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ค ำน ำ 
 

 

 การวางแผนเป็นงานหลักและมีความส าคัญในการบริหารของโรงเรียนในทุกกลุ่มงาน 
เนื่องจากเป็นตัวก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ที่จะท าให้หน่วยงานด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด  

 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง-ล าพูน  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี (Strategy 
Planning)ในระยะ 4 ปี จากปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2567  เพ่ือให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา       ให้
เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนเป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความเห็นชอบตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแม่ทะประชา
สามัคคี ในคราวประชุม  ครั้งที่ 2/2563   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
คงเป็นกรอบด าเนินการของแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 จนถึงปีงบประมาณ 2567  และเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มงานในโรงเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาที่น าไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหาร
จัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา              
 
           

 
 

 
           

  (นายเสกสรรค์          ปิวศิลป์ศักดิ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 

                                                                                                     มกราคม 2564 
                                            

        



 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป 

บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
1.1  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา    
 1)  ชื่อโรงเรียน  แม่ทะประชาสามัคคี 
 2)  ที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขท่ี 1 หมู่ที่ 5 ถนนวชิราวุธด าเนิน  กิโลเมตรที่  25 ต าบลดอนไฟ  อ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150   โทรศัพท์  054-828121  โทรสาร 054-828121   
E-Mail : MSSchool2556@Gmail.com 
 3)  ประวัติของโรงเรียน 

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีได้ก่อตั้ง  โดยความริเริ่มของสภาต าบลดอนไฟ ซึ่งมี                
นายโทน เรือนพรม  เป็นประธานกรรมการราษฎรและข้าราชการครูทั้ง 3 ต าบล ร่วมมือกันจัดหาที่ดิน
และบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ส้วม 1 หลัง  
 17 พฤษภาคม พ.ศ.2525  ได้เปิดการสอนในนามโรงเรียนแม่ทะวิทยา (สาขา)  
  มีนายศรีมูล  ชิยานุพงศ์ รักษาการครูใหญ่  
  มีครูรวม 5  คนเปิดสอน 3 ห้องเรียน  
  จ านวนทั้งหมด 107 คน 
 9  มีนาคม พ.ศ. 2526  กรมสามัญได้อนุมัติตั้งเป็น  
  โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี (วันสถาปนาโรงเรียน)  
  โดยมี นายศรีมูล  ชิยานุพงศ์เป็นครูใหญ่ คนแรก   
  เปิดสอนท าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 
  จ านวนระดับชั้นละ  3 ห้อง  มีนักเรียน  226  คน  
  ครูทั้งหมด14  คน ได้งบประมาณอาคารชั่วคราว 
  1 หลัง บ้านพักครูโสด 2  หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง  
  ห้องน้ าห้องส้วม 1 หลัง 
 พ.ศ 2527  ได้งบประมาณอาคารเรียนถาวร  316 ล   1 หลัง   
  มีนักเรียน ม.1 - ม.3 ได้เปิดห้องเรียนเป็น 3-3-3  
  จ านวน 9 ห้อง 
 พ.ศ. 2528  ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู  
  1 หลัง มีครู 21 คน 
 7 มิถุนายน พ.ศ. 2533  ได้รับอนุมัติเป็นศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอแม่ทะจาก 
  ส านักวัฒนธรรมแห่งแรกของจังหวัดล าปาง  
 พ.ศ. 2535  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่จัดจริยธรรมดีเด่น 
 พ.ศ. 2536  ได้เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. 2538 ได้เปิดการสอนครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่  1 – 6 
 พ.ศ. 2546  ได้โอนไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าปาง  
  เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ตาม พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ.2546 
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 พ.ศ. 2553  สังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
  เขต 35 ตาม พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการ  
  พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553)   
 พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน นายผจญภักดีวิวัฒน์มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
  โรงเรียน 
 พื้นที่ มีเนื้อที่ 104 ไร่  บริเวณท่ีตั้งเป็นที่ดอน4)     
 ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน5)   
 

 
 
 
 
 

 สัญลักษณ์  ดอกตะแบก6)   
 สีประจ าโรงเรียน  ม่วง - ขาว7)   
 อักษรย่อ  ม.ส.8)   
 คติพจน์  สุวิชาโน  ภว   โหติ  แปลว่า ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ 9)  
 ค าขวัญ  “กีฬาเกรียงไกร  ร่วมใจสิ่งแวดล้อม   10)  
   เพียบพร้อมคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ” 
   ปรัชญา  การศึกษาคือการพัฒนาคน 11)
 อัตลักษณ์  มีคุณธรรม  รักษาสิ่งแวดล้อม 12)  
 เอกลักษณ์  ความประพฤติดี  มีมารยาท 13)  
 เวบ์ไซต์  http://www.mtsschool.com 14)  
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เพลงมาร์ทโรงเรียน  15)  
  พวกเราแม่ทะประชาสามัคคี สถาบันนี้คือที่รวมใจ 
 ชาวม่วงขาวเรายึดมั่นฝ่าฝันไป มาจากถิ่นไหนเรารู้รักสามัคคี 
  พวกเราแม่ทะประชาสามัคคี กึกก้องธานีถิ่นแดนนี้ที่รวมใจ 
 หัวเสือ  วังเงิน  และดอนไฟ เรากึกก้องไกลทั่วแค้วนแดนเขลางค์ 
  * สุวิชาโน ภวังโหติ อุดมคติในใจไม่เลือนราง 
 ผู้รู้ดีย่อมสร้างดีไม่จืดจาง สรรค์สร้างให้เลื่องชื่อระบือไกล 
  พวกเราแม่ทะประชาสามัคคี ยึดมั่นความดีสามัคคีมีวินัย 
 เก่งกีฬา วิชาการ เชี่ยวชาญชัย เราภาคภูมิใจม่วงขาวนั้นนิรันดร(ซ้ า*) 
                                                 (ผู้แต่ง   นายวิชานนท์ อินชัยยนต์ และนายพรศิลป์ สิงห์ทอง) 
 
 ท าเนียบผู้บริหาร16)  โรงเรียน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล พ.ศ.ที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายศรีมูล   ชิยานุพงศ์ 2525 - 2529 
2 นายวีระพันธ์   ส่องสว่าง 2529 - 2537 
3 นายสกล   ไหมสาสน์ 2537 - 2542 
4 นางเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท์ 2542 - 2543 
5 นายนิคม   เพชรสิงห์ 2543 - 2548 
6 นายอรรณพ  อุนจะน า 2549 - 2554 
7 นายสุทิน   คงสนุ่น 2554 - 2556 
8 นายใจชาย ปัณนะพงษ ์ 2556 - 2559 
9 นายผจญ   ภักดีวิวัฒน์ 2559 - 2563 
10 นายเสกสรรค์              ปิวศิลป์ศักดิ์ 2563-ปัจจุบัน 
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17 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  )  
อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
 

ที ่        ชื่อ              นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายควง  ทากอง ประธานกรรมการ 
2 นายรัญญา  ธิวงค์น้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 นายเจนศักดิ์  เยี่ยมวัฒนาพร 

นางสุภัสสร  โปทาน้อย 
นางสาวจีรนันท์   เปี้ยขัน 
พระครูประดิษฐ์บุญเขต 
นายนคร  อิทธิพันธ์ดิษย์กุล 
นางอัญชลี  พรภัทรนันท์ 
นายเสกสรรค์  ปิวศิลป์ศักดิ์ 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4 กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
5 กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6 กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
7 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
8 กรรมการผู้แทนครู 
9 กรรมการและเลขานุการ 

 
1.2  โครงสร้างการบริหาร/พร้อมพรรณนาภาระงาน 
 1)  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
เขต 35 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายเสกสรรค์  ปิวศิลป์ศักดิ์ 

