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คำนำ 

                แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564-2566 เป็นผลมาจากการระดมความคิดของผู้บริหาร  
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ร่วมวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการคุณภาพ
การศึกษาใน 3 ปีข้างหน้า ท้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 
 โรงเรียนตกพรมวิทยาคารได้ปรับบทบาท นโยบายของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตกพรมวิทยาคารจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
เพื่อท่ีจะได้ร่วมกันขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป 
 
 
 
 

(นายอัมฤต  เปี่ยมคูหา) 
ประธานคณะกรรมการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

 
 

 
(นางนฤมล กงกุล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
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1 
 
 

 
 

 
 
ประวัติของโรงเรียน 
 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จัดต้ังโรงเรียนสาขา โดยนายปรีชา ภู่กำจัด 
ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนัน้ได้ดำเนินการประสานงานกับ กำนันสุนทร สันติมิตร กำนันตำบลตกพรม และ
กรรมการสภาตำบลตกพรม เปิดสาขาขึ้น ณ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือ ด่วนมาก เลขท่ี 
0806/6279 ของกรมสามัญศึกษา ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2534 เรื่อง การจัดต้ังสาขา โรงเรียนมัธยมศึกษา ถึง
จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สาขาตกพรม เปิดการสอน เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 มี
จำนวนนักเรียน 28 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 12 คน และเมื่อปีการศึกษา 2540 ได้รับการประกาศจัดต้ังเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร” ประกาศ ณ วันท่ี 8 
พฤษภาคม 2540 
 ประวัติผู้บริหารของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
  1. นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล  ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ ต้ังแต่ พ.ศ. 2540 – 2543 
 2. นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่   ต้ังแต่ พ.ศ. 2544 – 2546 
 3. นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ   ต้ังแต่ พ.ศ. 2546 – 2554 
 4. นายภิรมย์   ล้ีกุล ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ   ต้ังแต่ ก.พ. 2554 – 2557 
 5. นางสาวบุณยกุล  หัตถกี ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ   ต้ังแต่ ก.ค. 2557 – 2560 
 6. นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์ ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ   ต้ังแต่ พ.ย. 2560 – 2563 
  7. นางนฤมล กงกุล ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ   ต้ังแต่ พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน 
  
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 1. ข้อมูลท่ัวไป 
  1.1  ช่ือโรงเรียน ตกพรมวิทยาคาร ต้ังอยู่เลขท่ี 87 หมู่ท่ี 5 ตำบลตกพรมอำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110  โทรศัพท์ 039 – 492037 โทรสาร 039 – 492036  
e-mail : tokpromwit@hotmail.com  website : http//:school.obec.go.th/tokprom   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
  1.2  อักษรย่อ   ต.พ.ว. 
  1.3  สัญลักษณ์   ทับทิมสยาม 
  1.4  สีประจำโรงเรียน  ชมพู – ขาว 
  1.5  ต้นไม้ประจำโรงเรียน นนทร ี
  1.6  ปรัชญา   มีคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน 
  1.7  คติพจน์   ปญญานรานํรตนํ (ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน) 
 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 
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เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตบริการของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประกอบด้วย เขตพื้นท่ีการปกครองจำนวน   3  ตำบล  
15  หมู่บ้าน  คือ ตำบลตกพรม ได้แก่ หมู่บ้านตกซี, ตกพรม, สะตอน้อย, สีเสียด, เพกา, อ่างเอ็ด, ปงซี, วันทอง, 
ลำอ่อน, บ่อกลาง  และชากราว ตำบล มาบไพ คือ หมู่ 1, 2 และ 6 ส่วนตำบลบ่อเวฬุ คือ หมู่ 7 
  
ประชากร 

ในตำบลตกพรม มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากร  4,168 คน ชาย 2015 / หญิง 
2,153  ความหนาแน่นเฉล่ีย 48.61 คน/ตร.กม. แยกข้อมูลตามแต่ละหมู่บ้าน ดังตาราง 

 
ตารางท่ี  1จำนวนประชากรของตำบลตกพรม จำแนกตามเพศและเขตการปกครอง 

ช่ือหมู่บ้าน รวมประชากร แยกเป็นชาย แยกเป็นหญิง 

หมู่ท่ี 1 บ้านตกซี 409 200 209 

หมู่ท่ี 2 บ้านตกพรม 476 241 235 

หมู่ท่ี 3 บ้านสะตอน้อย 460 211 249 

หมู่ท่ี 4 บ้านสีเสียด 237 120 117 

หมู่ท่ี 5 บ้านเพกา 538 257 281 

หมู่ท่ี 6 บ้านอ่างเอ็ด 324 161 163 

หมู่ท่ี 7 บ้านปงซี 249 107 142 

หมู่ท่ี 8 บ้านวันทอง 332 159 173 

หมู่ท่ี 9 บ้านลำอ่อน 399 202 197 

หมู่ท่ี 10 บ้านบ่อกลาง 373 183 190 

หมู่ท่ี 11 บ้านชากราว 371 173 198 

 
ข้อมูลอ้างอิง  ฐานข้อมูลประชากร เทศบาลตำบลตกพรม  ณ เดือน กรกฎาคม 2563 
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ลักษณะภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศท่ีต้ังของโรงเรียนตกพรมวิทยาคารสามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้  พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบ
ลุ่ม สลับเนินเขาสูงและป่าไม้ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ส้ม และสวนยางพารา 
การคมนาคม 
มีถนนดิน  ถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีต  และถนนลาดยาง  ระยะทางประมาณ  150  กิโลเมตร   
 
การโทรคมนาคม 
- โทรศัพท์สาธารณะมีใช้ 10 หมู่บ้าน ยังไม่มี 1 หมู่บ้านโทรศัพท์ใช้ในบ้านมีเพียงบางส่วนยังไม่ท่ัวถึงท้ังตำบล 
- เทศบาลตำบลตกพรมให้บริการ Internet ตำบล 
สภาพทางสังคม ในเขตบริการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
1. การศึกษา 
 - โรงเรียนประถมศึกษา   2 แห่ง 
 - โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  2 แห่ง 
 - โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  1 แห่ง 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 แห่ง 
 - ศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง 
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
 - วัด     3 แห่ง 
 - สำนักสงฆ์    1 แห่ง 
3. สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2 แห่ง 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ท่ีทำการตำรวจชุมชน (ป้อม)  1 แห่ง 
สภาพทางเศรษฐกิจในเขตพื้นทีบ่ริการของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
1. อาชีพ 
 1.1 เกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนผลไม้(ทุเรียน, มังคุด, เงาะ, ลองกอง, สละ, กล้วยไข่) สวนยางพารา 
 1.2 รับจ้างท่ัวไป 
 1.3 ค้าขาย 
2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลตกพรม 
 1.1 ปั๊มน้ำมัน 
 1.2 ร้านค้าท่ัวไป 
 1.3 ร้านเสริมสวย 
 1.4 ร้านซ่อมรถยนต์ 
 1.5 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 
 1.6 เสาสัญญาณโทรศัพท์ 
 1.7 โรงงานอุตสาหกรร 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี  2  แสดงจำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจำแนกรายช้ันและเพศ 
ปีการศึกษา 2563 
------------- ไม่มี ----------- 
ตารางท่ี  3  แสดงจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจำแนกรายช้ันและเพศ 
 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลของนักเรียน ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2563) 

ช้ันเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 4 6 10  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 2 1 13 12 25  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 15 12 27  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3 32 30 62  

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 18 24 42  
มัธยมศึกษาท่ีท่ี 5 2 8 11 29  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 21 7 28  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 47 52 99  

รวมทั้งหมด 9 79 82 161  
ตารางท่ี 4 จำนวนนักเรียนในภาพรวมแยกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 
เขตบริการ 

ก่อน 
ประถม 

(อ.1 – อ.2) 

ประถม 
ศึกษา 

(ป.1– ป.6) 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

(ม.1 – ม.3) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

(ม.4 – ม.6) 

รวม 

บ้านตกซี - - 2 9 11 
บ้านตกพรม - - 4 4 8 
บ้านสะตอน้อย - - 6 6 12 
บ้านสีเสียด - - - 3 3 
บ้านเพกา - - 5 13 18 
บ้านอ่างเอ็ด - - 11 9 20 
บ้านปงซี - - - - - 
บ้านวันทอง - - 3 3 6 
บ้านลำอ่อน - - 2 7 9 
บ้านบ่อกลาง - - 3 2 5 
บ้านชากราว - - 1 4 5 

รวม - - 37 60 97 
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ตารางท่ี  5 แสดงข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส  

ระดับ 
นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส รวม

ท้ังส้ิน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ก่อนประถมศึกษา - - - - - - - 
ประถมศึกษา - - - - - - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น - - - 20 24 44 44 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - 9 11 20 20 

รวม - - - 29 35 64 64 
หมายเหตุ  กรอกข้อมูลเฉพาะจำนวนนักเรียนท่ีพิการและด้อยโอกาส ไม่รวมจำนวนนักเรียนปกติ 

ตารางท่ี  6  แสดงข้อมูล ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 
ระดับ น้ำหนักต่ำ

กว่าเกณฑ์ 
น้ำหนักสูง
กว่าเกณฑ์ 
(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ำ
กว่าเกณฑ์ 

น้ำหนักและ
ส่วนสูงต่ำ
กว่าเกณฑ์ 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา - - - - - 
ประถมศึกษา - - - - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 12 1 1 15 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - 19 1 - 20 

รวม 1 31 2 1 35 

 
ตารางท่ี  7 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  ก.  จำแนกตามวุฒิ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตร ี อนุ 

ปริญญา 
ต่ำกว่า 

อนุปริญญา 
รวม 

- 6 – 7 – - 13 
               ข.  จำแนกตามวิทยฐานะ 
ครูอัตราจ้าง พนักงาน

ราชการ 
ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 รวม 

- 1 1 4 6 1 13 
 
หมายเหตุ  – มีจำนวนครูตาม  จ. 18  เท่ากับ  13  คน  ไปช่วยราชการ  –  คน  คงเหลือ   13  คน 

