ปี๖๓ ปี๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของ
ผู้เรียน 
 

๑) ร้อยละของผู้เรียนสามารถอ่านร้อยแกว้และ
ร้อยกรองได้อย่างถูกตอ้ง 

๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๘๐ กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคณุภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
 ๒) ร้อยละของผู้เรียนสามารถเขียนร้อยแก้วและ

ร้อยกรองได้อย่างถูกตอ้ง 
๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ 

๓) ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้นในการสื่อสารได ้  

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๕ 

๔) ร้อยละของผู้เรียนผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ2ขึ้นไป 

๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ 

๕) ร้อยละของผู้เรียนมีผลงานจากการน าสิ่งที่มี
ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสรา้งรายได ้

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖) ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานได ้

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗) ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ 2 ขึ้นไป 

๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๘ ๗๐ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ ์ปี๖๓ ปี๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของ
ผู้เรียน 
 

๘) ระดับคุณภาพของผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าปี
การศกึษาที่ผา่นมาทุกรายวิชา 

ก าลัง 
พัฒนา 

ก าลัง 
พัฒนา 

ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ปานกลาง กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคณุภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
 

๙) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และทักษะในงาน
อาชีพ อย่างน้อยคนละ 1 อาชพี 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๒  คุณลกัษณะที่พงึประสงค์
ของผู้เรียน 

๑) ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๗๐ กลยุทธ์ที่  ๓  ปลูกฝังและเสริมสร้าง
นักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

๒) ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยดีและ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๔ ๙๕ 

๓) ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมทาง
วัฒนธรรมและประเพณที้องถิ่น 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ ์

ปี๖๓ ปี๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจดัการ 
 

๒.๑ มีการประชุมเพื่อก าหนดเปูาหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจให้สอดคล้องกับบริบทของ  
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
นักเรียนยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน 
 

๒.๒ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครจูัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อส่งเสริมประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๕ มีการประชุม วางแผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๖ มีพัฒนาระบบการจดัเก็บ การน าไปใช้และ
การให้บริการสารสนเทศ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๗ มีการวางแผนและจัดท าปฏิทินในเยี่ยมบ้าน
ของนักเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ ์

ปี๖๓ ปี๖๔ ปี ๖๕ ปี ๖๖ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

๓.๑ มีการประชุมในการจัดท าหลักสตูร
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียน
ยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน 
 ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
ชั้นเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๔ มีการประชุมชี้แจง และปรึกษาหารือ
ร่วมกันในเรื่องการตรวจสอบผลการเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๕ ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๓.๖ มีการจดัท าหลักสตูรสถานศึกษา แผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 
 
 



~ 43 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
-  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-  กิจกรรมพัฒนางานแนะแนวสู่การบริการ
รอบด้านเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
-  กิจกรรมวันส าคัญ 
-  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  บ าเพ็ญ
ประโยชน์และนักศึกษาวชิาทหาร 
-  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระสขุศึกษาและพละศกึษา 
-  กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนกลุ่ม

144,340 144,500 145,000 150,000 ครูเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย 
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สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ต่อ) 
-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้น
วิทยาศาสตร ์
-  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
-  กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาตา่งประเทศ 
-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้น
ศิลปะ 
-  กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระภาษาไทย   
-  กิจกรรมนิเทศภายใน   
-  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3และ 

    ครูเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย 
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ม.6   
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ 
ม.4 
-  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิก์ารสอบโอเน็ต 
-  กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
-  กิจกรรมวิถีพทุธ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
2. โครงการพัฒนาหลักสตูร - ประชุมคณะครูเสนอโครงการและเสนอแนวคิด

เพิ่มเติมในการปรับปรุงหลักสูตร 
4,000 4,000 4,000 4,000 ครูไพบูลย์  จุลภักดิ ์

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

     

ด าเนินงานตามโครงการ 
  -ส ารวจสภาพปัจจุบัน/ปัญหาการใช้หลักสตูรการวัดผล
ประเมินผล  เอกสารงานวิชาการ 
- รวบรวมและสรุปสภาพปัญหา 