 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
นางพิรญาณ์ ทีโม 

 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
นางศิรประภา ตันติวานิช 

กลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
นางศิริญญา วงศ์สุภา 

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
นางชุติมน เป็งแก้ว       
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2)  ภาระงาน 
           2.1.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
            มีหน้าที ่  ดังต่อไปนี้ 
   2.1.1  ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการล าดับที่ 4 ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ 
   2.1.2 วางแผน  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล การปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน ดังต่อไปนี้  
    (1)  งานส านักงานธุรการและงานสารบรรณ    
    (2)  งานการค านวณต้นทุนผลผลิต   
    (3)  งานบริหารการเงินและสิทธิประโยชน์ของโรงเรียน     
    (4)  งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์   
    (5)  งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน   
            (6)  เป็นประธานคณะกรรมการเงินสวัสดิการโรงเรียน 
     (7)  งานสารสนเทศ  
    (8)  งานจัดการระบบควบคุมภายใน     
    (9)  งานค ารับรองปฏิบัติราชการ (ARS,KRS)   
      (10)  ประสานงาน  ท าแผนการร่วมมือกับกลุ่มงานต่าง ๆ 
    (11)  วินิจฉัย  สั่งการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   2.1.3 นิเทศ  ติดตามงานในกลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
   2.1.4 เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
   2.1.5 เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
        2.1.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
2.2)  งานกลุ่มงานบริหารวิชาการ    
    2.2.1)  ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ล าดับที่ -3  ในกรณีที่
ผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
    2.2.2)  ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มงานวิชาการ ดังต่อไปนี้  
  (1)  งานส านักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ   
  (2)  งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล   
  (3)  งานหนังสือเรียน   
  (4)  งานรับนักเรียน/ งานทะเบียนนักเรียน/ส ามะโนผู้เรียน   
  (5)  งานจัดการเรียนการสอน งานตารางสอนและสอนแทน/ลงทะเบียนเรียน     
  (6)  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
  (7)  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  (8)  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   
  (9)  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  (10)  งานแนะแนว/กองทุนเงินกู้ยืม/แนะแนวการศึกษาต่อ   
  (11)  งานห้องสมุด/งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้/งานศูนย์วัฒนธรรม   
  (12)  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
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  (13)  งานคณะกรรมการการจัดการเรียนร่วม   
  (14)  งานการท าเว็บไซต์/ server     
    2.1.3)  ก าหนดหน้าที่ และมอบหมายงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในกลุ่มบริหารงานวิชาการปฏิบัติ 
    2.2.4)  บริหารและวางแผน การด าเนินงานให้กับกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
    2.2.5)  ประสานงานกับกลุ่มงานหน่วยงาน และสถานศึกษาอ่ืนๆ ในงานที่เก่ียวข้อง
กับ การบริหารงานวิชาการ 
    2.2.6)  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
    2.2.7)  เป็นประธานคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
    2.2.8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3)  กลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน    
    2.3.1)   ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ล าดับที่ 2  ในกรณีที่
ผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
    2.3.2)   ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน ดังต่อไปนี้  
  (1)  งานส านักงานกลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
  (2)  งานวางแผนกิจการนักเรียน   
  (3)  งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม   
  (4)  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
  (5)  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน/งานกิจกรรมนักเรียน        
  (6)  งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์   
  (7)  งานบุคคล   
  (8)  งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม      
  (9)  ครูที่ปรึกษา   
    2.3.3)  ก าหนดหน้าที่ และมอบหมายงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในกลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนปฏิบัติ 
    2.3.4)  บริหารและวางแผน การด าเนินงานให้กับกลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการ
นกัเรียน 
    2.3.5)  ประสานงานกับกลุ่มงานหน่วยงาน และสถานศึกษาอ่ืนๆ ในงานที่เก่ียวข้อง
กับ การบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
    2.3.6)  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
    2.3.7)  เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน 
    2.3.8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.4)  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป    
    2.4.1)   ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ล าดับที่ 1  ในกรณีที่
ผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
    2.4.2)   ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ดังต่อไปนี้  
  (1)  งานส านักงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
  (2)  งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
  (3)  งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   
  (4)  งานโภชนาการ  
  (5)  งานเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา        
  (6)  งานนักการภารโรง   
  (7)  งานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์     
  (9)  งานสัมพันธ์ชุมชน 
   7)  งานตรวจสอบภายใน 
   (8)  งานประมาณราคาการก่อสร้างตามแบบ ปร.4,ปร.5,ปร.6 
                              (9)   งานแผนงาน 
   (11)  งานจัดการระบบควบคุมภายใน     
  (12)  งานปฏิคม     
  (13)  งานชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่า     
  (14)  งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน     
    2.4.3)  ก าหนดหน้าที่ และมอบหมายงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในกลุ่มงานบริหารทั่วไปปฏิบัติ 
    2.4.4)  บริหารและวางแผน การด าเนินงานให้กับกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    2.4.5)  ประสานงานกับกลุ่มงานหน่วยงาน และสถานศึกษาอ่ืนๆ ในงานที่เก่ียวข้อง
กับ การบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    2.4.6)  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    2.4.7)  เป็นประธานคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน 
    2.4.8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1.3  ข้อมูลและสารสนเทศ ครู  นักเรียน  อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
 1)  ครู 
 1.1)  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการ   1 - 1 
ข้าราชการครู   2 10 12 
พนักงานราชการ 1 - 1 
ครูอัตราจ้าง   1 1 2 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว   1 1 2 

รวม 7 12 19 
 
 1.2)  รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ ฝ่าย/กลุ่มสาระ 
1 นายเสกสรรค์   ปิวศิลป์ศักดิ์ ผู้อ านวยการ กศ.ม บริหารการศึกษา 
2 นายศุภศักดิ์  พรภัทรนันท์ คร ู ค.บ. การงานอาชีพ 
3 นางศิริญญา  วงศ์สุภา คร ู บธ.บ. /ค.บ. สังคมศึกษาฯ 
4 นางอัญชลี    พรภัทรนันท์ คร ู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
5 นางสาวศิริพร แสงศิริ คร ู ค.บ. ภาษาไทย 
6 นางสาวพรรณพัชร  ตุงใย คร ู ศษ.บ. การงานอาชีพ 
7 นางอารีย์   ใจค า คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ 
8 นางวารี  ลาภจรัสแสงโรจน ์ คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
9 นางศิรประภา  ตันติวานิช คร ู ศศ.บ. การงานอาชีพ 
10 นางชุติมน  เป็งแก้ว คร ู บธ.บ การงานอาชีพ 
11 นายปฏิพล  สุกหอม คร ู ค.บ. การงานอาชีพ 
12 นางเกสร  ศรีสวย คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ 
13 นางพิรญาณ์ ทีโม คร ู ค.บ./ศษ.ม. คณิตศาสตร์ 
14 นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์ ครูอัตราจ้าง ค.บ. สุขศึกษาฯ 
15 นายทักษ์ดนัย  พรมมินทร์ ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ 
16 นายอรุชา      ซาวหล้า พนักงานราชการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ 
17 นางสาวกานต์พิชชา  แสงวัง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส งานธุรการ 
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2) นักเรียน
2.1)  จ านวนนักเรียนภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ชั้น ชาย หญิง รวม รวม น.ร. ห้องเรียน ห้องเรียน 

ม.1 5 9 14 ม.ต้น 
56 

1 
5 

ม.2 12 6 18 2 

ม.3 11 13 24 2 

6 
ม.4 2 6 8 ม.ปลาย 

32 
2 

ม.5 4 6 10 2 

ม.6 3 11 14 2 

รวม 37 51 88 88 12 11 
2.2)  จ านวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ชั้น ชาย หญิง รวม รวม น.ร. ห้องเรียน ห้องเรียน 

ม.1 6 15 21 ม.ต้น 
53 

1 
5 

ม.2 5 9 14 2 

ม.3 12 6 18 2 

6 
ม.4 1 12 13 ม.ปลาย 

30 
2 

ม.5 2 6 8 2 

ม.6 3 6 9 2 

รวม 29 54 83 83 11 11 
3) อาคารเรียน อาคารประกอบ

ที ่ รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน(หลัง) 
1 อาคารเรียน 2 
2 อาคารชั่วคราว 1 
3 โรงฝึกงาน 1 
4 หอประปา 2 
5 ห้องน้ า – ห้องส้วม 3 
6 หอประชุมเอนกประสงค์ 1 
7 บ้านพักครูครอบครัว 4 
8 บ้านพักครูโสด 2 
10 สระน้ า 1 
11 ถังเก็บน้ าฝน  ฝ.33 3 
12 อาคารศูนย์วัฒนธรรม 1 
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1.4  ข้อมูลอ่ืน  
 1)  โครงสร้างหลักสูตร 
 1.1)  โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ /กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง)/หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษา 

๏ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม. 1 ม. 2 ม. 3 
ภาคเรียนที่ 1 2 1 2 1 2 
ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
คณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
วิทยาศาสตร์ 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
สุขศึกษา  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 11.00 11.00 11.0 11.0 11.0 11.0 

๏ รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
วิทยาศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
เลือกเสรี 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
รวมเวลาเรียน  (เพิ่มเติม) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
๏ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
    กิจกรรมแนะแนว (13)* (12)* (13)* (12)* (13)* (12)* 
    กิจกรรมนักเรียน       
    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
    ชมรม ชุมนุม (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ    
    ประโยชน ์

(7) (8) (7) (8) (7) (8) 

รวมหน่วยกิต 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด(ชั่วโมง) 600 600 600 600 600 600 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด(ชั่วโมง/ปี) 1,200 1,200 1,200 
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1.2)  โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ /กิจกรรม 
เวลาเรียน(ชั่วโมง)/หน่วยกิต 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์

แผนการเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ๏ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย  6.0 6.0 
คณิตศาสตร์  6.0 6.0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.0 6.0 
สังคมศึกษา 8.0 8.0 
สุขศึกษา  3.0 3.0 
ศิลปะ  3.0 3.0 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3.0 3.0 
ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 6.0 6.0 

รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 41.0 41.0 
๏ รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ภาษาไทย - - 
คณิตศาสตร์  9.0 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35.0 5.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 3.0 
ภาษาอังกฤษ  6.0 6.0 
   
   
ภาษาจีน 0.5 0.5 
คหกรรม  7.5 
อุตสาหกรรม  5.0 
เกษตร  8.0 
ธุรกิจศึกษา  15.5 
คอมพิวเตอร์ (IS1-2) 2.0 6.0 

รวมเวลาเรียน  (เพิ่มเติม) 52.5 52.5 
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(ต่อ) 
กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ /กิจกรรม 
เวลาเรียน(ชั่วโมง)/หน่วยกิต 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์

แผนการเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ๏ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    กิจกรรมแนะแนว 60(ชั่วโมง) 60(ชั่วโมง) 
    กิจกรรมนักเรียน   
    บ าเพ็ญประโยชน์ 120(ชั่วโมง) 120(ชั่วโมง) 
    ชมรม ชุมนุม 120(ชั่วโมง) 120(ชั่วโมง) 
    กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สาธารณประโยชน ์

60(ชั่วโมง) 60(ชั่วโมง) 

รวมหน่วยกิต 93.5 93.5 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด(ชั่วโมง/

ช่วงชั้น) 
4,100 4,100 

หมายเหตุ      กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนว 
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2)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน คือ   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น  
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  6)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้               
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1.จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
                 2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                 3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                 5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ           
                     เรียนรู้ 



ส่วนที่2 
วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ล าปาง- ล าพูน การบริหารการศึกษา ด้านวิชาการ 
 
แนวคิด 
 จากเกณฑ์การประเมินการด าเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ปีงบ 
ประมาณ 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในจุดเน้นที่ 1 จากจ านวน
ทั้งหมด 10 จุดเน้น ให้โรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 หรือค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET มีระดับคุณภาพตามที่ก าหนด 
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของชั้น ม.3 
และ ม.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35, 2557 : 4) 
และผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีเป็น ดังนี้ 
 
ตาราง  1  เปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

+/- (ร้อยละ) 2562 2563 
3 33.09 - - 
6 28.18 31.25 +3.07 

เฉลี่ย    
ที่มา :  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR) 
ประจ าปีการศึกษา  2563 
 
จากตารางพบว่า  ร้อยละของระดับ ม.3  มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ที่
ไม่เคลื่อนไหว เนื่องจากนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนไม่ประสงค์เข้าทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-
NET จึงไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ ในปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนเข้าทดสอบเพ่ือจะ
ได้น าผลมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ส าหรับ ระดับ ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน O-NETเพ่ิมข้ึน 3.07 ท าให้ผลเฉลี่ยทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 3.07 
 โรงเรียนจึงมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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แผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ 
ของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
จากแนวคิดค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ของโรงเรียนแม่ทะ
ประชาสามัคคีที่เพ่ิมขึ้น 3.07%  โรงเรียนจึงต้องมีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ด้านวิชาการโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ให้เพ่ิมขึ้นมากขึ้น
กว่าเดิม ตามขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา มี 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ประยงค์  เนาว
บุตร (ประยงค์  เนาวบุตร, 2557 : 7-42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  การประเมิน
ความส าเร็จ 