– มีพนักงานราชการจำนวน  1  คน 
  – มีครูอัตราจ้างช่ัวคราว จำนวน   -  คน 
   รวมปฏิบัติงานจริง   13  คน 
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ตารางท่ี  8  แสดงข้อมูลสภาพ/ความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน 

รายการ จำนวน 
ท่ีมี 

จำนวน 
ท่ีควรมี 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 
(เกณฑ์การวิเคราะห์ความขาด) 

อาคารเรียน (หลัง)    ต้ังให้กับโรงเรียนท่ีขาดแคลน
ต้ังแต่ 6 ห้องเรียนขึ้นไป  ห้องเรียน (ห้อง) 26 9 + 17 

อาคารประกอบ     
 ห้องส้วม (ท่ี) ชาย 

ส้วม 11 
ท่ี 
ปัสสาวะ 
9 ท่ี 
อ่าง  7 ท่ี 
หญิง 
ส้วม 17 
ท่ี 
อ่าง 19 
ท่ี 

ชาย 
ส้วม 6 ท่ี 
ปัสสาวะ 
4 ท่ี 
อ่าง  4 ท่ี 
หญิง 
ส้วม 10 
ท่ี 
อ่าง 8 ท่ี 

ชาย 
ส้วม +5 
ท่ี 
ปัสฯ+5 
ท่ี 
อ่าง  +3 
ท่ี 
หญิง 
ส้วม +7 
ท่ี 
อ่าง +11 
ท่ี 

นร.ชาย  ส้วม 3 ท่ี ปัสสาวะ 2 ท่ี 
อ่างล้างมือ 2 ท่ี / นร.ไม่> 100  
คน 
นร.หญิง ส้วม 5 ท่ี อ่างล้างมือ 4 
ท่ี / นร.ไม่> 100  คน 

 บ้านพักครู (หลัง) 3 3 -  
 บ้านพักภารโรง (หลัง) 1 1 -  
 อาคารฝึกงาน (หลัง) - - -  
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) - - - นร.ไม่ <  120 คน 
 หอประชุม (หลัง) - - -  
 โรงอาหาร (หลัง) - - -  
ครุภัณฑ์พื้นฐาน     
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 2 1 +1 <300 คน 1 เลขหมาย เพิ่มขึ้น

อีก 1 เลขหมายในทุก ๆ  300 
คน 

 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 45 - -  
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ส่วนที ่ 1  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 12 ตัวบ่งช้ี ของ สมศ.  
ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ( สมศ. )   รอบท่ี 3   สรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

พื้นฐาน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 8.57 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 8.26 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 9.08 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 8.89 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 7.64 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 4.30 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

3.65 พอใช้ 

อัตลักษณ ์   
ตัวบ่งชี้ที ่9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

มาตรการส่งเสริม   
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 ดีมาก 
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 2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. นางนฤมล  กงกุล 51 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชำนาญการพิเศษ 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

2. นางวราภรณ์ พรมอินทร ์ 53 ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.ม.  ภาษาต่างประเทศ 
3. นางสาวกีรติ เทพมนตรี 34 ครู   กศ.บ. ภาษาต่างประเทศ 
4. นางตรึงใจ สุขโข 40 ครูชำนาญการ กศ.ม. ภาษาไทย 
5. นายรุ่งโรจน์ มิตรประทาน 35 ครูชำนาญการ ค.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นางจันทิรา ทรงธรรม 47 ครูชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. นางเบญจมาศ พึ่งน้ำ 38 ครูชำนาญการ 

 
ศศ.ม. 

 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การงานอาชีพ 

8. นางศรินธร เพ็ชรัตน ์ 36 ครูชำนาญการ ศษ.บ. ศิลปะ 
9. นายจักรกรี โพธิ์ศรี 31 ครู ชำนาญการ กศ.ม.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม 31 ครู ชำนาญการ กศ.ม.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. นางสาวสุจิตตรา อยู่เจริญ 29 ครู  คศ.บ. คณิตศาสตร์ 
12. นายจารุพรรณ สวัสดี 28 ครู  คศ.บ. สังคมศึกษาฯ 

13. นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย 27 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ 
14. นายพิทักษ์ ทรงธรรม 53 พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและการวเิคราะห์องค์กร 
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2.2 ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียนท้ังส้ิน 173 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล  
ณ 10 มิถุนายน 2564 

ห้อง 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม 
ม.1/1 10 17 27 
ม.2/1 6 9 15 
ม.3/1 11 14 25 

รวม ม.ต้น 27 40 67 
ม.4/1 7 17 24 
ม.4/2 11 5 16 
ม.5/1 4 18 22 
ม.5/2 12 5 17 
ม.6/1 5 10 15 
ม.6/2 5 7 12 

รวม ม.ปลาย 44 62 106 
รวมทั้งหมด 71 102 173 
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2.3 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      2.3.1 ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ร้อยละ
ของ

ผู้เรียนที่
มีระดับ
ผลการ
เรียนสูง
กว่าค่า
เป้าหมา

ย 

ร มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 0 0 8 31 19 42 33 53 50 74 81.29 
คณิตศาสตร์ 0 0 9 27 46 61 56 55 25 32 73.63 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0 3 9 16 23 57 70 75 46 73 86.29 

สังคมศึกษาฯ 0 0 22 10 18 57 113 150 173 335 ๘๗.๘1 
สุขศึกษาฯ 0 4 6 1 2 8 13 45 70 315 92.67 

ศิลปะ 0 0 9 8 11 13 23 41 39 169 ๗๙.๕๕ 
การงานอาชีพ 0 0 6 2 2 8 25 34 36 108 91.86 
ภาษาอังกฤษ 0 0 26 41 45 59 54 50 23 16 64.33 

รวม 0 7 95 136 166 305 387 503 462 1122 85.99 

ร้อยละ 
0.0
0 

0.2
2 

2.9
8 

4.2
7 

5.2
2 

9.5
8 

12.1
6 

15.8
0 

14.5
1 

35.2
5 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ร้อยละ
ของ

ผู้เรียนที่
มีระดับ
ผลการ
เรียนสูง
กว่าค่า
เป้าหมา

ย 

ร มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 0 0 3 21 10 22 12 18 17 26 73.64 
คณิตศาสตร์ 0 0 6 14 19 31 27 16 7 9 69.77 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0 0 5 6 16 39 41 44 21 32 86.76 

สังคมศึกษาฯ 0 0 17 9 17 41 68 67 55 113 88.89 
สุขศึกษาฯ 0 0 3 0 1 4 10 23 46 171 93.02 

ศิลปะ 0 1 4 3 0 4 8 22 16 71 90.70 
การงานอาชีพ 0 0 6 1 2 8 17 26 21 48 86.82 
ภาษาอังกฤษ 0 0 18 10 11 27 19 22 14 8 69.77 

รวม 0 0 62 64 76 176 202 238 197 478 84.67 

ร้อยละ 
0.0
0 

0.0
7 

4.1
5 

4.2
8 

5.0
9 

11.7
8 

13.5
2 

15.9
3 

13.1
9 

31.9
9 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ระดับผล
การเรียน
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ร มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 0 3 5 10 9 20 21 35 33 48 85.33 
คณิตศาสตร์ 0 3 3 13 27 30 29 39 18 23 75.14 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0 3 4 10 7 18 29 31 25 41 85.71 

สังคมศึกษาฯ 0 8 5 1 1 16 45 83 118 222 96.99 
สุขศึกษาฯ 0 4 3 1 1 4 3 22 24 144 92.23 

ศิลปะ 0 0 5 5 11 9 15 19 23 98 83.78 
การงานอาชีพ 0 0 0 1 0 0 8 8 15 60 98.91 
ภาษาอังกฤษ 0 0 8 31 34 32 35 28 9 8 60.54 

รวม 0 21 33 72 90 
12
9 

185 265 265 644 86.38 

ร้อยละ 
0.
00 

1.2
3 

1.9
4 

4.2
3 

5.2
8 

7.5
7 

10.8
6 

15.5
5 

15.5
5 

37.7
9   
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ร มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ร้อยละ
ผู้เรียนที่มี

ระดับผลการ
เรียนสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย

ภาษาไทย 0 0 8 31 19 42 33 53 50 74 81.29

คณิตศาสตร์ 0 0 9 27 46 61 56 55 25 32 73.63

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 9 16 23 57 70 75 46 73 86.29

สังคมศึกษาฯ 0 0 22 10 18 57 113 150 173 335 87.81

สุขศึกษาฯ 0 4 6 1 2 8 13 45 70 315 92.67

ศิลปะ 0 0 9 8 11 13 23 41 39 169 79.55

การงานอาชีพ 0 0 6 2 2 8 25 34 36 108 91.86

ภาษาอังกฤษ 0 0 26 41 45 59 54 50 23 16 64.33

รวม 0 7 95 136 166 305 387 503 462 1122 85.99

ร้อยละ 0 0.22 2.98 4.27 5.22 9.58 12.16 15.8 14.51 35.25

0

200

400

600

800

1000

1200

ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างผลการทดสอบระดับโรงเรียนกับ
ขีดจำกัดล่างของคะแนน  ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับโรงเรียน 

ขีดจำกัดล่าง ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 

ภาษาไทย 27 34.81 29.51 66.67 
คณิตศาสตร์ 27 18.98 28.43 66.67 
วิทยาศาสตร์ 27 27.81 17.29 81.48 
ภาษาอังกฤษ 27 22.92 16.02 62.96 
สังคมศึกษา 27 31.63 23.46 62.96 

เฉลี่ย 27.23   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ  
ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 
2562 2563 การพัฒนาของโรงเรียน 

ภาษาไทย 35.48 34.81 -0.67 
คณิตศาสตร์ 16.41 18.98 +2.57 
วิทยาศาสตร์ 26.09 27.81 +1.72 
ภาษาอังกฤษ 22.42 22.92 +0.50 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.03 31.63 -0.40 

