
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 5 ปี (2562 – 2566) 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
(World-Class Standard School) 

 
 

 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระยะท่ีมีสภาวการณ์ของ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันกําหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย  การขับเคล่ือนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy 
– focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้  
 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  ๕  ปี  (๒๕๖๒- ๒๕๖๖)  ของโรงเรียน[บ้านทุ่ง 
หงาว  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  ฉบับนี้  เป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล     
โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทําเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี  ๑ บริบทของโรงเรียน 
  ส่วนท่ี  ๒ วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 
  ส่วนท่ี  ๓ การกําหนดแผนยุทธศาสตร์  
  ส่วนท่ี  ๔ แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  
  ส่วนท่ี  ๕ แผนการควบคุมและกํากับติดตาม  
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี  (๒๕๖๒ - 
๒๕๖๖)  ฉบับนี้จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให้ประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว้  
 
 
 
         คณะผ๎ูจัดท า 
 
 



สารบัญ 
                                           หน้า 

ค าน า 
ส่วนท่ี  ๑ ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา            

-   ประวัติโรงเรียนขามแก่นนคร              
-   จํานวนครูและบุคลากร             
-   จํานวนครู นักเรียน นักการภารโรง                            
-   ผลประเมินระดับชาติ ม.๓             
-   ผลประเมินระดับชาติ ม.๖                                                            
-   อาคารเรียนและอาคารประกอบการ               
-   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๓           

ส่วนท่ี  ๒ วิเคราะห์องค์กร 
- วิเคราะห์บริบทโรงเรียนขามแก่นนคร                      

-   วิเคราะห์บริบทโรงเรียนขามแก่นนคร (SWOT) สภาพภายนอก        

- วิเคราะห์บริบทโรงเรียนขามแก่นนคร (SWOT) สภาพภายใน                    
- ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนขามแก่นนคร                  
- แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนขามแก่นนคร             

บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
ส่วนท่ี  ๓ สาระสําคัญของแผนกลยุทธ์   

-    อุดมการณ์ หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
-    มาตรฐานการศึกษาของชาติ            
-    แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ      
-    นโยบาย  วิสัยทัศน์   พันธกิจ ของ สพฐ.                                 
-    นโยบาย  วิสัยทัศน์   พันธกิจ ของสพป.ระนอง                               

ส่วนท่ี  ๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  5  ปี            
  - โครงการ/กิจกรรม               
ส่วนท่ี  ๕ แผนการควบคุม  กํากับติดตาม  

-    แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ                    
-    ปฏิทินการกํากับติดตาม              

ภาคผนวก   
-    ระเบียบการบริหารราชการโรงเรียนขามแก่นนคร                             
-  คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์             

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านทุง่หงาว ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 
(World – Class Standard School) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไป 

 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ ช่ือโรงเรียนบ๎านทํุงหงาว ท่ีต้ัง ๑๒๐  หมูํ ๑ ต าบลหงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  โทร ๐๗๗-๘๒๑๑๖๘  โทรสาร ๐๗๗-๘๑๓๘๓๑   
Website. www.bantungngao.ac.th 
  ๑.๒ เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
  ๑.๓ เนื้อที…่…๔๖.…..ไร…ํ๔…ตารางวา   
  ๑.๕ เขตพื้นท่ีบริการ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาระนอง 
  ๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยยํอ 

  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยหม่ืนพิเศษภักดี ก านันต าบลหงาว 
ร่วมกับราษฎรและนายอ าเภอสมัยนั้นต้ังขึ้น เปิดท าการสอนเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๒ ชั้น ป.๑ – 
๓ ต้ังอยู่หมู่ที่ ๔  ต าบลหงาว อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีเนื้อที่ ๓ ไร่เศษ  โดยมี นายเขือม  
บุญพฤฎษ์  เป็นครูใหญ่คนแรก 
         พ.ศ.  ๒๔๗๙  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอเมืองระนอง เปิดสอนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ จึงเปิดโรงเรียนใหมํหํางจากโรงเ  ทามรียนเดิม ประมาณ ๑ กิโลเมตร ต้ังอยูํหมูํท่ี ๑  
ต าบลหงาว มีเนื้อที่ ๔๖ ไรํ  ๓  งาน  ๔  ตารางวา 
   พ.ศ. ๒๔๒๗  เปิดสอนระดับกํอนประถมศึกษา ช้ันเด็กเล็กและช้ันอนุบาล ๑ – ๒ ตามล าดับ 
   พ.ศ. ๒๕๒๙ ได๎รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง  ระดับเขตการศึกษา 
   พ.ศ. ๒๔๓๑  ได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรํวมพัฒนาหลักสูตรตามโครงการสํงเสริมการปฏิบัติตาม
หลักสูตรของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
   พ.ศ. ๒๕๓๕  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ช้ัน ม.๑ตามนโยบายโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
   พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และได๎รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปตัวอยําง 
   พ.ศ. ๒๕๔๑  ได๎รับคัดเลือกจาก สปจ. ระนอง  ให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบในการศึกษาอบรม 
ผ๎ูบริหารสถานศึกษาระดับสูง เป็นกรณีพิเศษ 
   พ.ศ.  ๒๕๔๕ ได๎รับคัดเลือกจาก สปจ. ระนอง ให๎เป็นโรงเรียนแกนน า การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  กลํุมวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ สสวท. 
   พ.ศ. ๒๕๕๔ ได๎รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให๎เป็น
โรงเรียนในฝัน รุํนท่ี  ๓ 