1. วิเคราะห์ภารกิจ 

2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

3.  จัดท ากลยุทธ์ 

1.1  ข้อมูลโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 

1.2  ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร 

2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

2.2  ประเมินสถานภาพ 

3.1  วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของหน่วยงานต้น
สังกัด 

3.2  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  
      กลยุทธ์ของโรงเรียนแม่ทะประชา 
      สามัคค ี

3.3  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

4.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนกลยุทธ์ 

4.2  ประเมินกระบวนการของแผนกลยุทธ์ 



16 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

1. วิเคราะห์ภารกิจ 
1.1  ข้อมูลโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนวชิราวุธด าเนิน  
กิโลเมตรที่  25 ต าบลดอนไฟ   อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150 โทรศัพท์  054-
828121 โทรสาร 054-828121 มีเนื้อที่ 85 ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่  ต าบลดอนไฟ  ต าบลหัวเสือ  
และต าบลวังเงิน 
ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน จ านวน 88 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 13 คน 
ครูอัตราจ้างจ านวน 4 คน และลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 2 คน ปัจจุบันมี นายเสกสรรค์  ปิวศิลป์ศักดิ์  
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
1.2  ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ศิษย์เก่า 

ผู้ปกครอง 

กลุ่มงานวชิาการ 

กลุ่มงานแผนงาน 

 

กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคลและกิจการ

นักเรียน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บุคคลและกิจการ

กลุ่มงานงบประมาณ 
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แผนภูมิ 1 การบริหารงานโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ใช้รูปแบบและวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สวอท (SWOT  Analysis) 
ชัยยศ  สันติวงษ์  และคณะ (2546) (ชัยยศ  สันติวงษ์  และคณะ, 2546 อ้างใน) 
กุลชลี  จงเจริญ (2557 : 6-29) 
การวิเคราะห์ สวอท (SWOT  Analysis) 
 สภาพภายนอกโรงเรียน  
   
ศักยภาพ  โอกาส  ภัยคุกคาม  ปัญหา 
โอกาส      ข้อจ ากัด 
  จุดแข็ง  จุดอ่อน   
       
 สภาพภายในโรงเรียน  
 
แผนภูมิ 2  การวิเคราะห์ สวอท (SWOT  Analysis) 
 
1)  สภาพภายในโรงเรียน 
1.1)  จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นข้อดี หรือข้อเด่น  ที่
ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 
1.2)  จุดอ่อน (Weaknesses)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นข้อด้อยซึ่งส่งผล
เสีย ต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 
2)  สภาพภายนอกโรงเรียน 
2.1)  โอกาส  (Opportunities)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย หรือสนับสนุน
ให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 
2.2)  อุปสรรค (Threats)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นภัยคุกคาม หรือ
ข้อจ ากัดท่ีท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ 
2.2)  ประเมินสถานภาพ ด าเนินการหาค่าเฉลี่ย ผไท  อุทุมสกุลรัตร์ (ผไท  อุทุมสกุลรัตร์, 2554 : 11) 
ดังนี้ 
1)  ด าเนินการโดยมีคณะท างานจ านวน 3 คน ร่วมระดมความคิดเพ่ือเขียนสดมภ์ปัจจัยภายใน 6 ด้าน  
ปัจจัยภายนอก 4 ด้าน  ได้ดังนี้ 
1.1)  ปัจจัยภายใน 6 ด้าน 
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ตาราง 2 ปัจจัยภายใน 6 ด้าน จุดแข็ง และจุดอ่อน 
 
ข้อ ด้าน 1) จุดแข็ง (Strengths) 2) จุดอ่อน ( Weaknesses) 
1 โครงสร้างและนโยบาย

ของสถานศึกษา 
(Structure:S1) 

สถานศึกษามีโครงสร้าง                   
การบริหารงานที่ชัดเจน                 
มีการกระจายอ านาจ                     
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม   

การนิเทศภายในไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด   

สถานศึกษามีอิสระในการน า
นโยบายการบริหารงานร่วมกับ
เครือข่ายผู้ปกครอง  และองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชน   

ขาดความร่วมมือจากเครือข่าย
ผู้ปกครอง  และองค์กรต่าง ๆ  
ในชุมชน  

นโยบายของโรงเรียนส่งเสริม
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ตามศักยภาพ 

โครงสร้างการบริหารงาน              
ของโรงเรียนเป็นอุปสรรค               
ต่อการท างานของบุคลากร               
ในโรงเรียน ส่งผลกระทบต่อ             
การจัดการเรียนการสอน 

   โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยจัดท าเป็นแผนกล
ยุทธ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ในการน านโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน 
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ส่งผล
ให้การด าเนินงานของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

การแบง่งานตามโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียนเป็น
อุปสรรคต่อการท างานของ
บุคลากรในโรงเรียน ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
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ข้อ ด้าน 1) จุดแข็ง (Strengths) 2) จุดอ่อน ( Weaknesses) 
2 ผลผลิตและบริการ  

(Service:S2) 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตร  
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ครอบคลุมกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและสังคม   

ทักษะการคิดวิเคราะห์                  
คิดสังเคราะห์และประเมินค่า 
ของผู้เรียนยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย   

สถานศึกษาให้บริการชุมชน  
หน่วยงาน  และองค์กรต่าง ๆ   
ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่  
ครุภัณฑ์  สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ และบุคลากร  ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน   

อาคาร สถานที่ ขาดการซ่อม
บ ารุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
ส าหรับการใช้งาน 

โรงเรียนสามารถให้บริการโดย
จัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน 

ส่งผลให้ชุมชนในเขตบริการได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
ในเมือง 
โรงเรียนนอกเขตพ้ืนที่มีแรงจูงใจ
ท าให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
สนใจเข้าเรียนต่อมากขึ้นส่งผลให้
จ านวนนักเรียนลดลง 
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ข้อ ด้าน 1) จุดแข็ง (Strengths) 2) จุดอ่อน ( Weaknesses) 
3 บุคลากร (Man:M1) ครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมพูน

ความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ  
เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน   

- ครูผู้สอนมีภาระงานที่
นอกเหนือจากงานสอนท าให้
มีเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่เต็มที่ 

- ขาดแคลนครู โดยเฉพาะ
กลุ่มสาระหลัก 

- ขาดการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือน าผลไปพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียน 

ผู้บริหารและครูทุกคนมีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี โท เอก 
และความมุ่งมั่นในการพัฒนาใน
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนครูไม่
ครบสาขาวิชา ท าให้ครูขาดความ
เชื่อมั่นในการสอน และต้องสอน
ไม่ตรงกลุ่มสาระวิชาท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่ม
สาระวิชายังไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ข้อ ด้าน 1) จุดแข็ง (Strengths) 2) จุดอ่อน ( Weaknesses) 
4 ประสิทธิภาพทางการเงิน 

(Money:M2) 
มีการระดมทรัพยากร                   
ช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนา
การศึกษา  

ไมไ่ด้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืนๆ
เท่าท่ีควร 

สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงิน
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ  สามารถตรวจสอบได้    

การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัว 
เนื่องจากต้องใช้จ่ายเงินตาม
ระเบียบของทางราชการ 

โรงเรียนมีการจัดการจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
และเป็นระบบ 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาล องค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารเงิน 
ท าให้ เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการแก้ปัญหาได้แต่ไม่
ตรงความต้องการของครูและ
นักเรียน 
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ข้อ ด้าน 1) จุดแข็ง (Strengths) 2) จุดอ่อน ( Weaknesses) 
5 วัสดุทรัพยากร 

(Material:M3) 
1. โรงเรียนมีห้องเรียนส าหรับ
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

- ห้องเรียน ไม่ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม ให้เอ้ือต่อการใช้งาน 

มีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

2.โรงเรียนมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ 
สิ่งแวดล้อมบรรยากาศร่มรื่น 
สามารถรองรับกิจกรรมที่มีคน
จ านวนมาก 

-ขาดบุคลากรในการดูแลรักษา 

 
 
ข้อ ด้าน 1) จุดแข็ง (Strengths) 2) จุดอ่อน ( Weaknesses) 
6 การบริหารจัดการ 

(Management: M4) 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถ
บริหารงานได้อย่างเป็นระบบและ
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 

การมอบหมายงานบางครั้งไม่ตรง
กับภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

.1สถานศึกษามีกฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ชัดเจน 

 

1.มีนโยบายงานเร่งด่วนและ
จ านวนมาก ส่งผลกระทบกับการ
จัดการเรียนการสอน 
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1.2)  ปัจจัยภายนอก 4 ด้าน 
ตาราง 3 วิเคราะห์สภาพภายนอก โอกาส และอุปสรรค 
 
ข้อ ด้าน 1) โอกาส  (Opportunities) 2) อุปสรรค (Threats) 
1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม

(Socio-cultural Factors 
: S) 

-สภาพชุมชนเป็นสังคม
เกษตรกรรม สภาพแวดล้อมมี
ความเป็นธรรมชาติยึดมั่นใน
ขนบประเพณี 
-ได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ภายนอกเช่น อบต.รพสต.รพ.
ประจ าอ าเภอฯลฯได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน มี
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาน
ประกอบการในชุมชนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ท าเลที่ตั้งของโรงเรียนการ
คมนาคมสะดวกใกล้บ้านนักเรียน 

ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ดูแล
นักเรียนในความปกครอง
เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ต้องใช้เวลา
ประกอบอาชีพมุ่งเน้นการท ามา
หากิน สังคมท้องถิ่นวัยหนุ่มสาว
จะท้ิงถิ่นฐานไปท างานที่อ่ืนและ
ให้บุตรหลานอยู่กับผู้สูงวัยขาด
การดูแลเอาใจใส่บุตรหลานด้าน
การศึกษาความประพฤติ มี
ปัญหาการหย่าร้าง 
ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนการสอนของนักเรียน
ในปัจจุบัน 

ผู้ปกครองและชุมชนให้
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

แนวโน้มของประชากรในพ้ืนที่
บริการลดลง 
ผู้ปกครองมีปัญหาหย่าร้าง 
อาชีพผู้ปกครองไม่มั่นคง 
นักเรียนมีปัญหาติดโทรศัพท์ 

ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
คาดหวังให้บุตรหลานได้เรียนใน
โรงเรียนที่มีคุณภาพ 
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ข้อ ด้าน 1) โอกาส  (Opportunities) 2) อุปสรรค (Threats) 
2 ด้านเทคโนโลยี  

(Technological Factors 
: T) 

-เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
-เทคโนโลยีมีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้นท าให้ต้อง
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 

1.นักเรียนบางคนยังขาดสื่อ
เทคโนโลยี 
2.มีสื่อและเทคโนโลยีที่ไม่พึง
ประสงค์ต่อพฤติกรรมของ
นักเรียน เช่น นักเรียนติดเกมส์ใช้
สื่อหรือหมกหมุ่นในสื่อที่ไม่พึง
ประสงค์ 

2.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารส่งผลให้ชุมชนมีระดับ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เพ่ิมข้ึน  ท าให้เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ การเมืองการปกครอง 
และสิทธิของตนได้ในระดับดี 

นักเรียนเข้าถึงสื่อท่ีไม่เหมาะสม
ได้ง่าย มีพฤติกรรมเลียนแบบเอา
อย่างหรือถูกชักจู 
งให้กระท าในสิ่งที่มีผลเสียต่อ
อนาคตเช่นต้องออกจากโรงเรียน
กลางคัน ขาดเรียน นอนดึก ไม่ส่ง
การบ้าน ไม่รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ ด้าน 1) โอกาส  (Opportunities) 2) อุปสรรค (Threats) 
3 ด้านเศรษฐกิจ  

(Economic Factors : E) 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนรายหัวจากสพฐเป็นการ
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐไม่เพียงพอ 

รายได้ผู้ปกครองมีความ
หลากหลาย 

-ฐานะยากจนถึงปานกลางไม่
สามารถสนับสนุนนักเรียนในการ
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพได้ 
-ผู้ปกครองว่างงานและมีรายได้
ลดลง 

4 ด้านการเมืองและ
กฎหมาย (Political and 
Legal Factors : P) 

โรงเรียนได้ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และกฎหมายการศึกษา 

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตาม
รัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่องใน
การจัดการศึกษา 

มีการก าหนดนโยบายทางด้าน
การเมืองและกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

ชุมชนให้ความสนในด้านการเมือง
และกฎหมายค่อนข้างน้อย 
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2)   ให้คณะกรรมการจ านวน 8 คน พิจารณา ให้คะแนน ซึ่งก าหนด ดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษามากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษามาก 
 3 คะแนน หมายถึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาน้อย 
 1 คะแนน หมายถึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาน้อยที่สุด 
3)  หาค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็น แล้วหาค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้าน ดังนี้ 
ตาราง 4 การให้คะแนนประเด็นส าคัญสภาพแวดล้อมภายใน (6 ด้าน) 
 

 

 
 
จากตาราง 4 การให้คะแนนประเด็นส าคัญสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า จุดแข็งมีค่าคะแนนเฉลี่ย = 
4.25 (+)  จุดอ่อนมีค่าคะแนนเฉลี่ย = 4.13 (-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

S1 4 4 3 5 5 4 4 4 4.13 S1 4 4 3 4 4 5 5 4 4.13

S2 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 S2 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00

M1 4 4 4 4 4 5 5 4 4.25 M1 4 4 4 4 4 5 5 4 4.25

M2 5 5 4 3 3 5 5 4 4.25 M2 5 5 4 3 3 4 4 4 4.00

M3 5 5 5 5 5 4 4 4 4.63 M3 5 5 5 4 4 4 4 4 4.38

M4 4 4 4 5 5 4 4 4 4.25 M4 4 4 4 3 3 5 5 4 4.00

ค่าเฉล่ีย 4.25 ค่าเฉล่ีย 4.13

สมาชิกคนที่

จุดแข็ง (+) จุดออ่น (-)

ประเด็น

ส าคัญ

สมาชิกคนที่
เฉล่ีย

ประเด็น

ส าคัญ
เฉล่ีย
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ตาราง 5  การให้คะแนนประเด็นส าคัญสภาพแวดล้อมภายนอก ( 4 ด้าน) 

 
 
จากตาราง 5  การให้คะแนนประเด็นส าคัญสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โอกาสมีค่าคะแนนเฉลี่ย = 
4.06 (+)  อุปสรรคมีค่าคะแนนเฉลี่ย = 4.00 (-) 
4)  หาค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยภายใน และภายนอก ได้ดังนี้ 
4.1)  หาค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายใน 
ตาราง 6  ค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายใน 
 

  

จากตาราง 6  ค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายใน พบว่า ปัจจัยภายในมีค่าคะแนนเฉลี่ยของจุดแข็งสูงกว่า
จุดอ่อนอยู่ที่ 0.14  
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

S 4 5 2 4 4 5 5 4 4.13 S 4 5 4 4 4 5 5 4 4.38

T 5 5 2 5 5 4 4 5 4.38 T 5 5 4 3 3 4 4 5 4.13

E 5 5 2 3 3 4 4 5 3.88 E 5 5 4 2 2 3 3 5 3.63

P 5 5 2 3 3 4 4 5 3.88 P 5 5 4 3 3 3 3 5 3.88

ค่าเฉล่ีย 4.06 ค่าเฉล่ีย 4.00

ประเด็น

ส าคัญ

สมาชิกคนที่
เฉล่ีย

ประเด็น

ส าคัญ

สมาชิกคนที่
เฉล่ีย

โอกาส (+) อปุสรรค (-)

จุดแข็ง (+) จุดออ่น (-) จุดแข็ง (+) จุดออ่น (-)

S1 0.20 4.13 4.13 0.83 0.83 0.00

S2 0.10 4.00 4.00 0.40 0.40 0.00

M1 0.15 4.25 4.25 0.64 0.64 0.00

M2 0.15 4.25 4.00 0.64 0.60 0.04

M3 0.25 4.63 4.38 1.16 1.09 0.06

M4 0.15 4.25 4.00 0.64 0.60 0.04

รวม      1.00 4.29 4.16 0.14

ค่าคะแนน
น้ าหนัก

คะแนนจริง
(น้ าหนกั X เฉล่ีย) สรุปผลการวิเคราะห์

ปัจจัย

ภายใน
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4.2)  หาค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายนอก 
ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายนอก 

 
 จากตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายนอก พบว่า ปัจจัยภายนอกมีค่าคะแนนเฉลี่ยของโอกาสสูง
กว่าอุปสรรคอยู่ที ่0.08 
5)  สร้างกราฟแสดงสถานภาพของสถานศึกษา 
กราฟแสดงสถานภาพสถานศึกษา จะท าให้ทราบสถานภาพของสถานศึกษาชัดเจน เป็นรูปธรรม 
ชี้ให้เห็นทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  ลักษณะกราฟมีลักษณะเป็นวงรีคล้ายรูปไข่  ในการสร้างกราฟ 
จะน าข้อมูลจากการค านวณวิเคราะห์ค่าคะแนนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน จากตาราง  ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 
5.1)  ลากเส้นแนวนอนจุดแข็ง-จุดอ่อน เป็นสัญลักษณ์แทนปัจจัยภายใน 
5.2)  ลากเส้นแนวดิ่งโอกาส-อุปสรรค เป็นสัญลักษณ์แทนปัจจัยภายนอก ตัดกับ 
เส้นแนวนอนตามจุดตัดมีค่าเท่ากับ 0  โดยค่าที่ขึ้นไปทางด้านบน คือ “โอกาส (+) “ ค่าที่ลงมา
ด้านล่าง คือ “อุปสรรค(-) “ ค่าที่ออกไปด้านซ้ายคือ “จุดแข็ง (+)” และค่าที่ออกไปด้านขวา คือ 
“จุดอ่อน (-)” 
5.3)  น าค่าเฉลี่ยปัจจัยภายนอกและค่าเฉลี่ยปัจจัยภายในมาก าหนดจุดลงในแกน โอกาส -อุปสรรค  
และจุดแข็ง-จุดอ่อน เพ่ือหาจุดตัดแรเงาซึ่งจุดตัดแรเงาอยู่ในส่วนใดก็แสดงว่า สถานภาพในปัจจุบัน
ของสถานศึกษามีทิศทางตามตารางนั้น 
5.4)  น าค่าสรุปคะแนนปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคมาก าหนดจุดลงในแกนโอกาส -
อุปสรรค และสรุปคะแนนปัจจัยภายใน มาก าหนดลงในแกนจุดแข็ง-จุดอ่อน 
5.5)  ลากเส้นให้ผ่านจุดตัดทั้ง 4 จุดเป็นรูปไข่ 
5.6)  การพิจารณาจากกราฟ 
ลักษณะของกราฟ  นอกจากจะบ่งบอกสถานภาพของสถานศึกษาในลักษณะเอ้ือและแข็งแล้ว  ยังบ่ง
บอกสถานภาพของสถานศึกษาอีก 3 สถานภาพ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ ค านวณสรุป
สภาพแวดล้อม  ดังนั้น กราฟแสดงสถานภาพของสถานศึกษา จึงบ่งบอกทิศทางของสถานศึกษาได้ 4 
ลักษณะ  ดังนี้ 
(1)  เอ้ือและแข็ง ดาวรุ่ง (STARS) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่า  สถานศึกษามีปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส 
หรือพร้อมให้การสนับสนุน เช่น ชุมชน มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โอกาส (+) อปุสรรค (-) โอกาส (+) อปุสรรค (-)