คะแนนเฉลี่ยรวม 26.49 27.23 0.74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

คะแนนเฉล่ียรวม

2562 35.48 16.41 26.09 22.42 32.03 26.49

2563 34.81 18.98 27.81 22.92 31.63 27.23

การพัฒนาของโรงเรียน -0.67 2.57 1.72 0.5 -0.4 0.74

-4
1
6

11
16
21
26
31
36

ค่า
เฉ

ลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่าง 
ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment)  
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.1 ด้านโครงสร้างงาน
และนโยบาย (S1) 

1. กฎระเบียบวินัยของโรงเรียนมีความ
ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารชัดเจน 
มีการกระจายอำนาจรับผิดชอบ การ
กำหนดนโยบายสอดคล้องกับบริบท
โรงเรียน การวางแผนระบบงานได้ท่ัวถึง
โดยบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี มีการ
กำกับติดตามอย่างเป็นระบบ 
3. มีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการ
การศึกษาอย่างเข้มแข็ง 

1. การเปล่ียนแปลงนโยบายและผู้บริหาร
ค่อนข้างบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องใน
การบริหารงาน 
2. โครงสร้างการบริหารงานไม่ชัดเจน  
ขาดการประชุมอย่างต่อเนื่อง การติดตาม
งานและการประสานงานไม่มีความต่อเนื่อง 
3. การส่ือสารภายในองค์กรไม่ชัดเจน 

1.2 ด้านการให้บริการ
และผลผลิต (S2) 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพ 
3. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
4. ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
5. โรงเรียนให้บริการชุมชน และองค์กร
ต่างๆ เกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
6. โรงเรียนจัดการการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
ทำให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและท่ัวถึง 
7. โรงเรียนมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน 
8. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
9. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
10. มีการจัดการด้านบริการท่ีเพียงพอ 
และมีคุณภาพ 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ 
O-NET ต่ำกว่าระดับประเทศ 
2.มีนักเรียนออกกลางคัน 
3.นักเรียนมีผลการเรียนเป็นศูนย์ 
4.นักเรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
5.นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัว 
มีผลกระทบต่อกระทบในด้านจิตใจและ
ด้านการเรียน 
6.นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้น 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.3 ด้านบุคลากร 
(M1) 
 

1. ครูสอนตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตรงตามวิชาเอก 
2. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับสาขา
ท่ีสอน 
3. ครูมีคุณธรรม มีความสามัคคีในการ
ทำงานเป็นหมู่คณะ 
4. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระบบ 

1. ครูมีภาระหน้าท่ีมากเกินไป 
2. ครูมีภาระงานอื่นท่ีเร่งด่วนเข้ามาทำให้
ไม่เต็มท่ีกับการสอน 
3. ครูบางท่านขาดส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช้
จัดการเรียนการสอน 

1.4 ด้านการเงิน (M2) 
 

1. การบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียนมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยดำเนินการตามแนว
ปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ 
2. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของ
โรงเรียน รวมถงึชุมชนเป็นอย่างดี 

1. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอและ
จำกัด เนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก
ทำให้บางโครงการหรือกิจกรรมได้รับเงนิ
สนับสนุนไม่เพียงพอต่อการจัดการ 
2. การเรียนการสอนขาดการระดมทุนใน
การสนับสนุนส่ือการสอน 

1.5 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 
(M3) 
 

1. โรงเรียนมีพืน้ท่ีอย่างเพียงพอ มีทำเล 
ท่ีเหมาะสม 
2. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

1. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน เพราะมีการชำรุด ยัง
ต้องได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุง 
2. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนยงัไม่มีการ
จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
3. อาคารเรียนและอาคารประกอบยังขาด
การดูและและปรับปรุงในเรื่องส่ือ
เทคโนโลยี 
4. สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต  
ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.6 ด้านการบริหาร
จัดการ (M4) 

1. มีการทำงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
3. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีการร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง 
5.การมอบหมายงานให้บุคลากรใน
โรงเรียนดำเนินงานตรงตามความสามารถ
และประสบการณ์ 
6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี 
7.ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
และมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียน 
8.การบริหารงานแต่ละฝ่ายมีความชัดเจน 

1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ โครงการบาง
กิจกรรมมีความซ้ำซ้อนขาดการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ไม่นำผลการดำเนินงานมา
แก้ไข 
2. การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ 
3. ข้อมูลสารสนเทศในเชิงระบบการ
บริหารจัดการในรูปแบบออนไลน์ยังไม่
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
4. มีนโยบายเร่งด่วนส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
5. ระบบสารสนเทศไม่เป็นระบบ(ไม่ครบ
ทุกฝ่าย) 
6. นโยบายมีการเปล่ียนแปลงบ่อยและมี
การรายงานด้านเอกสารมากทำให้มี
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment)  
ปัจจัยภายใน โอกาส อุปสรรค 

2.1 ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (S) 

1. มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
เป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย การให้
ความร่วมมือทางวิชาชีพ และปราชญ์
ชุมชน 
2. ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านทรัพยากร 
การร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ  
3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุนการ
บริหารจัดการของโรงเรียน 

1. ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของ
การศึกษาต่อ เน้นการประกอบอาชีพ 
2. ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัด 
3. ปัญหาครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่า
ล้าง ผู้ปกครองบางส่วนขาดทักษะในการ
อบรมบุตรหลานในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 

2.2 ด้านเทคโนโลยี (T) 1. โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน และอำนวยความสะดวกแก่
ผู้เรียนในการแสวงความรู้ ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะและความรอบรู้ใน
เทคโนโลยี  
2. องค์กรปกครองท้องถ่ิน(อบจ.) สนับสนุน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้
โรงเรียนมีช่องทางการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 

1. มีขีดจำกัดในการใช้เทคโนโลยี 
เนื่องจากระบบสัญญาณมือถือและ
อินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดความเล่ือมล้ำใน
การเรียนรู ้
2. ระบบเครือข่าย Internet ไม่
ครอบคลุมในบางพื้นท่ี ไม่มีสัญญาณ 
3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีไม่ถูกต้องและ
บางคนใช้ ไม่เกิดความสร้างสรรค์ 
4. นักเรียนมีค่านิยมท่ีเปล่ียนไป ติดอยู่กับ
การใช้โทรศัพท์ ไม่สนใจส่ิงใด 
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ปัจจัยภายใน โอกาส อุปสรรค 
2.3 ด้านเศรษฐกิจ (E) 1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพ

เกษตรกรรม ทำใหม้ีรายได้มั่นคง แต่เป็นปี 
ทำให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนดี แลได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกอยูบ่้าง 
2. รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ทำให้
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
มากขึ้น 
3. ชุมชนเข้มแข็งให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาส่งผลให้มีการระดมทุน
ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

1. ประชาชนมุ่งประกอบอาชีพ จึงขาด
การดูแลเอาใจใส่ต่อครอบครัว 
2. ภาวะเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 
ทำให้ผู้ปกครองบางคนขาดรายได้ 
3. ผู้ปกครองนักเรียนเป็นประชากรท่ีย้าย
ถิ่นฐานบ่อย ทำให้ยากต่อการติดต่อ 

2.4 ด้านการเมืองและ
กฎหมาย (P) 

1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
2. การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
3. กรรมการสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัด
การศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนมากขึ้น 

1. นโยบายของรัฐบาลมากเกินไป ทำให้
ครูต้องรับภาระงานมากจนปฏิบัติหน้าท่ี
การสอนขาดประสิทธิภาพ 
2. ผู้ปกครองไม่เข้าใจระบบนโยบาย หรือ
การเปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษาทำให้
ขาดความร่วมมือในนโยบายของโรงเรียน
3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยให้
ความสนใจในการสนับสนุนด้านการศึกษา
และงบประมาณแก่โรงเรียน 
4. มีการปรับเปล่ียนเรื่องระเบียบ
กฎหมายบ่อย 
5. นโยบายไม่ต่อเนื่องทำให้การศึกษา
พัฒนาช้า 
6. เปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยทำให้นโยบายเก่า
ไม่ต่อเนื่องกับนโยบายใหม่ท่ีไม่ชัดเจน 
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ตาราง 1 ตารางกำหนดน้ำหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  น้ำหนัก  
S1 ด้านโครงสร้างงานและนโยบาย  0.13 
S2 ด้านการให้บริการและผลผลิต  0.19 
M1 ด้านบุคลากร  0.21 
M2 ด้านการเงิน  0.20 
M3 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์  0.14 
M4 ด้านการบริหารจัดการ  0.13 

น้ำหนักรวม  1.00 
ตาราง 2 การกำหนดน้ำหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก  
S  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 0.23 
T  ด้านเทคโนโลยี 0.25 
E  ด้านเศรษฐกิจ 0.32 
P  ด้านการเมืองและกฎหมาย 0.20 

น้ำหนักรวม  1.00 
 
ตารางกำหนดน้ำหนักประเด็นตัวชี้วัดของสภาพแวดล้อมภายใน 
ตาราง 3 ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1 : Structure) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก 
S1.1 กฎระเบียบของโรงเรียนมีความขัดเจน 
S1.2 การกำหนดนโยบายสอดคล้องกับบริบทโรงเรียน การวางแผนระบบงานได้ท่ัวถึงโดย
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี มีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ 
S1.3 มีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
S1.4 การเปล่ียนแปลงนโยบายและผู้บริหารค่อนข้างบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการ
บริหารงาน 
S1.5โครงสร้างการบริหารงานไม่ชัดเจน ขาดการประชุมอย่างต่อเนื่อง การติดตามงานและการ
ประสานงานไม่มีความต่อเนื่อง 
S1.6 การส่ือสารภายในองค์กรไม่ชัดเจน 