     

- ก าหนดวิธกีารแก้ปัญหา/พัฒนาหลักสูตร, การวดัผล      
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ประเมินผล, เอกสารงานวิชาการ 
- ด าเนินการแก้ปัญหา/พฒันาหลักสูตร, การวดัผล
ประเมินผล,เอกสารงานวิชาการ 
     -จัดท าหลักสูตร    เอกสารการวัดผลประเมนิผล 
เอกสารวิชาการตามแนวหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 
การติดตามประเมินผล/รายงานผลการใช้หลักสตูร      
      
      
      
      
      
      

      
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
3. โครงการพัฒนางานทะเบียน

วัดผล 
-ประชุมเสนอโครงการ 21,511 22,200 22,200 22,200 ครูไพบูลย์  จุลภักดิ ์

-แต่งตั้งคณะกรรมการ      
การด าเนินงานตามโครงการ 
- ประชุมวางแผนการปฏบิัติงาน 
- จดัท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศกึษา 2562 
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- ส ารวจเครื่องมือ และอปุกรณ์ที่ต้องใช้ในการจดัท าระบบ
ฐานข้อมูล 
- ส ารวจข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 
- จดัซื้อ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3  สมุดทะเบียน หมึกพิมพ์ และ 
วัสดุอื่น ๆ 
- ปรับปรุงฐานข้อมูลนักเรียน ในโปรแกรม SGS 
เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับ สพม.เขต 12   ครั้งที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 
- จัดท าเอกสารและหลักฐานงานวัดผล การวดัผลประเมินผล
ทั้งในระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่ 
- จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่จะใช้
สมัครโควตา หรือสอบตรง ลาออก หรือ  ยา้ยสถานศึกษา  
และนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
การติดตามประเมินผล/รายงาน      

      
      

 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
4. โครงการจดัซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการเรียน

การสอนและการสอบ 

-ประชุมเสนอโครงการ 
เขียนโครงการและน าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 

30,060 31,000 32,000 32,000 ครูเทพประสิทธิ ์เมืองน้อย 

-แตง่ตัง้คณะกรรมการ      
การด าเนินงานตามโครงการ 
-ประชุมวางแผนการปฏิบัตงิาน 
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จัดท าปฏิทนิปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563 
- ประชุมสัมมนาคณะท างานฯ คณะกรรมการพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ เรื่อง การสร้าง
เครื่องมือในการประเมินคณุภาพผู้เรียน 
-จัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ทกุกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- จัดท าคลังข้อสอบ 
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง แนว
ทางการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จัดท าแผนยกระดับคุณภาพนกัเรียน 
การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา 2563 

     

      
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
5. โครงการห้องสมุด -จัดท าแผนงาน / โครงการของห้องสมุดและ

แผนพัฒนาห้องสมุดประจ าปีการศึกษา  2563 
4,000 6,000 8,000 10,000 ครูแทนไท ขาวทอง 

-พัฒนาระบบการให้บริการนักเรียนเกี่ยวกับการยมื 
คืนหนังสือ 
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-พัฒนากจิกรรมส่งเสริมการอา่นอย่างต่อเน่ือง
ตลอดปีการศึกษาร่วมกบัทุกกลุ่มสาระ 

     

-พัฒนาระบบข้อมูล / สารสนเทศ / สถิติของงาน
ห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพน าไปใช้งานได้อยา่ง
เหมาะสม 

     

-จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน / การควบคุม
ภายใน / คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด 

     

-พัฒนาอาคารสถานที่ / วัสดุ / ครุภัณฑ์ / จัดท า
ทะเบียนคุมหนังสือ / ครภุัณฑ์อื่นให้เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบได ้

     

-ปรับซ่อม บ ารุงหนังสือที่ช ารดุให้สามารถบริการ
ได้ตลอดปีการศึกษา 

     

-สรุปรายงานการตดิตาม ประเมินแผนงาน /
โครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพัฒนาบุคคลากรต่อไป 

     

      
      

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
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6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 

ขั้นวางแผน P 
-ด าเนินการคดักรองนักเรียนที่มีแนวโน้มเป็นนักเรียน
เรียนรวมจัดกลุ่มนักเรียน โดยใช้แผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคลและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
บุคคล 

1,000 1,200 1,400 1,600 ครูแทนไท ขาวทอง 

ขั้นด าเนินงาน  D 
-จัดท าแผนการจัดการศกึษา และ แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล 
-จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรม ส าหรับนักเรียนเรียนรวม-
ด าเนินการพัฒนานักเรียนเรียนรวม 

     

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  C 
-ดูพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนเรียนรวม หลังใช้
สื่อ นวัตกรรมที่โรงเรียนจัดหา/ผลิต ขึ้น 
-ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรียนรวม 

     

ขั้นพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง  A 
-สอบถาม ประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ นวตักรรม 
ของนักเรียนเรียนรวม 
-พัฒนารูปแบบสื่อ นวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนเรียนรวม ให้ดียิ่งขึ้น 

     

      
      

 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
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ท่ี 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้ับผิดชอบ 
ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 

7. โครงการพัฒนาบุคลากร -ส่งครู บุคลลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ทุกกลุ่มสาระ และทุกงานที่เกี่ยวข้อง 

48,767 50,000 60,000 60,000 ครูศุภนาท  รัตนคช 

-ครูและบุคลากรได้เดินทางไปศึกษาดูงานทกุกลุ่มสาระ 
และทุกงานที่เกี่ยวข้อง 

     

-จัดท าข้อมูล การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
8. โครงการพัฒนางานฝุาย

บริหารทั่วไป 
- กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 15,301 20,000 25,000 30,000 ครูปราณ ีรตันะ 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีสว่น
ร่วม 

     

-  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
โรงเรียน 

     

-  กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
9. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ
โรงเรียน 

-  กิจกรรมซ่อมแซมวัสด ุครุภัณฑ์ 11,000 15,000 20,000 25,000 ครูปราณ ีรตันะ 
-  กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
10. โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหาร

งบประมาณ 
- กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 164,767 160,000 167,000 168,000 ครูนิสารตัน์  บุญคล่อง 
- กิจกรรมพัฒนางานการเงินพัสดุ      
- กิจกรรมงานสาธารณูปโภค      
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 
 

ท่ี 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 25๖๓ ปี 25๖4 ปี 25๖5 ปี 25๖6 
11. โครงการพัฒนาบริหารฝาุย

กิจการนักเรียน 
-  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 17,534 18,000 20,000 20,000 ครูธเนศ    สมาพงษ ์
-  กิจกรรมคดักรอง ตดิตามนักเรียนและช่วยเหลือ
นักเรียน 

     

-  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน      
-  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย      
-  กิจกรรมเยาวชนท าดีตามวิถีพุทธ      
-  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน      
-  กิจกรรมการปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคเอดส ์
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ส่วนที่ 5  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ นั้นมีหลายปัจจัย แต่สิ่งที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งและจะขาดเสียมิได้คือ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปีของสถานศึกษาได้เป็นทิศทางในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้ 

1. การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละ 
กลยุทธ์เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนด อันน าไปสู่การทบทวน  ปรับปรุง 
แก้ไขเปูาหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป จึงก าหนดในรูปคณะกรรมการอันประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง ๕ กลุ่ม เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มแผนงานและ
งบประมาณเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2. การประเมินผลระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลช่วง ๒ ปีแรกของแผน  เพื่อทบทวน 
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรครวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้มีความเหมาะสมหากมีความจ าเป็น จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ อันประกอบด้วย ผู ้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นประธาน ครูทุกคน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทน
นักเรียน และ  ตัวแทนองค์กรชุมชนอื่น ๆ เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ             
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

3. การประเมินเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี      
เมื่อสิ้นสุดแผนในปี ๒๕๖๒ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา ๔ ปี โดยใช้
คณะกรรมการ เช่นเดียวกับการประเมินในระยะครึ่งแผน เพื่อประเมินเมื่อสิ้นสุดแผนและขยายผลสู่การวางแผน 
ปฏิบัติราชการในช่วงต่อไปได้อีกด้วย 

นอกจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ในแต่ละปีโรงเรียนจะต้อง   
จัดท ารายงานประจ าปีของตนอย่างเปิดเผย และแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดใน    
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้องและต่อหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบด้วย 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
ความเชื่อมโยง 
 
 เมื่อโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณปี ๒๕63  เพื่อใช้เชื่อมโยง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี   (พ.ศ. ๒๕63 –๒๕๖6) ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ทั้งนี้รวมทั้งค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีทีค่ลอบคลุมมิติ
ต่าง ๆ  

 
แนวทางการตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 
 เพื่อให้แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี ได้เป็นไปในทิศทางในการน ากลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม จึงเหน็สมควรก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
(1)  การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

(Annual review)   เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการตามตวัชี้วดัและเปูาประสงค์ว่าบรรลุ
เปูาหมายที่วางหรือไม่เมื่อเปรียบกับเปูาหมายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  อันจะน าไปสู่
การทบทวนปรับปรุง  และแก้ไขเปูาหมายและเปูาประสงค์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

(2)  การประเมินผลในระยะครึ่งแผน  (Mid-term evaluation)    เป็นการประเมินผลในช่วง  
๒ ปี แรกของแผน คือสิน้สุด ปี ๒๕๖4   ทั้งนี้เพือ่ทบทวนผลความกา้วหน้าและ  ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวน
กลยุทธ์  เปูาประสงค์  ตวัชี้วัด  หรอืการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหม้ีความเหมาะสม  
(หากมีความจ าเป็น)  

(3)  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summartiva  evaluation) เป็นการประเมินผล
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี  เมื่อสิ้นสุด ปี ๒๕๖6 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
ตลอดชว่งเวลา ๔ ปี  

 
 การจัดท ารายงานประจ าปี  
 สถานศึกษาโรงเรียนทุ่งสงัพิทยาคมจะต้องจดัท าแผนประจ าปี (SAR)  เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชน
ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นได้ เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค า
รับรองปฏิบัติราชการ 
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คณะท างาน 
 

ที่ปรึกษา 
๑. นางวารินดา   จู้ห้อง    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
๒. นางปราณี  รตันะ  ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    
๓. นายธเนศ  สมาพงษ ์  ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    
๔. นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    
๕. นางสาวนิสารัตน ์  บุญคล่อง ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    

 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
๑. กลุ่มอ านวยการ 
๒. กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
๓. กลุ่มงานบริหารบุคคล 
๔. กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 
๕. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 

คณะท างาน 
๑. นางปราณี  รตันะ   ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    
๒. นายธเนศ  สมาพงษ ์   ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    
๓. นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    
๔. ว่าทีร่้อยตรีหญิงชยานันท์  แท่นแสง ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
๕. นายไพบูลย์    จุลภกัดิ ์     ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม      
๖. นายสิทธิโชค   งามสุทธิ ์   ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม    
๗. นางสาวนิสารัตน ์  บุญคล่อง  ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
๘. นายแทนไท ขาวทอง   ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
๙. นายศุภนาท รัตนคช   ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
๑๐. นางสาวเกษราภรณ ์สารขิา  ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
๑๑. นายณัฎฐพล ไม้เรียง   ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
๑๒. นางสาวชดิชนก  หยู่หนูสิงห์  ครูอัตราจา้ง  
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๑๓. นางสาวอรพิน นาควงค ์   ครูธุรการ    
   

รวบรวม / เรียบเรียง /จัดท ารูปเล่ม 
  1. นางสาวนิสารัตน์   บญุคล่อง  ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
 2. นางสาวอรพิน นาควงค์  ครูธุรการ 
ออกแบบปก 
 นางสาวนิสารัตน ์  บุญคล่อง  ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  