S 0.25 4.13 4.38 1.03 1.09 -0.06

T 0.35 4.38 4.13 1.53 1.44 0.09

E 0.20 3.88 3.63 0.78 0.73 0.05

P 0.20 3.88 3.88 0.78 0.78 0.00

ค่าเฉล่ีย      1.00 4.11 4.04 0.08

ปัจจัย

ภายนอก
น้ าหนัก

เฉล่ีย น้ าหนัก X เฉล่ีย
สรุปผลการวิเคราะห์
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เป็นต้น  ปัจจัยภายในมีความเข้มแข็ง เช่น ความรักสามัคคีของบุคลากรในสถานศึกษา  อุปกรณ์-สื่อ-
วัสดุเพียงพอ ผลการทดสอบของนักเรียนสูงเพ่ิมขึ้นทุกปีการศึกษา เป็นต้น  ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้ควรเป็น
การสร้างความเจริญเติบโตของสถานศึกษา 
(2)  เอ้ือแต่อ่อน ค าถาม (Question marks) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่า สถานศึกษามีจุดอ่อนภายใน
สถานศึกษาเอง แต่มีโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุน และหากมีการแก้ปัญหาหรือ
จุดอ่อนของสถานศึกษาเองแล้ว ก็จะท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งมากข้ึนอันจะน าไปสู่สถานศึกษา
ที่เอ้ือและแข็ง 
(3)   ไม่เอ้ือแต่แข็ง วัวแม่ลูกอ่อน (CASH COW)  เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่า สถานศึกษามีความพร้อม
มีความเข้มแข็งแต่มีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกที่เป็นปัญหา ดังนั้น จ าเป็นต้องชะลอตัว เพ่ือคอย
โอกาสจากปัจจัยภายนอก เช่น รอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รอกฎหมายหรือระเบียบที่ชัดเจน
เหมาะสม หรือสถานการณ์การเมือง เป็นต้น 
(4)  ไม่เอ้ือและอ่อน ไข่หมา (DOG)  เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่า สถานศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่
อุปสรรคในการพัฒนาสถานศึกษา และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาภายในสถานศึกษา สถานภาพ
ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่อความล้มเหลวสูง 
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กราฟ แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
จากกราฟ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จะเห็นว่าจุดตัดแรเงาอยู่ในพ้ืนที่  เอ้ือและ
แข็ง ดาวรุ่ง (STARS) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่ามีจุดแข็งด้านและจุดอ่อนทางด้านบนด้านโอกาสมีน้อย
กว่าอุปสรรคแสดงให้เห็นว่าไม่เอ้ือแต่แข็งและไม่เอ้ือแต่อ่อนเท่าๆกันเป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่า 
สถานศึกษามีความพร้อมบางส่วน มีความเข้มแข็งบางส่วน ดังนี้ 
(1)  สถานศึกษามีระเบียบการท างานและมีการก าหนดภาระหน้าที่อย่างชัดเจน 
(2)  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้กล้าคิดกล้าท าและมี
วิสัยทัศน์ 
(3)  ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาและความถนัด 

O(+)

STARS QUESTION MARKS

5

4

3

2

1

S(+) 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 W(-)

-1

-2

-3

-4

-5

CASH COWS DOGS

T(-)

-4.16

-4.04

4.11

4.29

0.08

0.14
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(4)  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
(5)  โรงเรียนมีห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
(6)  โรงเรียนมกีารส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
แต่มีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกท่ีเป็นปัญหา ดังนั้น จ าเป็นต้องชะลอตัว เพื่อคอยโอกาสจากปัจจัย
ภายนอก ดังนี้ 
(1)  ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในความปกครองเนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ต้องใช้เวลาประกอบอาชีพมุ่งเน้นการท ามาหากิน สังคมท้องถิ่นวัยหนุ่มสาวจะท้ิงถิ่น
ฐานไปท างานที่อ่ืนและให้บุตรหลานอยู่กับผู้สูงวัยขาดการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานด้านการศึกษาความ
ประพฤติ มีปัญหาการหย่าร้างผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนของนักเรียนใน
ปัจจุบัน 
(2)  มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
(3)  แนวโน้มของประชากรในพ้ืนที่บริการลดลง ผู้ปกครองมีปัญหาหย่าร้าง อาชีพผู้ปกครองไม่ม่ันคง 
นักเรียนมีปัญหาติดโทรศัพท์ 
(4)  นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีจัดท ากลยุทธ์เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของชั้น ม.3 และ ม.6 ให้เพ่ิมขึ้นมากกว่า ร้อยละ 3 
ตาราง 8 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์การ ประยงค์  เนาวบุตร 
(ประยงค์  เนาวบุตร, 2557 : 7-25) 
โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์ที่ใช้ 
มาก น้อย มาก น้อย ควรใช้กลยุทธ์ในเชิงรุก (aggressive) เพ่ือเพ่ิมจ านวน

ผู้รับบริการหรือพัฒนาวิธีการ/ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่เพ่ือ
เป็นช่องทางในการขยายบริการ 

มาก น้อย น้อย มาก ควรใช้กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ (turnaround) เพ่ือ
แก้ไขจุดอ่อนและเพ่ิมโอกาสให้มากข้ึน 

น้อย มาก มาก น้อย ควรใช้กลยุทธ์ป้องกันตัว (Defensive) เพ่ือน าจุดแข็ง
มาใช้ต่อต้านกับภัยคุกคาม หรือการแตกตัว 
(diversification) เพ่ือน าจุดแข็งไปใช้ในการสร้าง
โอกาสในด้านอ่ืน 

น้อย มาก น้อย มาก ควรใช้กลยุทธ์การประคองตัวหรือถอยฉาก 
(retrenchment) หรือหาทางหันเหไปท ากิจการอย่าง
อ่ืนที่มีความเหมาะสมมากกว่า 
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ตาราง 9  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์การ 
ของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์ที่ใช้ 

4.11 
(น้อย) 

4.04 
(มาก) 

4.29 
(เท่ากัน) 

4.16 
(เท่ากัน) 

ควรใช้กลยุทธ์ป้องกันตัว (Defensive) เพ่ือน าจุดแข็ง
มาใช้ต่อต้านกับภัยคุกคาม หรือการแตกตัว 
(diversification) เพ่ือน าจุดแข็งไปใช้ในการสร้าง
โอกาสในด้านอ่ืน 

เมื่อพิจารณา จะเห็นว่าโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีลักษณะองค์การตามแบบที่ 3 ดังนั้น จึงควรใช้กล
ยุทธ์การป้องกันตัว (defensive) เพ่ือน าจุดแข็งมาใช้ต่อต้านกับภัยคุกคามหรือการแตกตัว 
(diversification) เพ่ือน าจุดแข็งไปใช้ในการสร้างโอกาสในด้านความสุข 
กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เอ้ือแต่แข็ง โดยเลือกด าเนินงานที่ก าลังด าเนินงานอยู่ไม่
ขยาย ชะลอ ปรับปรุง 
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ส่วนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

1.  จัดท ากลยุทธ์ 
1.1  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
2. ด้านโอกาส  
 2.1 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 2.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน  
 2.3 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ด้านคุณภาพ  

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ด้านประสิทธิภาพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อย

กว่า 20 คนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง

ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง-ล าพูน วิสัยทัศน์ “ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพการศึกษา โดย
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

           1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
           3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 
           4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
           5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
           6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                   
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
           7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒน ามุ่งสู่ Thailand 4.0 
           อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถให้บริการชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 
ปรัชญาการจัดการศึกษา 
  โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี มุ่งพัฒนาและให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ 
ศาสนาและฐานะของผู้เรียน มุ่งม่ันที่จะสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาบุคลากรทุกด้าน   ให้ถึงซึ่ง
ความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัย และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและ 
อารมณ์มั่นคง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ ด ารงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
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สิ่งแวดล้อม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของประเทศ และความ
ต้องการของชุมชน ที่มุ่งผลิตผู้เรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม  
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
  “โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีทักษะอาชีพ เชิดชูคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
พันธกิจโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
 
1. การขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. พัฒนานักเรียนเข้าสู่การศึกษา 4.0 
- จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง 
-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล O-NET 
- พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
- พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
3.พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
-วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
4.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
5.สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
7.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ 

สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น ร่วมจัดการศึกษา 
จัดระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBEC QAน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการเรียนรู้นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหาคิดอย่างมีวิจารณญาณยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผล O-NET สูงขึ้นผู้เรียนสามารถสื่อสาร
ได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการด ารงชีวิตประจ าวันมีผลงานการแข่งขันระดับ
เครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญตามสมรรถนะวิชาชีพ 
มีผลงานวิจัยและรูปแบบวิธีการเรียนการสอนเหมาะสมกับนักเรียนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมครูและนักเรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผู้บริหาร ครู นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงการมีงานท า 
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กลยุทธ์ของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมศาสตร์พระราชา    
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเพ่ือการมีอาชีพ  
        
นโยบายโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 

 1.บุคลากรทุกคนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในโรงเรียนและบูรณาการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

2. บุคลากรทุกคนด าเนินการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรีรยนการสอนโดย
จัดท าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดหา ผลิตใช้เผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนจัดแสดง เผยแพร่ ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจาก
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไประยุกต์ใช้ทุกระดับชั้น 

3. บริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. บริหารอาคารสถานที่และจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง 

 
ภาพความส าเร็จโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
ผู้เรียน 
 เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยี และมีความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
 
คร ู
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลผู้เรียนให้ได้เรียนรู้อย่างปลอดภัย และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
ผู้บริหาร 
 เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุด. 
แก่ผู้เรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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โรงเรียน 
 เป็นโรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม  
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
 
1. มีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และท าหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ 

1.2 ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
  1.3 มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู และผู้มีพระคุณ 
 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
  2.2 มีความซื่อตรง ยุติธรรม ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2.3 มีความซื่อตรงต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีท้ังในสถาบันของตน และสถาบันในเครือฯ  
พฤติกรรมบ่งชี้ 
  3.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
  3.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง และโรงเรียนในเครือฯ 
  3.3 มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ ให้ความช่วยเหลือระหว่างเพ่ือน พ่ี และน้องในโรงเรียน 
      ของตนเองและโรงเรียนในเครือฯ 
 
4. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ 
และมีการคิดแบบองค์รวม 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
  4.1 มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อตนเองในการท างาน 
  4.2 มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  4.3 สามารถจ าแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด สรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง 
5. อยู่อย่างพอเพียง  
พฤติกรรมบ่งชี้ 
  5.1 สมถะ พอเพียง รู้จักประมาณตน 
  5.2 ไม่แสวงหาอ านาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ และไม่ลุ่มหลงกับสิ่งมัวเมา อบายมุขต่าง ๆ 
  5.3 มีจิตใจที่งดงาม สุภาพถ่อมตน รักสันติ และรักความสงบ 
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6. มุ่งม่ันในการท างาน  
พฤติกรรมบ่งชี้ 
  6.1 มุ่งม่ัน บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการท างานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
  6.2 รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
  6.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 
7. รักความเป็นไทย 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
  7.1 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ 
  7.2 ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  7.3 รักษ์ ภูมิใจ และสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามอันเป็น 
      เอกลักษณ์ของชาติ 
 