+3.69 
+4.31 

 
+4.38 
-3.15 

 
-2.00 

 
-2.31 

น้ำหนักรวม +4.92 
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ตาราง 4 ด้านการให้บริการและผลผลติ (S2 : Services/Product) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก 
S2.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
S2.2 ส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพ 
S2.3 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
S2.4 ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
S2.5 โรงเรียนให้บริการชุมชน และองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
S2.6 โรงเรียนจัดการการศึกษาอย่างท่ัวถึง ทำให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และท่ัวถึง 
S2.7 โรงเรียนมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน 
S2.8 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
S2.9 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
S2.10 มีการจัดการด้านบริการท่ีเพียงพอ และมีคุณภาพ 
S2.11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ O-NET ต่ำกว่าระดับประเทศ 
S2.12 มีนักเรียนออกกลางคัน 
S2.13 นักเรียนมีผลการเรียนเป็นศูนย์ 
S2.14 นักเรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
S2.15 นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัว มีผลกระทบต่อกระทบในด้านจิตใจและด้านการ
เรียน 
S2.16 นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้น 

+4.46 
+4.31 
+4.08 
+3.69 
+4.23 

 
+4.38 

 
+3.69 
+3.85 
+4.23 
+4.08 
-3.00 
-2.77 
-3.00 
-2.62 
-3.08 

 
-3.46 

น้ำหนักรวม +23.07 
 
ตาราง 5 ปัจจัยด้านบุคลากร (M1 : Man) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก 
M1.1 ครูสอนตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามวิชาเอก 
M1.2 ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาท่ีสอน 
M1.3 ครูมีคุณธรรม มีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ 
M1.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
M1.5 ครูมีภาระหน้าท่ีมากเกินไป 
M1.6 ครูมีภาระงานอื่นท่ีเร่งด่วนเข้ามาทำให้ไม่เต็มท่ีกับการสอน 
M1.7 ครูบางท่านขาดส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช้จัดการเรียนการสอน 

+4.62 
+4.62 
+4.38 
+4.46 
- 4.15 
- 4.00 
- 2.77 

น้ำหนักรวม +7.16 
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ตาราง 6 ปัจจัยด้านการเงิน (M2 : Money) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก 
M2.1 การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ 
M2.2 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงชุมชนเป็นอย่างดี 
M2.3 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอและจำกัด เนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กทำให้บาง
โครงการหรือกิจกรรมได้รับเงนิสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการจัดการ 
M2.4 การเรียนการสอนขาดการระดมทุนในการสนับสนุนส่ือการสอน 

+4.62 
 

+4.46 
-3.31 

 
-2.85 

น้ำหนักรวม +2.92 
 
ตาราง 7 ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (M3 : Materials) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก 
M3.1 โรงเรียนมีพืน้ท่ีอย่างเพียงพอ มีทำเลท่ีเหมาะสม 
M3.2 โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
M3.3 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะมีการชำรุด ยังต้องได้รับการ
ซ่อมแซมและปรับปรุง 
M3.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนยงัไม่มีการจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
M3.5 อาคารเรียนและอาคารประกอบยังขาดการดูและและปรับปรุงในเรื่องส่ือเทคโนโลยี 
M3.6 สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ยังไม่เพยีงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

+4.54 
+4.46 
-3.23 

 
-2.85 
-2.69 
-3.23 

น้ำหนักรวม -3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 
ตาราง 8 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (M4 : Management) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก 
M4.1 มีการทำงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
M4.2 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
M4.3 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
M4.4 มีการร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง 
M4.5 การมอบหมายงานให้บุคลากรในโรงเรียนดำเนินงานตรงตามความสามารถและ
ประสบการณ์ 
M4.6 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
M4.7 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียน 
M4.8 การบริหารงานแต่ละฝ่ายมีความชัดเจน 
M4.9 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ โครงการบางกิจกรรมมีความซ้ำซ้อนขาดการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่นำผลการดำเนินงานมาแก้ไข 
M4.10 การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ 
M4.11 ข้อมูลสารสนเทศในเชิงระบบการบริหารจัดการในรูปแบบออนไลน์ยังไม่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
M4.12 มีนโยบายเร่งด่วนส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
M4.13 ระบบสารสนเทศไม่เป็นระบบ(ไม่ครบทุกฝ่าย) 
M4.14 นโยบายมีการเปล่ียนแปลงบ่อยและมีการรายงานด้านเอกสารมากทำให้มีอุปสรรคในการ
จักการเรียน 

+4.38 
+4.92 
+4.31 
+4.31 
+4.15 

 
+4.54 
+4.23 
+4.23 
-2.00 

 
-2.62 
-2.69 

 
-3.15 
-2.77 
-3.00 

 
น้ำหนักรวม +18.84 

 
ตารางกำหนดน้ำหนักประเด็นตัวชี้วัดของสภาพแวดล้อมภายนอก  
ตาราง 9 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก 
S1 มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย การให้ความร่วมมือทาง
วิชาชีพ และปราชญ์ชุมชน 
S2 ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านทรัพยากร การร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ  
S3 ชุมชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน 

S4 ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาต่อ เน้นการประกอบอาชีพ 
S5 ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัด 
S6 ปัญหาครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง ผู้ปกครองบางส่วนขาดทักษะในการอบรมบุตร
หลานในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 

+4.46 
 

+4.15 
+4.31 
-3.15 
-2.46 
-2.62 

 
น้ำหนักรวม +4.69 
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ตาราง 10 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก 
T1 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนใน
การแสวงความรู้ ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะและความรอบรู้ในเทคโนโลยี  
T2 องค์กรปกครองท้องถิ่น(อบจ.) สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
T3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้โรงเรียนมีช่องทางการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
T4 มีขีดจำกัดในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากระบบสัญญาณมือถือและอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดความ
เล่ือมล้ำในการเรียนรู้ 
T5 ระบบเครือข่าย Internet ไม่ครอบคลุมในบางพื้นท่ี ไม่มีสัญญาณ 
T6 นักเรียนใช้เทคโนโลยีไม่ถูกต้องและบางคนใช้ ไม่เกิดความสร้างสรรค์ 
T7 นักเรียนมีค่านิยมท่ีเปล่ียนไป ติดอยู่กับการใช้โทรศัพท์ ไม่สนใจส่ิงใด 

+4.38 
 

+3.85 
 

+4.08 
-2.31 

 
-2.38 
-3.08 
-2.77 

น้ำหนักรวม +1.77 
 
ตาราง 11 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก 
E1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีรายได้มั่นคง แต่เป็นปี ทำให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์
การเรียนดี แลได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกอยูบ่้าง 
E2 รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น 
E3 ชุมชนเข้มแข็งให้การสนับสนุนทุนการศึกษาส่งผลให้มีการระดมทุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 
E4 ประชาชนมุ่งประกอบอาชีพ จึงขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อครอบครัว 
E5 ภาวะเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ทำให้ผู้ปกครองบางคนขาดรายได้ 
E6 ผู้ปกครองนักเรียนเป็นประชากรท่ีย้ายถ่ินฐานบ่อย ทำให้ยากต่อการติดต่อ 

+4.77 
 

+4.23 
+4.69 

 
-2.69 
-3.08 
-2.85 

น้ำหนักรวม +5.07 
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ตาราง 12 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก 
P1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
P2 การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
P3 กรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาส่งเสริมให้
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 
P4 นโยบายของรัฐบาลมากเกินไป ทำให้ครูต้องรับภาระงานมากจนปฏิบัติหน้าท่ีการสอนขาด
ประสิทธิภาพ 
P5 ผู้ปกครองไม่เข้าใจระบบนโยบาย หรือการเปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษาทำให้ขาดความ
ร่วมมือในนโยบายของโรงเรียน 
P6 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสนใจในการสนับสนุนด้านการศึกษาและ
งบประมาณแก่โรงเรียน 
P7 มีการปรับเปล่ียนเรื่องระเบียบกฎหมายบ่อย 
P8 นโยบายไม่ต่อเนื่องทำให้การศึกษาพัฒนาช้า 
P9 เปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยทำให้นโยบายเก่าไม่ต่อเนื่องกับนโยบายใหม่ท่ีไม่ชัดเจน 

+4.00 
+4.05 
+4.10 

 
-4.40 

 
-3.00 

 
-2.20 

 
-3.50 
-4.80 
-4.20 

น้ำหนักรวม -9.95 

สถานภาพของโรงเรียน  
ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ดำเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ได้นำผลจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไปดำเนินการ วิเคราะห์
สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของโรงเรยีน ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ  

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
2.3 การประเมินสถานภาพของโรงเรียนตกพรมวทิยาคาร 
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2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

ตารางแสดงค่าน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
 

ปัจจัยภายนอก 
 

 
น้ำหนัก 

ค่าคะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย  
สรุป 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย   (S1) 0.13 4.13 -2.49 0.54 -0.32 +0.22 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.19 4.10 -2.99 0.78 -0.57 +0.21 
3. ด้านบุคลากร (M1) 0.21 4.52 -3.64 0.95 -0.76 +0.19 
4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (M2) 0.20 4.54 -3.08 0.91 -0.62 +0.29 
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.14 4.50 -3.00 0.63 -0.42 +0.21 
6. ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.13 4.44 -2.70 0.58 -0.35 +0.23 

สรุปปัจจัยภายใน 1.00   4.39 -3.04  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +1.35  

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนคณะทำงานได้ดำเนินการพิจารณาจากจุดแข็ง และ

จุดอ่อนซึ่งได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติงานโดยมีปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 6 ปัจจัย คือ  
  1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย พบว่า โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายสอดคล้องกับบริบท เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน มีการวางแผนระบบงานกระจายอำนาจแบ่งงานอย่างท่ัวถึง มีการทำงานเป็นทีม คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเข้มแข็ง โรงเรียนมีการกำหนดกฎระเบียบท่ีชัดเจน แต่ก็มีประเด็นท่ีเป็น
จุดอ่อน คือ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารค่อนข้างบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน อกีท้ังขาดความ
ต่อเนื่องในการติดตามงาน และการส่ือสารภายในองค์กรขาดความชัดเจน สรุปโดยรวมถือว่าปัจจัยด้านโครงสร้าง
และนโยบายเป็นจุดแข็งของโรงเรียน  
  2. ปัจจัยด้านการให้บริการและผลผลิต พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา 
แก่ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีบริการได้ทุกคน โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพ 
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน นักเรียนได้รับการดูแลจาก
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มเข็งคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
โรงเรียนให้บริการชุมชน และองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แต่มีจุดอ่อน คือ นักเรียนบางส่วนมีปัญหาทางด้านครอบครัวมีผลกระทบต่อ
นักเรียนในด้านจิตใจและด้านการเรียน ส่งผลให้มีนักเรียนออกกลางคัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติต่ำกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ แต่สรุปโดยรวม ปัจจัยด้านการให้บริการและผลผลิตเป็นจุดแข็งของ
โรงเรียน 

3. ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความเข้มแข็ง ทุ่มเทการทำงานให้กับทุกภารกิจของโรงเรียน                
ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาท่ีสอน มีจำนวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอกับจำนวน
นักเรียนและการบริหารจัดการ ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนำความรู้ท่ีได้มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ครูสอนตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามวิชาเอก แต่ก็พบว่าบุคลากรบางส่วนยังขาด
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ความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ ครูมีภาระงานอืน่
นอกเหนือจากจากงานสอนมาก แต่สรุปโดยรวมปัจจัยด้านบุคลากรถือว่าเป็นจุดแข็งท่ีมีความสำคัญของโรงเรียน  
  4. ปัจจัยด้านการเงิน พบว่า โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเป็นอย่างดีการบริหาร แต่ก็
พบว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ แต่
สรุปโดยรวมปัจจัยด้านการเงินถือว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียน 
  5. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า โรงเรียนมีพื้นท่ีอย่างเพียงพอ และมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม แต่มีจุดอ่อน คือ 
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะมีการชำรุด ยังต้องได้รับการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบยังขาดการดูและและปรับปรุงในเรื่องส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนยงัไม่มีการจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ และสัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต มีความขัดข้องใน
การใช้งานสรุปโดยรวม ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของโรงเรียน 

6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่า โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีใช้เป็นเครื่องมือใน             
การปฏิบัติงาน  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน โรงเรียนมกีาร
ประสานงานกับองค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชนและองค์กรต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี 
แต่การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบและเป็นปัจจุบันทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กิจกรรมใน
โครงการมีความซ้ำซ้อน ขาดการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการนำผลการดำเนินงานมาแก้ไข 
แต่สรุปโดยรวมปัจจัยด้านการบริหารจัดการถือว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียน 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามปัจจัยท้ัง 6 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นสรุปในภาพรวมได้ว่าปัจจัย

ต่างๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งของโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาโดยการให้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียน
ตกพรมวิทยาคาร มีการจัดระบบด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านผลผลิต ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านการ
บริหารจัดการเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนา  แต่ประสบปัญหาในประเด็นท่ีว่าผู้เรียนมีปัญหาทางด้านครอบครัวส่ง
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจและด้านการเรียน ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมและได้รับการ
สนับสนุนเพิ่มขึ้น ครูต้องนำส่ือการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และท่ีสำคัญ
ก็คือ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อบริหารจัดการ ทำให้โรงเรียนพัฒนาได้ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้เท่าท่ีควร 
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2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินสถานภาพขององค์กร 
 

ปัจจัยภายนอก 
 

น้ำหนัก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย  

สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.23 4.31 -2.74 0.99 -0.63 +0.36 
2. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.25 4.10 -2.64 1.02 -0.66 +0.36 
3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.32 4.56 -2.87 1.46 -0.92 +0.54 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย   (P) 0.20 4.05 -3.68 0.81 -0.74 +0.07 

สรุปปัจจัยภายนอก 1.00   4.28 2.95  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 1.33  

 
คณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนบ้านตรอกนอง โดยจำแนกปัจจัย

ในการวิเคราะห์ 4 ปัจจัย คือ  
1.ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ชุมชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือ ยินดีให้การสนับสนุนและ

ช่วยเหลือในการบริหารงานของโรงเรียน คนในชุมชนมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์สามารถ
นำมาเป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้ แต่ก็ยังมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกับโรงเรียนเป็นอย่างมากก็คือ ผู้ปกครองมีค่านิยม
ในการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนใหญ่ ปัญหาครอบครัวหย่าร้างและผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญ
กับการเรียนของนักเรียน ยกภาระต่างๆท่ีเกี่ยวกับการเรียน พฤติกรรมนักเรียนให้กับทางโรงเรียนรับผิดชอบ เน้น
การประกอบอาชีพเป็นสำคัญ สรุปโดยรวม ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียน
ตกพรมวิทยาคาร 
  2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี พบว่า โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้เรียนในการแสวงความรู้ ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะและความรอบรู้ในเทคโนโลยี นอกจากนี้
โรงเรียนยงัได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์  เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นทำให้ง่าย สะดวกในการส่ือสาร การประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน แมว้่าบางช่วงเวลาระบบสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอาจขัดข้อง 
นักเรียนบางส่วนใช้เครื่องมือส่ือสารโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือไม่เหมาะสม แต่สรุปโดยรวม ปัจจัยปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
  3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  พบว่า ชุมชนให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณและการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพและท่ีดินทำกินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง แม้ว่าผู้ปกครองบางส่วนย้ายถ่ิน
ฐานบ่อยมุ่งประกอบอาชีพ จึงขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน สรุปโดยรวมปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยท่ี
ยังคงเอื้อต่อการพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน  

4. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย พบว่า การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีแนว
ปฏิบัติท่ีชัดเจน นโยบายรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนมากขึ้น  สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
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อาชีพและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่านโยบายด้านการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลต่อ
ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการศึกษาและเกิดความซ้ำซ้อนในการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อสนองนโยบายของ
หลาย ๆ หน่วยงาน ท่ีกระทบต่อเวลาเรียน กระทบต่อภาระงานของครู ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน สรุปโดยรวมปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษา
ของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัยท้ัง 4 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นสรุปในภาพรวม ได้ว่า

ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
โรงเรียนมีสภาพสังคมวัฒนธรรมท่ีดี มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งวัฒนธรรม ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และงบประมาณ มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบชัดเจนและ
ต่อเนื่อง โดยมีอุปสรรคปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 
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การประเมินสถานภาพของโรงเรียน  
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ประเมินสถานภาพองค์กร 

(1) 
 

ปัจจัย
ภายนอก 

(2) 
นน.

คะแนน
รวม

เท่ากับ 
1 

(3) 
ค่าคะแนน 

(4) 
คะแนนจริง 

(5) 
 
สรุป 

(6) 
 

ปัจจัย
ภายใน 

(7) 
นน.

คะแนน
รวม

เท่ากับ 
1 

(8) 
ค่าคะแนน 

(9) 
คะแนนจริง 

(10) 
 

สรุป โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. S 0.23 4.31 -2.74 0.99 -0.63 +0.36 1. S1 0.13 4.13 -2.49 0.54 -0.32 +0.22 
2. T 0.25 4.10 -2.64 1.02 -0.66 +0.36 2. S2 0.19 4.10 -2.99 0.78 -0.57 +0.21 
3. E 0.32 4.56 -2.87 1.46 -0.92 +0.54 3. M1 0.21 4.52 -3.64 0.95 -0.76 +0.19 
4. P 0.20 4.05 -3.68 0.81 -0.74 +0.07 4. M2 0.20 4.54 -3.08 0.91 -0.62 +0.29 
       5. M3 0.14 4.50 -3.00 0.63 -0.42 +0.21 
       6. M4 0.13 4.44 -2.70 0.58 -0.35 +0.23 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.28 2.95  สรุปปัจจัยภายใน 4.39 -3.04  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 1.33  เฉลี่ยปัจจัยภายใน +1.35  
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สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน  

ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ดังกล่าวข้างต้นสามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้อยู่ในลักษณะ “เอื้อและ 
แข็ง” (STAR) กล่าวคือ โรงเรียนมีโอกาสท่ีจะพัฒนาภารกิจในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการ ศึกษา
กับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้
ความสามารถของตนเอง และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดการท่ีเป็นระบบชัดเจนและมีคุณภาพ ด้านผลผลิตและการให้บริการท่ีดีมีช่ือเสียงเป็นจุดแข็ง 
ในการพัฒนาภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม  
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย ซึ่งมีระเบียบพระราชบัญญัติท่ีเอื้อต่อการดำเนินการ 
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ปรัชญา  มีคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน 
อัตลักษณ์   กิจกรรมดี มีน้ำใจ 
เอกลักษณ์ ส่ิงแวดล้อมดี บรรยากาศน่าเรียน 
วิสัยทัศน์ (Vision)  การศึกษามีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อมดี มีทักษะอาชีพ 
พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนครูทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลโดยความร่วมมือของชุมชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

  5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัด 
เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. สถานศึกษามีส่ือ เทคโนโลยีทันสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร 
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

  6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  7. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพท่ีหลากหลาย 
กลยุทธ ์
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมทักษะอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
  

บทที่ 3 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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กรอบกลยุทธ์ (Strategic Framework) 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมทักษะอาชีพ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
- เตรียมความพร้อมสอบ O-NET 
- สอบ O- Net 
- ปรับพื้นฐานนักเรียนม.1 ม.4   
 

   1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระของโรงเรียน
ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
   2. เพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET และ PISA 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่ม
สาระ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
2. ผลการสอบ O-NET, NTและ PISA 
สูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 5  
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

5 5.5 6 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
2. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

    1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

1. นักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน 
175 คน  
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดขึ้น 
ร้อยละ 90  
2. ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จำนวน 
13 คน ดำเนินการจัดและเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ครบท้ังหมดตาม
โครงการ ร้อยละ 90 
3. นักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพและความถนัด 
4. ครูโครงเรียนตกพรมวิทยาคาร ได้มี
โอกาสจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ และแสดงศักยภาพในการพัฒนา
ผู้เรียนตามความถนัดและได้อย่างเต็มท่ี 