8. มีจิตสาธารณะ  เป็นบุคคลเพ่ือผู้อ่ืน  
พฤติกรรมบ่งชี้ 
  8.1 มีความเมตตา กรุณา เอ้ืออาทรและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  8.2 เคารพและรับฟังค าแนะน าสั่งสอนของพ่อแม่และครู 
  8.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ส่วนที่4 
กรอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแมํทะประชาสามัคคี 

ปีงบประมาณ 2564 – 2567 
 

วิสัยทัศน์ 
 

  “โรงเรียนแมํทะประชาสามัคคี มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ทักษะอาชีพ เชิดชูคุณธรรม น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 
พันธกิจ 

 
1. การขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. พัฒนานักเรียนเข้าสู่การศึกษา 4.0 
- จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล O-NET 
- พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
- พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
3.พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
-วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
4.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
5.สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
7.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
1. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น  

ร่วมจัดการศึกษา 
2. จัดระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBEC QA 
3. น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. สร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการเรียนรู้ 
5. นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผล O-NET สูงข้ึน 
7. ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการด ารงชีวิต    
   ประจ าวัน 
8. มีผลงานการแข่งขันระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญตามสมรรถนะวิชาชีพ 
10. มีผลงานวิจัยและรูปแบบวิธีการเรียนการสอนเหมาะสมกับนักเรียน 
11. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
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      12. ครูและนักเรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      13. ผู้บริหาร ครู นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      14. ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
      15. จัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงการมีงานท า 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมศาสตร์พระราชา    
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการมีอาชีพ     
 

นโยบายโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
1. บุคลากรทุกคนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในโรงเรียนและบูรณาการใน          

แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2. บุคลากรทุกคนด าเนินการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรีรยนการสอนโดย

จัดท าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดหา ผลิตใช้เผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพื่อ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนจัดแสดง เผยแพร่ ประกวด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไประยุกต์ใช้ทุก
ระดับชั้น 

3. บริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. บริหารอาคารสถานที่และจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 – 2567 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

โครงการกิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี64 ปี65 ปี66 ปี67 
1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการบริหารงานวิชาการ 
-พัฒนาคุณภาพ GPA 
-พัฒนางานทะเบียนนักเรียน 
-พัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
-งานทะเบียนวัดผลและติดตามแก้ไข
ผลการเรียน     
-สนับสนุนกลุ่มงานวิชาการ 
-พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
-งานตารางสอน   
-จัดหาหนังสือเรียน 

นักเรียนทุกคน ร๎อยละ   นักเรียนมีผล  
 

1,000 
3,000 

10,000 
 
 

15,000 
5,000 
1,000 

 
 

1,000 
3,000 

10,000 
 
 

15,000 
5,000 
1,000 

 

 
 

1,000 
3,000 

10,000 
 
 

15,000 
5,000 
1,000 

 
 

1,000 
3,000 

10,000 
 
 

15,000 
5,000 
1,000 

กลุํมงานบริหารวิชาการ 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานงบประมาณ 
-กิจกรรมพัฒนาการเงิน บัญชี และ
พัสดุ   
-ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

   
 

20,000 
 

2,000 

 
 

20,000 
 

2,000 

 
 

20,000 
 

2,000 

 
 

20,000 
 

2,000 

กลุํมงานบริหารงบประมาณ 

3.โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
-ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
-ตรวจสุขภาพประจ าปีนักเรียน 

   
2,500  

 2,500 

 
2,500  

 2,500 

 
2,500  

 2,500 

 
2,500  

 2,500 

กลุํมงานบริหารทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564- 2567 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

โครงการกิจกรรม เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปี64 ปี65 ปี66 ปี67 

4.เ ส ริ ม ส ร๎ า ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
สถานศึกษา 
-ส่ ง เ ส ริ ม ขั บ ขี่ ป ล อ ด ภั ย ใ ส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อม 
-ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า 
-ป้องกันอุบัติภัยภายในสถานศึกษา 

1,000 

2,000 

2,000 

1,000 

2,000 

2,000 

1,000 

2,000 

2,000 

1,000 

2,000 

2,000 

กลุํมงานบริหารทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564- 2567 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)   
 

โครงการกิจกรรม เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี64 ปี65 ปี66 ปี67 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-วันส าคัญภาษาไทย 
-รักการอําน 
-คิดเลขเร็ว 
-คํายคณิต 
-สนับสนุนการเรียนการสอน 
-สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ 
-สํงเสริมความเป็นเลิศด๎านวิทยาศาสตร์ 
-สนุกคิดกับสะเต็มศึกษาการเรียนรู๎แนว PISA 
-วันส าคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
-สํงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
-สํงเสริมความเป็นเลิศด๎านกีฬา 
-กีฬาสีภายในโรงเรียน 
-สํงเสริมพัฒนาการเรียนการสอน 
-ดนตรี-นาฎศิลป์ 
-ศิลปินน๎อย 
-การหารายได้ระหว่างเรียน 
-วันส าคัญ 
-รักการอ่าน/บันทึกความรู้ 
-ภาษาอังกฤษวันละค า 
-ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 

นักเรียนทุกคน 1.ผู๎เรียนร๎อยละ 86 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยตาม
หลักสตูรสถานศึกษา              
ในปีการศึกษา 2564  
ระดับดีขึ้นไป 
2.ผู๎เรียนร๎อยละ30  
ของจ านวนผู๎เรียน
ทั้งหมดที่เข๎ารับการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  ได๎คะแนน
เฉลี่ยร๎อยละ 35 ขึ้นไป 
จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2564 

 
3,000  
 3,000  
 1,000  
 1,000  
 3,000  
 5,000  
 3,000  
 5,000  
 2,000  
 5,000  
 5,000   

 12,000  
 2,000  
 4,000  
 1,000  

 10,000  
 2,000  

 -    
 1,000  
 2,000 

 
3,000  

 3,000  
 1,000  
 1,000  
 3,000  
 5,000  
 3,000  
 5,000  
 2,000  
 5,000  
 5,000   

 12,000  
 2,000  
 4,000  
 1,000  

 10,000  
 2,000  

 -    
 1,000  
 2,000 

 
3,000  

 3,000  
 1,000  
 1,000  
 3,000  
 5,000  
 3,000  
 5,000  
 2,000  
 5,000  
 5,000   

 12,000  
 2,000  
 4,000  
 1,000  

 10,000  
 2,000  

 -    
 1,000  
 2,000 

 
3,000  
 3,000  
 1,000  
 1,000  
 3,000  
 5,000  
 3,000  
 5,000  
 2,000  
 5,000  
 5,000   

 12,000  
 2,000  
 4,000  
 1,000  

 10,000  
 2,000  

 -    
 1,000  
 2,000 

กลุํมงานบริหาร
วิชาการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564- 2567 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)   

โครงการกิจกรรม เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี64 ป6ี5 ปี66 ป6ี7 
2.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
-แนะแนว 
-ชุมนุม 
-ลูกเสือเนตรนารี   
-บ าเพ็ญประโยชน์   
-นักศึกษาวิชาทหาร    
-ICT 

นักเรียนทุกคน 1. ผู๎เรียนร๎อยละ 86 
เข๎ารํวมกิจกรรม
ภายในสถานศึกษา 
อยํางน๎อย 2 กิจกรรม
ขึ้นไป 

 
5,000  
8,200  
 5,100    

 -    
 5,000  
 3,000 

 
5,000  
8,200  
 5,100    

 -    
 5,000  
 3,000 

 
5,000  
8,200  
 5,100    

 -    
 5,000  
 3,000 

 
5,000  
8,200  
 5,100    

 -    
 5,000  
 3,000 

กลุํมงานบริหาร
วิชาการ 

3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 
-ค่ายวิชาการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียน(เรียนดี) 

นักเรียนทุกคน 2.ผู๎เรียนร๎อยละ30  
ของจ านวนผู๎เรียน
ทั้งหมดที่เข๎ารับการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ได๎คะแนน
เฉลี่ยร๎อยละ 35 ขึ้นไป 
จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2564 

 
5,000  

 3,000 

 
5,000  

 3,000 

 
5,000  

 3,000 

 
5,000  

 3,000 

กลุํมงานบริหาร
วิชาการ 

4.ส่ ง เสริมพัฒนาศักยภาพการ เรี ยนรู้ และ
แสวงหาความรู้ของผู้เรียน   
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษา 

ครูและบุคลากรทาง
ศึกษาทุกคน 

ครูร้อยละ 80 มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดย ใ ช้แหล่ ง เรี ยนรู้
ภายในหรือภายนอก  
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 

10,000  
 26,180 

 
 

10,000  
 26,180 

 
 

10,000  
 26,180 

 
 

10,000  
 26,180 

กลุํมงานบริหาร
วิชาการ 
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 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564- 2567 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ   

โครงการกิจกรรม เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี64 ปี65 ปี66 ปี67 
1.พัฒนาครูสู่กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
-นิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
- ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  
- พัฒนาครูสู่มืออาชีพ   

ครูและบุคลากรทาง
ศึกษาทุกคน 

3.ครูและบุคลากร
ร๎อยละ 80 มีการ
พัฒนาตน เอ ง ใน
ด๎านวิชาชีพ อยําง
น๎อย 20 ชั่วโมง ตํอ
ปีการศึกษา และน า
ความรู๎มาใช๎ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ 

 
 

1,000  
 5,000  

 30,000 

 
 

1,000  
 5,000  

 30,000 

 
 

1,000  
 5,000  

 30,000 

 
 

1,000  
 5,000  

 30,000 

กลุํมงานบริหาร
วิชาการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564- 2567 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม   

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี64 ปี65 ปี66 ปี67 

1.พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
-สรรหาลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง พนักงาน
บริการ)  
 -พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
- คนดีศรี ม.ส.   
- ปัจฉิมนิเทศ  
- วันสถาปนาโรงเรียน   
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
- จิตอาสา 

นักเรียนทุกคน 2.ผู๎เรียนร๎อยละ 85
เข๎ารํวมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง
ท๎องถิ่น และมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม 

3,500 

6,000 
 5,000 
 1,000 
 5,000 
 1,500 

 35,000 
 5,000 

3,500 

6,000 
 5,000 
 1,000 
 5,000 
 1,500 

 35,000 
 5,000 

3,500 

6,000 
 5,000 
 1,000 
 5,000 
 1,500 

 35,000 
 5,000 

3,500 

6,000 
 5,000 
 1,000 
 5,000 
 1,500 

 35,000 
 5,000 

กลุํมงานบริหาร
บุคคลและกิจการ
นักเรียน 

2.สถานศึกษาสีขาว
-กิจกรรม ห๎องเรียนสีขาว 
-โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
-อาสาป้องกันยาเสพติด 
 -อบรมแกนน านักเรียน 
- TO BE NUMBER ONE 
 -ป้องกันและแก๎ไขปัญหาแอลกอฮอล์ 

ผู้เรยีนร้อยละ 85 มี
สุขภาพจิต อารมณ์  
สังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสม  โดย
สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 

1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 

1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 

1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 

กลุํมงานบริหาร
บุคคลและกิจการ
นักเรียน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564- 2567 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร๎างการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ   

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี64 ปี65 ปี66 ปี67 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด๎าน
บริหารทั่วไป 
-พัฒนางานธุรการ  
-พัฒนาแผนงาน  
-ควบคุมภายใน  
-5 ส   
-ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์   
-พัฒนางานโสตทัศนศึกษา   
-ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   
-อย.น้อยและผู้ประกอบร้านค้า   
-งานพนักงานบริการ   
-พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ
สภาพแวดล้อม  
-สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน  
-เสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ทุกคน 10,000 

 5,000 
 1,000 

 30,000 
 4,000 

 -   
 2,000 
 1,000 
 1,000 

 44,000 
 5,000 
 1,000 

10,000 
 5,000 
 1,000 

 30,000 
 4,000 

 -   
 2,000 
 1,000 
 1,000 

 44,000 
 5,000 
 1,000 

10,000 
 5,000 
 1,000 

 30,000 
 4,000 

 -   
 2,000 
 1,000 
 1,000 

 44,000 
 5,000 
 1,000 

10,000 
 5,000 
 1,000 

 30,000 
 4,000 

 -   
 2,000 
 1,000 
 1,000 

 44,000 
 5,000 
 1,000 

กลุํมงานบริหาร
ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564- 2567 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมศาสตร์พระราชา    

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี64 ปี65 ปี66 ปี67 
1.โรงเรียนปลอดขยะ 
-ธนาคารขยะ 
-คัดแยกขยะ 

   
2,500  

 7,500 

 
2,500  

 7,500 

 
2,500  

 7,500 

 
2,500  

 7,500 

กลุํมงานบริหาร
ทั่วไป 

2.เศรษฐกิจพอเพียง 
-บัญชีครัวเรือน 
-ปลูกพืชสมุนไพร 
-ท าปุ๋ยหมัก 

   
3,000  

 5,000  
 5,000 

 
3,000  

 5,000  
 5,000 

 
3,000  

 5,000  
 5,000 

 
3,000  

 5,000  
 5,000 

กลุํมงานบริหาร
ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564- 2567 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมศาสตร์พระราชา    

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี64 ปี65 ปี66 ปี67 
1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 กลุํมงานวิชาการ 

2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
- พัฒนาระบบICT 

24,000 24,000 24,000 24,000 กลุํมงานวิชาการ 
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การน ากลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติ 
ตารางที่ 1 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารการจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ก าหนดเวลา ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. : พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด๎าน
การบริหารงาน
วิชาการ  

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ห๎องส านักงานวิชาการ
มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นและเพียงพอ 
3. นักเรียนมีความพึง
พอใจตํอการบริการงาน
วิชาการ 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางพิรญาณ์  
ทีโม 

วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนา
งานวิชาการ 35,000 
บาท 

2.พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงาน
งบประมาณ  

1.เอกสาร
หลักฐานการเบิกจํายเงิน
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
2. การรับ-จํายเงินและการ
บันทึกบัญชีถูกต๎องตาม
ระเบียบวําด๎วยงานการเงิน 
3.หลักฐานการเงินทุก
ประเภทถูกเก็บเป็น  
ระบบถูกต๎องตามระเบียบ 
4.ข๎อมูล/รายงานเกี่ยวกับ
การเงินถูกต๎องและสํง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตาม
ก าหนดเวลา 
5.จัดซื้อจัดจ๎างตาม
โครงการ/งาน 
6.ลงทะเบียนคุมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ การงานพัสดุ 
7.ตรวจ วัสดุครุภัณฑ์
ประจ าปี 
8.รายงานผลการตรวจ
วัสดุ ครุภัณฑ์ตาม
ก าหนดเวลา 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางศิรประภา 
ตันติวานิช 

พัฒนางานการเงินและ
พัสดุ 20,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ก าหนดเวลา ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
3.โครงการโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ 

นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีมี
คุณภาพรับทราบนโยบาย
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
กํอให๎เกิดความเข๎าใจและ
มีสุขภาพดีตามเกณฑ์ของ
สาธารณสุข  

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางสาวศิรพร 
แสงศิริ 

1.กิจกรรมก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 3,500 บาท 
2.กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียนประจ าปี 
4,000 บาท 

4.โครงการ
เสริมสร๎างความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในด๎านการใช๎รถใช๎
ถนนอยํางถูกต๎องและ
ปลอดภัย ให๎นักเรียนมี
ความรู๎ความเข๎าใจและ
ป้องกันตนเองให๎ปลอดภัย
จากโรคอุบัติใหมํและโรค
อุบัติซ้ านักเรียนปลอดภัย
จากอุบัติภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึนในสถานศึกษาได๎ 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางชุติมน 
เป็งแก๎ว 

1.กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
ใสํใจสิ่งแวดล๎อม 2,000 
บาท 
2.กิจกรรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับโรคอุบัติใหมํ
และโรคอุบัติซ้ า 3,000 
บาท 
3.กิจกรรมป้องกัน
อุบัติภัยในสถานศึกษา 
5,000 บาท 

การน ากลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติ 
ตารางที่ 2 
กลยุทธิ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ก าหนดเวลา ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
5.โครงการ:
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นักเรียนทั้งหมดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให๎สูงขึ้นร๎อย
ละ3 ในภาพรวมของกลุํม
สาระ 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางพิรญาณ์ 
ทีโม 

1.กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกลุํม
สาระ 75,000 บาท 

6.โครงการ:
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน 

นักเรียนมีความรู๎และ
ทักษะจากการจัดกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี/กิจกรรม
ยุวกาชาด กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรม
สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมทัศนศึกษา และ
เรียนรู๎เทคโนโลยี 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางเกสร  ศรี
สวย 

1.กิจกรรม
แนะแนว  5,000 บาท 
ชุมนุม 16,400 
ลูกเสือเนตรนารี 10,200
บาท 
จิตอาสา 665  บาท 
รด.  5,000  บาท 
ICT  19,400  บาท 
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ตารางที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ก าหนดเวลา ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
7.โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียนตาม  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู๎เรียนสูงขึ้นทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ และ 
ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สูงขึ้น  

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางพิรญาณ์ 
ทีโม 

1. กิจกรรมคํายวิชาการ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์พิชิต O-
NET    3,000 บาท 
2. กิจกรรมสํงเสิรมความ
เป็นเลิศทางการเรียน
(เรียนดี) 5,000  บาท 

8.โครงการ:
สํงเสริมพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรู๎และแสวงหา
ความรู๎ของผู๎เรียน   

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางเกสร  ศรี
สวย 

1. กิจกรรมพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ในโรงเรียน 
10,000 บาท 
2 กิจกรรมศึกษาแหลํง
เรียนรู๎นอกสถานศึกษา 
26,180 บาท 

ตารางที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ก าหนดเวลา ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
9.โครงการ: : :
พัฒนาครูสูํ
กระบวนการเรียนรู๎
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู๎ผํานการพัฒนา
สมรรถนะและอบรมวิชา  
ได๎รับการพัฒนาให๎มี
ความรู๎และทักษะใน
วิชาชีพครู  ครูสามารถ
จัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมี
ความก๎าวหน๎าในอาชีพครู 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางพิรญาณ์ 
ทีโม 

1 กิจกรรมนิเทศภายใน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 1,000 บาท 
2 กิจกรรมสํงเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียน 5,000
บาท 
3 กิจกรรมพัฒนาครูสูํมือ
อาชีพ  30,000 บาท 
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ตารางที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ก าหนดเวลา ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
10 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล
และกิจการ
นักเรียน 

1.การบริหารงานบุคลากร
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
2.ครูและบุคลากรสามารถ
ด าเนินงานด๎านการเรียน
การสอนและด๎าน
สนับสนุนอื่นๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางศิริญญา  
วงศ์สุภา 

1. กิจกรรมสรรหาลูกจ๎างช่ัวคราว
(ครูอัตราจา๎ง พนักงานบริการ)
3,500 
 บาท 
2  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 6,000 
บาท  
3 กิจกรรมพัฒนางานสํงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
5,000 บาท 
.4 กิจกรรมการคัดเลือกคนดี
ศรี ม.ส.  1,000บาท 
5 กิจกรรมงานวันปัจฉิมนิเทศ  
5,000 บาท 
6 กิจกรรมงานวันสถาปนา
โรงเรียน   1,500 บาท     
7 กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  35,000 บาท   
.8 กิจกรรมจิตอาสา 5,000 
บาท 

11.สถานศึกษาสี
ขาว 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นายอรุชา 
ซาวหล๎า 

1. กิจกรรมห๎องเรียนสีขาว
1,000 บาท 
2. กิจกรรมโรงเรียนปลอด
บุหรี่  1,000 บาท 
3. กิจกรรมอาสาป้องกันยา
เสพติด1,000 บาท 
4. กิจกรรมอบรมแกนน า

นักเรียน1,000 บาท 
.5ใ กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE1,000 บาท 
6. กิจกรรมป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาแอลกอฮอล์ – บาท 
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ตารางที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร๎างการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ก าหนดเวลา ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
12. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด๎าน
บริหารทั่วไป 

กลุํมงานบริหารทั่วไปจัด
ด าเนินงานในทุกกิจกรรม
ให๎ผู๎รับการบริการมีความ
พึงพอใจด๎วยการท างาน
อยํางมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางชุติมน 
เป็งแก๎ว 