90 91 92 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- Open House 
- ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตพื้นท่ี 
- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับชาติ 
- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 
- กิจกรรมลูกเสือ 
ทัศนศึกษา 
- ชุมนุมทักษะอาชีพ 
- พิธีมอบประกาศนียบัตร นร. ม.3, 
ม.6 และปัจฉิม 
- งานรับนักเรียน 

1. เพื่อพัฒนางานรับนักเรียน 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปรับพื้นฐาน
นักเรียน ม.1 และ ม.4 พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร-ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
ม.3 และม.6 กิจกรรมทัศนศึกษา  
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
งานเปิดบ้านตกพรมวิทยาคาร  
2. เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ีและ
ระดับชาติ  
 3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน: กิจกรรมชุมนุมทักษะอาชีพ 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมตาม
นโยบาย: ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

1. นักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ระดับช้ัน ม. 1 และ ม. 4 เข้าร่วม
กิจกรรมงานรับนักเรียน ปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ และปรับพื้นฐาน นักเรียน
ระดับช้ัน ม. 1-6 จำนวน 175 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา งานเปิดบ้านตก
พรมวิทยาคาร การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: 
กิจกรรมชุมนุมทักษะอาชีพ นักเรียน
ระดับช้ัน ม. 1-3 จำนวน  ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมตามนโยบาย: 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นักเรียน
ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร-ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
และนักเรียนระดับช้ัน ม. 4-6 ร่วม
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
2. ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จำนวน 
13 คน เข้าร่วมงานรับนักเรียนใหม่ 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ปรับพื้นฐาน 
ทัศนศึกษา งานเปิดบ้านตกพรมวิทยาคาร 
 

97 98 99 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
  การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมค่าย

อบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน: กิจกรรมชุมนุมทักษะอาชีพ 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมตาม
นโยบาย: ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พิธี
มอบประกาศนียบัตร-ปัจฉิมนิเทศ และ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

   กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
4. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 
- ส่ือการเรียน 
การสอน 
- งานสารบรรณ 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 

1. เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยี อำนวย
ความสะดวก ใช้เป็นส่ือในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย 
 2. เพื่อให้ครูผลิตส่ือและใช้ส่ือการ
สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ทางการศึกษาร้อยละ 80 

80 81 82 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

2. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลิตส่ือและใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ ร้อยละ 70 

70 71 72 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
1. กิจกรรมวันสำคัญ 
- วันไหว้ครู 
- วันแห่เทียนเข้าพรรษา 
- วันแม ่
- วันลอยกระทง 
- วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ราชินี 
- วันเด็ก 
- วันสันติภาพโลก 
- วันรักษ์โรงเรียน 
2. งานสภานักเรียน 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย                       
มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบ้ืองต้น ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความกตัญญูรู้คุณ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความ
เมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้
ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่าง
คุ้มค่าตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตน
ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
6. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
บ้านวัดและโรงเรียนในการพฒันา 
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีวินัย  
ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามระเบียบ 
 ของสถานศึกษาและหลักธรรมทาง
ศาสนา 
2. นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป                         
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. นักเรียนร้อยละ80  ขึ้นไป                         
มีความกตัญญูกตเวที 
4. นักเรียนร้อยละ80  ขึ้นไป                  
มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
5. นักเรียนร้อยละ80  ขึ้นไป  ประหยัด  
รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนและส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า 
6. นักเรียนร้อยละ80  ขึ้นไป  ภูมิใจใน
ความเป็นไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ไทย นิยมไทย 

80 81 82 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครอง 
 - กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
 

     1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วย 
และส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพเป็น
คน ท่ีสมบูรณ์ 
ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา  
      2. เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
      3. เพื่อส่งเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพพัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และ
จริยธรรมทางสังคม (MD) ท่ีดีงาม เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอก
เห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
 

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม   
ตามความเป็นจริง  
2. มีแบบฟอร์มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นแบบเดียวกัน 
ครบถ้วน และง่ายต่อการนำไปใช้ 
3. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม 
4. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตาม 
ศักยภาพ เป็นคน ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา  
5. สัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น  
6. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  
รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
เรียนรู้อย่างมีความสุข  

80 81 82 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนนุครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการโรงเรียนสุจริต 
- ปปช สพฐน้อย ปปช สพฐ ชุมชน 
บริษัทสร้างการดี 
- ถอดบทเรียนBest Practice 
- ค่ายเยาชนคนดีศรีแผ่นดิน 
- สร้างสรรค์ ต่อต้านทุจริตผ่าน
ภาพยนต์ส้ัน 
- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
การดำเนินงานของภาครัฐ ITA 

 1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้นักเรียนมี
ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และมีจิต สาธารณะ  
2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ สามารถนำ
กระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
 3. เพื่อฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่ การ
อยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกนั ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน      
     

1. นักเรียนร้อยละ80 ได้รับการพฒันา
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  
2. นักเรียนร้อยละ80 มีจิตสำนึก                 
มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อยา่งพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  
3. นักเรียนมีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิต
สาธารณะ 
 4. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ี หลากหลาย และสามารถนำ
กระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
5. นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกนั การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การ
เคารพกฎระเบียบ ความมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมในการดำรงตน และความมี
น้ำใจ เอาใจใสต่อสังคมส่วนรวม 

82 83 84 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมหลัก 
- ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
- โรงเรียนดี ต้องมีท่ียืน 
- คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยและ
มารยาท 
3. เพื่อจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมจริยธรรมด้าน
ระเบียบวินัยและมารยาทของนักเรียน 
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้านระเบียบวินัย
และมารยาทให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
นักเรียน     

1. บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน 
ร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมกับ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน  
ร้อยละ  80  มีคุณธรรมจริยธรรม
ด้านระเบียบวินัยและมารยาทเพิ่ม
สูงขึ้น 
3. นักเรียน ร้อยละ 80 มีคุณธรรม
ด้านระเบียบวินัยและมารยาท 

80 81 82 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

4. บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน
มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านระเบียบ
วินัยและมารยาท 
5. นักเรียน  ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
ฝึกจริยธรรมด้านระเบียบวินัยและ
มารยาท 

100 100 100  
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรม PLC 
- ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- เสริมสร้างวินัย 
- คุณธรรมจริยธรรม 
- และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ประชุม อบรม สัมมนา 
 - ศึกษาดูงาน 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ัง
ในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการประชุม 
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน มาใช้เพื่อให้
เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ท่ี
ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับ
บุคลากรและ  
นักเรียน 

1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ในวิชาชีพครู ร้อยละ 80 
2. ครูและบุคลากรความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ร้อยละ 80 
3. ครูและบุคลากรได้เข้ารับการ
ประชุม อบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน ร้อยละ 80 
  

80 81 82 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
4. โครงการเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- กิจกรรมยกย่องเชิดเกียรติ 
- กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 
 

1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
2. เพื่อเป็นการแรงจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ  
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ครูและเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ครูในโรงเรียน  

1. ครูและบุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานม มีความ
รักสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน ร้อยละ 90 

90 91 92 กลุ่มบริหาร
บุคคล 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ประชุมวางแผนการดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมการพัฒนาการบริหารงาน 
- กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 
- กิจกรรมการดําเนินงานตาม
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

1. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

1. ผู้บริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งานภายในสถานศึกษาร้อยละ 80 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และ
ประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
ประสทธิภาพในการบริหารจัดการ
งานภายในสถานศึกษา ร้อยละ 80 

80 81 82 กลุ่มบริหาร
บุคคล 
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
- พัฒนางานเทคโนโลยี 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ(วารสาร/
เว็บไซต์) 
- พัฒนางานโสตทัศนอุปกรณ์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้
ในการจัดการศึกษา 
2. เพื่อเป็นแหล่งบริการและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนแก่ผู้ใช้งาน 
3. เพื่อปรับปรุงระบบการส่ง
สัญญาณเสียงตามสายภายในอาคาร
เรียน 

1. กิจกรรมทุกกิจกรรมได้ดำเนินการ 100 100 100 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 2. กิจกรรมตามโครงการมีคุณภาพใน

ระดับดีขึ้นไป 
80 81 82 
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กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- 5 ส 
- ค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- งานโภชนาการ 
- งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
- งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
- งานส่งเสริมวินัยจราจร 
 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาภาวะโลก 
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้คุณ
ค่าและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้ปฏิบัติจริงจนตระหนักถึง
ความจำเป็นใช้พลังงานไฟฟ้าและการ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี เพื่อเป็น
การลดปริมาณคาร์บอนให้น้อยลง 
4. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเปล่ียน
ขยะเป็นเงินเพื่อนำมาเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและรู้จัก
การแยกขยะ 
 5. เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลด
การใช้พลังงานเช้ือเพลิงท่ีส้ินเปลืองท้ัง
ในด้านการเดินทางและทางด้านอาหาร
ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะกับโลก 

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1- ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และคณะครูทุกท่าน 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาให้รู้คุณค่า
และการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ       
3. นักเรียนรู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

100 100 100 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
2. โครงการโรงเรียนสีขาว 
- ห้องเรียนสีขาว 
- วันงดสูบบุหรี่โลก 
- วันต่อต้านยาเสพติด 
- ลูกเสือต้านยาเสพติด 
 

1. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจถึงแนวทางในการ   ดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
2. เพื่อดำเนินการสถานศึกษาสีขาวและ
ห้องเรียนสีขาวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดำเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขนอก สถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการ
นำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ปัจจัย
เส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี 
 6. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข
ทุกประเภท 
 

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1- 
6  ได้รับการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ป้องกัน ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
และอบายมุข 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตาม 
ศักยภาพ เป็นคน ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา  
3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  
4. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  
รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