1. กิจกรรมพัฒนางานธุรการ
10,000 บาท 
 2 กิจกรรมพัฒนาแผนงาน
5,000บาท 
3 กิจกรรมพัฒนางานควบคุม
ภายใน1,000บาท 
4 กิจกรรม 5 ส 30,000 
5 กิจกรรมพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ 
4,000 บาท 
6 กิจกรรมพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา - บาท 
7 กิจกรรมพัฒนางานสํงเสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียน 
2,000บาท 
8 กิจกรรมพัฒนางาน อย.
น๎อยและผู๎ประกอบร๎านค๎า 
1,000บาท 
9 กิจกรรมพัฒนางานบริการ
1,000บาท 
10 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล๎อม 44,000บาท 
11 กิจกรรมพัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
5,000บาท 
.12 กิจกรรมเสริมสร๎างความ
ปลอดภัยให๎นักเรียน 1,000
บาท 
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ตารางที่ 6 
กลยุทธ์ที่ 6สํงเสริมศาสตร์พระราชา    
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ก าหนดเวลา ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
13. โรงเรียนปลอด
ขยะ 

นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตระหนักถึง
ความส าคัญของการของ
การลดการคัดแยกขยะ
และการน าขยะกลับมาใช๎
ประโยชน์ใหมํและน ามาใช๎
ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งให๎
ความรํวมมือในกิจกรรม
จากโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะที่โรงเรียนจัดท า
ขึ้นอยูํในระดับ 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางชุติมน 
เป็งแก๎ว 

1 กิจกรรมธนาคารขยะ 
2,500 บาท 
2 กิจกรรมคัดแยกขยะ 
7,500 บาท 
 

14.เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูบุคลากรและนักเรียน
สามารถด าเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางชุติมน 
เป็งแก๎ว 

1. กิจกรรมจัดท าบัญชี
ครัวเรือน ส าหรับนักเรียน 
3,000 บาท 
2. กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร 
2,000 บาท 
 3. กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก 5,000 
บาท 
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ตารางที่ 7 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเพ่ือการมีอาชีพ            
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ก าหนดเวลา ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ 
15. พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1.ครูจัดท าหลักสูตรของ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ครบ
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎
อยํางเหมาะสม 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางพิรญาณ์ 
ทีโม 

 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท๎องถิ่น 10,000 บาท 

16.พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนการ
สอน 

สถานศึกษามีสื่อทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรู๎ และการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและสนอง
ความต๎องการของผู๎เรียน 
ร๎อยละ 90  
 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางเกสร  ศรี
สวย 

  1 กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
เพ่ือการจัดการเรียนรู๎ 
24,000 บาท 

17 โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศ
ทักษะวิชาการและ
อาชีพของผู๎เรียน 

นักเรียนได๎รับการพัฒนา
ทักษะการคิด ความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความ
ถนัด และเต็มศักยภาพ  
ได๎รับการสํงเสริมการ
เรียนรู๎ทั้งด๎านทฤษฏีและ
ปฏิบัติทางวิชาการตามที่
ตนถนัด 
 

16  พ.ค. 
2564 – 31 
มี.ค. 2567 

นางศิรประภา 
ตันติวานิช 

 1 กิจกรรมสํงเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 10,000 บาท 
  2 กิจกรรมทักษะชีวิตและ
อาชีพ  10,000 บาท 
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ส่วนที่5 
      แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

1. การบริหารแผน
           โรงเรียนแมํทะประชาสามัคคี ใช๎หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการบริหารแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการดังนี้  
1) หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต๎องถูกต๎องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งตํางๆ

ที่เก่ียวข๎องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน 
2) หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต๎องค านึงถึงความถูกต๎องไมํผิดศีลธรรมอันดี ไมํท าให๎ผู๎ที่

มีสํวนเกี่ยวข๎องและมีสํวนได๎สํวนเสียเดือดร๎อน 
3) หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการใดๆจะต๎องสามารถตรวจสอบได๎ทุกขั้นตอน
4) หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการใดๆจะต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องและมีสํวนได๎

สํวนเสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินการ 
5) หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการใดๆจะมีผู๎ได๎รับมอบหมายและต๎องมีความรับผิดชอบ

พร๎อมที่จะปรับปรุงและแก๎ไขได๎ตํอไป 
6) หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการใดๆ ต๎องตระหนักวํามีทรัพยากรคํอนข๎างจากัด ดังนั้นในการ

บริหารจัดการจ าเป็นจะต๎องยึดหลักความประหยัด ความคุ๎มคํา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การก ากับติดตาม
               โรงเรียนแมํทะประชาสามัคคีก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.2564-2567  โดยยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE ( วงจร
คุณภาพ) โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้  

1) P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ
- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล๎องกับแผนของพันธกิจหรือไมํ 
- มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบหรือไมํ  
- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว๎เหมาะสมหรือไมํ  
- งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไมํ  
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติกํอนด าเนินการหรือไมํ  

2) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ
- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไมํ 
- มีผู๎รับผิดชอบด าเนินการได๎ตามที่ก าหนดไว๎หรือไมํ 
- มีการประสานงานกับผู๎ที่เก่ียวข๎องมากน๎อยเพียงไร 
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไมํ 
- สามารถด าเนินการได๎ตามงบประมาณที่ก าหนดไว๎หรือไมํ 

3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
  - ได๎มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไมํ  

- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไมํ  
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว๎หรือไมํ 
- ปัญหา/จุดอํอนที่พบในการด าเนินการมีหรือไมํ  
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- ข๎อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไมํ 
4) A : ACTION น าข๎อมูลที่ได๎จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงตํอไป

- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก๎ปัญหา/จุดอํอนที่ค๎นพบ  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข๎อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน  
- มีการน าผลที่ได๎จากการระดมสมองเสนอผู๎บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับใช๎ วางแผนจัดท า

โครงการในครั้งตํอไป 
- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งตํอไป 

3.ระบบการติดตามประเมินผล
   โรงเรียนแมํทะประชาสามัคคี ได๎ก าหนดให๎มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร 

จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแมํทะประชาสามัคคี พ.ศ.2564-2567  ดังนี้ 
1) มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ
2) จัดท าค าสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ
3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
4) ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
5) รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบํงเป็น 2 ระยะ คือ

 5.1) ระยะที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหวํางปฏิบัติ  
5.2) ระยะที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล๎ว 

6. น าข๎อมูลที่ได๎จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผล
การศึกษาวิเคราะห์ดังกลําวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎ดีขึ้นตํอไป 
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ค าสั่งโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
ที่ 031 / 2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ป ี

----------------------------------- 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น 
เพ่ือให้การ จัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน   ด าเนินการบริหาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ที่ ศธ 04006/2279      ลงวันที่  16 
ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรร
ให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ใน                การจัดการเรียนการสอน  ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปี
การศึกษา 2564    โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือรวมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษา   จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

1.คณะกรรมการที่ปรึกษา   มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ  ประกอบด้วย
1.นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ประธานกรรมการ 
2.นางพิรญาณ์ ทีโม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
3.นางศิริญญา วงค์สุภา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลฯ           กรรมการ 
4.นางศิรประภา ตันติวานิช หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
5.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการ 
6.นางชุติมน  เป็งแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน กรรมการและเลขาฯ 

2.คณะด าเนินงานงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. นางพิรญาณ์ ทีโม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นางศิริญญา  วงค์สุภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
3. นางสาวศิริพร แสงศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
4. นางอารีย์     ใจค า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ
5. นางพิรญาณ์  ทีโม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
6. นางวารี ลาภจรัสแสงโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
7. นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ
8. นางชุติมน เป็งแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
9. นางศิรประภา ตันติวานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
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11. นางพิรญาณ์  ทีโม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  กรรมการ 
12. นางเกสร  ศรีสวย หัวหนา้งานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา           กรรมการ 
13.นางชุติมน เป็งแก้ว หัวหน้างานห้องสมุด     กรรมการ 
14. นางพิรญาณ์ ทีโม หัวหน้าส านักงานฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   กรรมการ 
15. นายทักษ์ดนัย พรมมินทร์ หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน                      กรรมการ 
16. นายทักษ์ดนัย  พรมมินทร์    หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
17. นางพิรญาณ์   ทีโม  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                      กรรมการ 
18. นางเกสร     ศรีสวย  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขาฯ 
3.คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

  1. นางศิรประภา  ตันติวานิช หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุพรรณี  วงค์สิงห์ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน   กรรมการ 

3. นางศิรประภา ตันติวานิช หัวหน้างานวางแผนและจัดการอาคารสถานที่         กรรมการ 
  4. นายศุภศักดิ์   พรภัทรนันท์ หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา    กรรมการ 
  5. นางเกสร      ศรีสวย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
  6. นางศิริญญา   วงศ์สุภา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานธุรการ    กรรมการ 
  7. นางชุติมน     เป็งแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่                       กรรมการ 

4.คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
   1. นางศิริญญา วงค์สุภา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงานบุคคลและกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
   2. นางชุติมน    เป็งแก้ว หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน              กรรมการ 
 3. นางสาวศิริพร แสงศิริ หัวหน้างานคุณธรรมและวินัยนักเรียน                      กรรมการ 
  4. นางศิริญญา  วงค์สุภา หัวหน้างานป้องกันสารเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กรรมการ 

5.คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
   1.นางชุติมน  เป็งแก้ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน          ประธานกรรมการ 
   2. นางศิรประภา ตันติวานิช   หัวหน้างานการเงินและบัญชี                         กรรมการ 
   3. นางอารีย์      ใจค า  หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์                             กรรมการ 
   4. นางพิรญาณ์  ทีโม  หัวหน้างานสารสนเทศ                          กรรมการ 
  5. นางชุติมน  เป็งแก้ว   หัวหน้างานควบคุมภายใน                                   กรรมการ 
  6. นางวารี     ลาภจรัสแสงโรจน์ หวัหน้างานทะเบียนและพัสดุ                             กรรมการ 
   7. นางชุติมน  เป็งแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโรงเรียน                      กรรมการและเลขาฯ 
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และให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  น าข้อมูลผลการประเมิน

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
ของฝ่าย/หมวด/งาน 

2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี  พ.ศ.2564- 2566  ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาให้ สอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 แผนยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 

3. จัดท าแผนงานปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา2564    ใหโ้ครงการ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ.2564- 2566 

4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการต่างๆแต่ละฝ่าย/
หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 

5. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี
การศึกษา 2564   โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน
เป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงาน ของแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564   ของโรงเรยีนตามงานที่รบัผิดชอบ 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

(นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักด์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 