100 100 100 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero  Waste School) 
- กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องขยะ 
- กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้แก่
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชน 
- กิจกรรมแยกขยะ 
จากห้องเรียนกิจกรรมการลด  
- การใช้ซ้ำ และคัดแยกนำกลับมาใช้
ประโยชน์ (3Rs) 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมการเรียนรู้ขยะบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะ
และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นความสำคัญและสามารถ
ปฏิบัติได้ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะและ
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1- 
6  ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการลด
การคัดแยกขยะและการนำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตาม 
ศักยภาพ เป็นคน ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา  
3. นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและ
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
4. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  
รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้   
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

100 100 100 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการพัฒนางานวิชาการ 
- พัฒนางานนิเทศการสอน 
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนางานแนะแนว 
- พัฒนางานทะเบียนวัดผล 
- พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่นและสนองนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบนิเทศ
ภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และ
นำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ำเสมอ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม และตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
4. เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการวัด
และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อให้ให้เกิดการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับท่ีได้มาตรฐาน 
 

1. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) อย่างน้อย 1 ฉบับ และหลักสูตร
ท้องถิ่น 1 ฉบับ 
2. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยครู 
จำนวน 13 คน ได้รับการนิเทศ  
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
3. โรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการแนะแนวที่
เป็นระบบและเกิดประโยชน์โดยตรงแก่
นักเรียนในการศึกษาต่อ สัปดาห์ละ  
1 คาบ 
4. โรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีระบบการ
วัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถแสดงผลการเรียนได้ทันทีทุกครั้ง
ท่ีต้องการข้อมูล 
 

100 100 100 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
  5. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีระบบ

ประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน สามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินต่างๆ และ
พร้อมสำหรับการประเมินตรวจสอบได้
ทันที 
6. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐาน และหลักสูตร
ท้องถิ่นที่เหมาะสม 
7. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
8. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมชุมนุม
ทักษะอาชีพ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมแนะ
แนว และกิจกรรมตามนโยบาย: ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ครบถ้วน 
9. โรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีระบบการ
วัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ10. 
10. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีระบบ
ประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
วิชาการ 
- บริหารจัดการห้องสมุด 
 
 

1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มี
ชีวิตและนำส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้ทุก
เวลา ทุกสถานท่ี 
2. เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ
และเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่
แล้วให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

1. โรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการ จำนวน 9 แห่ง 
และห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 
ห้อง 
2. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  
มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ  
น่าศึกษาเรียนรู้ และมีห้องสมุดท่ีมี 
หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีทันสมัย พร้อม
สำหรับให้บริการแก่ครู นักเรียน และ
ชุมชน 

100 100 100 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

3. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรมระดมทรัพยากร 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- กิจกรรมการบริการชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้
คณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรคณะ
บุคคลอื่น 
2. เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง           
3. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียน 
4. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา และ
องค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้องค์กรนักเรียน ในรูปแบบ
กรรมการสภานักเรียน 
3. จัดต้ังคณะกรรมการภาคี
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 

100 100 100 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- สาธารณูปโภค 
- เช้ือเพลิง 
- ตรวจสอบภายใน 
- ควบคุมภายใน 
- ซ่อมบำรุงพาหนะ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
งานพัสดุ 

1. เพื่อจัดสรรงบประมาณส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
2. เพื่อจัดการบริหารงานภายในองค์กรให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การบริหารจัดการงบประมาณ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 
100 
2. การดําเนินงาน บริหารจัดการ
ภายในองค์กร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมตามความ
รับผิดชอบของกลุ่มบริหารแต่ละฝ่าย  
ร้อยละ 100  
 
 

100 100 100 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมทักษะอาชีพ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
- เตรียมความพร้อมสอบ O-NET 
- สอบ O- Net 
- ปรับพื้นฐานนักเรียนม.1 ม.4   
 

   1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระของโรงเรียน
ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
   2. เพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET และ PISA 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่ม
สาระ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
2. ผลการสอบ O-NET, NTและ PISA 
สูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 5  
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

6,000 6,500 7,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
 การนำแผนพัฒนาคุณภาพสู่แผนปฏิบัติการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
2. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

    1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

1. นักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน 
175 คน  
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดขึ้น 
ร้อยละ 90  
2. ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จำนวน 
13 คน ดำเนินการจัดและเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ครบท้ังหมดตาม
โครงการ ร้อยละ 90 
3. นักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพและความถนัด 
4. ครูโครงเรียนตกพรมวิทยาคาร ได้มี
โอกาสจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ และแสดงศักยภาพในการพัฒนา
ผู้เรียนตามความถนัดและได้อย่างเต็มท่ี 

90,000 92,000 94,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- Open House 
- ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตพื้นท่ี 
- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับชาติ 
- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 
- กิจกรรมลูกเสือ 
ทัศนศึกษา 
- ชุมนุมทักษะอาชีพ 
- พิธีมอบประกาศนียบัตร นร. ม.3, 
ม.6 และปัจฉิม 
- งานรับนักเรียน 

1. เพื่อพัฒนางานรับนักเรียน 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปรับพื้นฐาน
นักเรียน ม.1 และ ม.4 พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร-ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
ม.3 และม.6 กิจกรรมทัศนศึกษา  
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
งานเปิดบ้านตกพรมวิทยาคาร  
2. เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ีและ
ระดับชาติ  
 3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน: กิจกรรมชุมนุมทักษะอาชีพ 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมตาม
นโยบาย: ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

1. นักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ระดับช้ัน ม. 1 และ ม. 4 เข้าร่วม
กิจกรรมงานรับนักเรียน ปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ และปรับพื้นฐาน นักเรียน
ระดับช้ัน ม. 1-6 จำนวน 175 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา งานเปิดบ้านตก
พรมวิทยาคาร การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: 
กิจกรรมชุมนุมทักษะอาชีพ นักเรียน
ระดับช้ัน ม. 1-3 จำนวน  ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมตามนโยบาย: 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นักเรียน
ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร-ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
และนักเรียนระดับช้ัน ม. 4-6 ร่วม
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
2. ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จำนวน 
13 คน เข้าร่วมงานรับนักเรียนใหม่ 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ปรับพื้นฐาน 
ทัศนศึกษา งานเปิดบ้านตกพรมวิทยาคาร 
 

52,000 54,000 56,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
  การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมค่าย

อบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน: กิจกรรมชุมนุมทักษะอาชีพ 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมตาม
นโยบาย: ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พิธี
มอบประกาศนียบัตร-ปัจฉิมนิเทศ และ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

   กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
4. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 
- ส่ือการเรียน 
การสอน 
- งานสารบรรณ 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 

1. เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยี อำนวย
ความสะดวก ใช้เป็นส่ือในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย 
 2. เพื่อให้ครูผลิตส่ือและใช้ส่ือการ
สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ทางการศึกษาร้อยละ 80 

54,000 
 

54,000 54,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

2. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลิตส่ือและใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ ร้อยละ 70 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
1. กิจกรรมวันสำคัญ 
- วันไหว้ครู 
- วันแห่เทียนเข้าพรรษา 
- วันแม ่
- วันลอยกระทง 
- วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ราชินี 
- วันเด็ก 
- วันสันติภาพโลก 
- วันรักษ์โรงเรียน 
2. งานสภานักเรียน 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย                       
มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบ้ืองต้น ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความกตัญญูรู้คุณ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความ
เมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้
ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของอย่าง
คุ้มค่าตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตน
ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
6. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
บ้านวัดและโรงเรียนในการพฒันา 
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีวินัย  
ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามระเบียบ 
 ของสถานศึกษาและหลักธรรมทาง
ศาสนา 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป                         
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป                         
มีความกตัญญูกตเวที 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป                  
มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
5. นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป  ประหยัด  
รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนและส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า 
6. นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป  ภูมิใจใน
ความเป็นไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ไทย นิยมไทย 

16,000 17,000 18,000 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครอง 
 - กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
 

     1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วย 
และส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพเป็น
คน ท่ีสมบูรณ์ 
ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา  
      2. เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
      3. เพื่อส่งเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพพัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และ
จริยธรรมทางสังคม (MD) ท่ีดีงาม เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอก
เห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
 

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  ตาม
ความเป็นจริง  
2. มีแบบฟอร์มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นแบบเดียวกัน 
ครบถ้วน และง่ายต่อการนำไปใช้ 
3. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม 
4. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตาม 
ศักยภาพ เป็นคน ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา  
5. สัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น  
6. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  
รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
เรียนรู้อย่างมีความสุข  

13,000 14,000 15,000 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนนุครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการโรงเรียนสุจริต 
- ปปช สพฐน้อย ปปช สพฐ ชุมชน 
บริษัทสร้างการดี 
- ถอดบทเรียนBest Practice 
- ค่ายเยาชนคนดีศรีแผ่นดิน 
- สร้างสรรค์ ต่อต้านทุจริตผ่าน
ภาพยนต์ส้ัน 
- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
การดำเนินงานของภาครัฐ ITA 

 1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้นักเรียนมี
ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และมีจิต สาธารณะ  
2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ สามารถนำ
กระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
 3. เพื่อฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่ การ
อยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกนั ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน      
     

1. นักเรียนร้อยละ80 ได้รับการพฒันา
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  
2. นักเรียนร้อยละ80 มีจิตสำนึก                 
มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อยา่งพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  
3. นักเรียนมีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิต
สาธารณะ 
 4. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ี หลากหลาย และสามารถนำ
กระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
5. นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกนั การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การ
เคารพกฎระเบียบ ความมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมในการดำรงตน และความมี
น้ำใจ เอาใจใสต่อสังคมส่วนรวม 

15,000 15,000 15,000 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมหลัก 
- ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
- โรงเรียนดี ต้องมีท่ียืน 
- คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยและ
มารยาท 
3. เพื่อจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมจริยธรรมด้าน
ระเบียบวินัยและมารยาทของนักเรียน 
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้านระเบียบวินัย
และมารยาทให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
นักเรียน     

1. บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน 
ร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมกับ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน  
ร้อยละ  80  มีคุณธรรมจริยธรรม
ด้านระเบียบวินัยและมารยาทเพิ่ม
สูงขึ้น 
3. นักเรียน ร้อยละ 80 มีคุณธรรม
ด้านระเบียบวินัยและมารยาท 

6,000 7,000 8,000 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

4. บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน
มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านระเบียบ
วินัยและมารยาท 
5. นักเรียน  ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
ฝึกจริยธรรมด้านระเบียบวินัยและ
มารยาท 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรม PLC 
- ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- เสริมสร้างวินัย 
- คุณธรรมจริยธรรม 
- และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ประชุม อบรม สัมมนา 
 - ศึกษาดูงาน 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ัง
ในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการประชุม 
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน มาใช้เพื่อให้
เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ท่ี
ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับ
บุคลากรและ  
นักเรียน 

1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ในวิชาชีพครู ร้อยละ 80 
2. ครูและบุคลากรความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ร้อยละ 80 
3. ครูและบุคลากรได้เข้ารับการ
ประชุม อบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน ร้อยละ 80 
  

32,000 32,000 32,000 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
4. โครงการเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- กิจกรรมยกย่องเชิดเกียรติ 
- กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 
 

1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
2. เพื่อเป็นการแรงจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ  
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ครูและเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ครูในโรงเรียน  

1. ครูและบุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานม มีความ
รักสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน ร้อยละ 90 

2,000 2,000 2,000 กลุ่มบริหาร
บุคคล 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ประชุมวางแผนการดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมการพัฒนาการบริหารงาน 
- กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 
- กิจกรรมการดําเนินงานตาม
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

1. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

1. ผู้บริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งานภายในสถานศึกษาร้อยละ 80 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้
และประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
ประสทธิภาพในการบริหารจัดการ
งานภายในสถานศึกษา ร้อยละ 80 

- - - ผู้อำนวยการ 
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
- พัฒนางานเทคโนโลยี 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ(วารสาร/
เว็บไซต์) 
- พัฒนางานโสตทัศนอุปกรณ์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้
ในการจัดการศึกษา 
2. เพื่อเป็นแหล่งบริการและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนแก่ผู้ใช้งาน 
3. เพื่อปรับปรุงระบบการส่ง
สัญญาณเสียงตามสายภายในอาคาร
เรียน 

1. กิจกรรมทุกกิจกรรมได้ดำเนินการ 
 

67,000 68,000 69,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

2. กิจกรรมตามโครงการมีคุณภาพใน
ระดับดีขึ้นไป 
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กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- 5 ส 
- ค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- งานโภชนาการ 
- งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
- งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
- งานส่งเสริมวินัยจราจร 
 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาภาวะโลก 
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้คุณ
ค่าและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้ปฏิบัติจริงจนตระหนักถึง
ความจำเป็นใช้พลังงานไฟฟ้าและการ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี เพื่อเป็น
การลดปริมาณคาร์บอนให้น้อยลง 
4. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเปล่ียน
ขยะเป็นเงินเพื่อนำมาเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและรู้จัก
การแยกขยะ 
 5. เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลด
การใช้พลังงานเช้ือเพลิงท่ีส้ินเปลืองท้ัง
ในด้านการเดินทางและทางด้านอาหาร
ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะกับโลก 

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1- ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และคณะครูทุกท่าน 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาให้รู้คุณค่า
และการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ       
3. นักเรียนรู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

62,000 63,000 64,000 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
2. โครงการโรงเรียนสีขาว 
- ห้องเรียนสีขาว 
- วันงดสูบบุหรี่โลก 
- วันต่อต้านยาเสพติด 
- ลูกเสือต้านยาเสพติด 
 

1. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจถึงแนวทางในการ   ดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
2. เพื่อดำเนินการสถานศึกษาสีขาวและ
ห้องเรียนสีขาวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดำเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขนอก สถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการ
นำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ปัจจัย
เส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี 
6. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุก
ประเภท 
 
 

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1- 
6  ได้รับการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ป้องกัน ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
และอบายมุข 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตาม 
ศักยภาพ เป็นคน ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา  
3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  
4. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  
รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

2,500 2,600 2,700 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
3. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero  Waste School) 
- กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องขยะ 
- กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้แก่
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชน 
- กิจกรรมแยกขยะ 
จากห้องเรียนกิจกรรมการลด  
- การใช้ซ้ำ และคัดแยกนำกลับมาใช้
ประโยชน์ (3Rs) 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมการเรียนรู้ขยะบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะ
และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
2. เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นความสำคัญและสามารถ
ปฏิบัติได้ในเรื่องการลดการคัดแยกขยะและ
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1- 
6  ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการลด
การคัดแยกขยะและการนำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตาม 
ศักยภาพ เป็นคน ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา  
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและ
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
4. นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  
รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้   
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

1,000 1,000 1,000 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1. โครงการพัฒนางานวิชาการ 
- พัฒนางานนิเทศการสอน 
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนางานแนะแนว 
- พัฒนางานทะเบียนวัดผล 
- พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่นและสนองนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบนิเทศ
ภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และ
นำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ำเสมอ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม และตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
4. เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการวัด
และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อให้ให้เกิดการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับท่ีได้มาตรฐาน 
 

1. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) อย่างน้อย 1 ฉบับ และหลักสูตร
ท้องถิ่น 1 ฉบับ 
2. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยครู 
จำนวน 13 คน ได้รับการนิเทศ  
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
3. โรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการแนะแนวที่
เป็นระบบและเกิดประโยชน์โดยตรงแก่
นักเรียนในการศึกษาต่อ สัปดาห์ละ  
1 คาบ 
4. โรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีระบบการ
วัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถแสดงผลการเรียนได้ทันทีทุกครั้ง
ท่ีต้องการข้อมูล 
 

12,000 13,000 14,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
  5. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีระบบ

ประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน สามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินต่างๆ และ
พร้อมสำหรับการประเมินตรวจสอบได้
ทันที 
6. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐาน และหลักสูตร
ท้องถิ่นที่เหมาะสม 
7. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
8. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมชุมนุม
ทักษะอาชีพ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมแนะ
แนว และกิจกรรมตามนโยบาย: ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ครบถ้วน 
9. โรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีระบบการ
วัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ10. 
10. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีระบบ
ประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
วิชาการ 
- บริหารจัดการห้องสมุด 
 
 

1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มี
ชีวิตและนำส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้ทุก
เวลา ทุกสถานท่ี 
2. เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ
และเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่
แล้วให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

1. โรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการ จำนวน 9 แห่ง 
และห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 
ห้อง 
2. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  
มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ  
น่าศึกษาเรียนรู้ และมีห้องสมุดท่ีมี 
หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีทันสมัย พร้อม
สำหรับให้บริการแก่ครู นักเรียน และ
ชุมชน 

52,000 53,000 54,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

3. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรมระดมทรัพยากร 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- กิจกรรมการบริการชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้
คณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรคณะ
บุคคลอื่น 
2. เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง           
3. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียน 
4. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา และ
องค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้องค์กรนักเรียน ในรูปแบบ
กรรมการสภานักเรียน 
3. จัดต้ังคณะกรรมการภาคี
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 

1,000 1,000 1,000 กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- สาธารณูปโภค 
- เช้ือเพลิง 
- ตรวจสอบภายใน 
- ควบคุมภายใน 
- ซ่อมบำรุงพาหนะ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
งานพัสดุ 

1. เพื่อจัดสรรงบประมาณส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
2. เพื่อจัดการบริหารงานภายในองค์กรให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การบริหารจัดการงบประมาณ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 
100 
2. การดําเนินงาน บริหารจัดการ
ภายในองค์กร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมตามความ
รับผิดชอบของกลุ่มบริหารแต่ละฝ่าย  
ร้อยละ 100  
 
 

8,500 9,000 9,500 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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คำสั่งโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ท่ี  50/๒๕๖4 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖4-2566 
  ด้วยโรงเรียนตกพรมวิทยาคารได้ดำเนินการจัดทำแผนrพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 
2564-2566 ขึ้น  ซึ่งเป็นการวางแผนการดำเนินการของโรงเรียนให้เป็นทิศทางท่ีโรงเรียนได้ต้ังเป้าหมายไว้   
และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567  
เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ   
ดังนี้     

คณะท่ีปรึกษา 
   ๑.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
   ๒.  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

คณะทำงาน 
๑. นางนฤมล   กงกลุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒. นางวราภรณ์  พรมอินทร ์ ครู  ค.ศ.๓    กรรมการ 
3. นางตรึงใจ   สุขโข  ครู  ค.ศ.๒    กรรมการ 
4. นายรุ่งโรจน์  มิตรประทาน ครู  ค.ศ.๒    กรรมการ 
5. นางจันทิรา   ทรงธรรม ครู  ค.ศ.๒    กรรมการ 
6. นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ ครู  ค.ศ.๒    กรรมการ 

 7. นายจักรกรี  โพธิ์ศรี  ครู  ค.ศ.๒    กรรมการ 
  8. นางศรินธร เพ็ชรัตน์  ครู  ค.ศ.1    กรรมการ 

9. นางสาวกีรติ เทพมนตรี ครู  ค.ศ.๑    กรรมการ 
 10. นายจารุพรรณ  สวัสดี ครู  ค.ศ.๑    กรรมการ 

๑1. นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย   ครู  ค.ศ.๑     กรรมการ 
๑2. นางสาวสุจิตตรา อยู่เจริญ ครู  ค.ศ.๑   กรรมการ 
๑๓. นายพิทักษ์  ทรงธรรม พนักงานราชการ     กรรมการ 
๑๔. นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม ครู  ค.ศ.2            กรรมการและเลขานุการ 

  
  ท้ังนี้   ต้ังแต่วันท่ี  ๑7  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
            ส่ัง  ณ  วันท่ี  17 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

(นางนฤมล  กงกุล) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
 