 

 พ.ศ. ๒๕๕๕  ผํานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

 พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได๎รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ให๎เป็น 
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

โครงสร้างขององค์กร 
 โรงเรียนบ๎านทํุงหงาว  แบํงโครงสร๎าง  ขอบขําย  และภารกิจการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาเป็น ๔ งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร  และการบริหารท่ัวไป มี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑๕  คน ท่ีคอยให๎ค าปรึกษา และท าหน๎าท่ีก าหนดแผนงาน
การพัฒนาโรงเรียน มีการติดตามการด าเนินงาน  และรํวมแก๎ปัญหาตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

 
โครงสร้างขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 

การบริหาร 
งานวชิาการ 

 

การบริหาร  
งานบุคคล
ยุทธศาสต 

การบริหาร 
งบประมาณ 

การบริหาร  
งานทัว่ไป 



 

ขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรยีนบ้านทุ่งหงาว 
 
 
 
 
 
 

การบริหาร 
งานวิชาการ 

 การบริหาร
งบประมาณ 

 การบริหาร 
งานบุคคล 

 การบริหารทัว่ไป 

       

  ๑. การจัดการและ
เสนอขอประมาณ  
๒. การจัดสรร
งบประมาณ  
๓. การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการใช้
เงิน และผลการ
ด าเนินงาน  
๔. การระดม
ทรัพยากร และการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา  
๕. การบริหารการเงิน  
๖. การบริหารบัญชี  
๗. การบริหารพัสดุ 
และสินทรัพย์ 

 ๑. การวางแผน
อัตราก าลัง และ
ก าหนดต าแหน่ง  
๒. การสรรหา และ
การบรรจุแต่งต้ัง 
๓. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  
๔. วินัย และการรักษา
วินัย  
๕. การออกจาก
ราชการ  
 

 ๑. การด าเนินงานธุรการ  
๒. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๓. งานพัฒนาระบบ และเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเกศ  
๔. การประสาน และพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา  
๕. การจัดระบบการบริหาร และพัฒนา
องค์กร  
๖. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๗. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
๘. การดูแลอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อม  
๙. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
๑๐. การรับนักเรียน  
๑๑. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๑๒. การส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  
๑๓. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๑๔. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
๑๕. การส่งเสริมสนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา  
๑๖. งานประสานราชการกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น  
๑๗. การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน  
๑๘. งานบริการสาธารณะ  
๑๙. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

  ๑.๗ ค าขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ พันธกิจ เปูาหมาย 
 

ค าขวัญ 
     “ระเบียบฝึก  ศึกษาดี  มีปัญญา  รักษาสุขภาพ” 

  
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
   (๑) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ / 
ประสิทธิผล 
   (๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย / เปูาหมายของหลักสูตร 
   (๓) เพื่อพัฒนาผ๎ูบริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให๎เป็นบุคลากรมืออาชีพ  
มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน๎าท่ี 
 
ปรัชญา 
   “ การศึกษาท าคนให๎เป็นคน ”                                                                                                                
 
วิสัยทัศน์ 
   “ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ๎านทํุงหงาว มีการจัดการศึกษาได๎มาตรฐาน มีการบริหารงาน
แบบมีสํวนรํวม ” 
เอกลักษณ์ 
   “ โรงเรียนดี มีคุณภาพ ” 
อัตตลักษณ์ 
   “ มีคุณธรรม เน๎นความเป็นไทย ภูมิใจในท๎องถิ่น ” 
สีประจ าโรงเรียน 
 “ เหลือง แดง ” 
 
อักษรย่อของโรงเรียน 
 “ ท.ง. ”  และ  “ ม.ท.ง. ” 

 

ตราสัญลักษณ์ 
  
   
 
     “ รูปเทียนท่ีสํองอยูํบนหนังสือ  หมายถึง  การศึกษาเป็นแสงสวํางแหํงชีวิต ” 

 
 



 

นโยบาย/เป้าหมาย 
   (๑)  สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
         - พัฒนาความพร๎อมของนักเรียนปฐมวัย ให๎มีความพร๎อมท่ีจะเข๎าเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับได๎อยํางมีคุณภาพ 
         - สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ ได๎เข๎าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง / มี
คุณภาพ 
   (๒) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู๎ และสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น  
       - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสม / สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
         - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูเรียนและ
ท๎องถิ่น 
         - สร๎างความเข๎าใจให๎ครูผ๎ูสอน  ให๎สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสอดคล๎องกับการปฏิรูปการศึกษา 
   (๓) พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        - นักเรียนทุกคนมีทักษะการอํานคลํอง  เขียนคลํอง  มีทักษะการหาความรู๎ และมีนิสัยรัก
การอําน 
         - นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข  มีความสามารถในการแก๎โจทย์ปัญหา 
        - นักเรียนทุกคน  มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
       - นักเรียนทุกคน  มีทักษะและสามารถใช๎คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน 
       - นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการท าความดี  ละเว๎นความช่ัว รู๎จักท าประโยชน์ตํอ
สังคม 
        - นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
   (๔) พัฒนาครูให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
         - สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
         - พัฒนารูปแบบและสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎ 
         - พัฒนาครูให๎มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึดผ๎ูเรียน
เป็นส าคัญ 
         - พัฒนาครูให๎สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎ 
   (๕) พัฒนาสถานศึกษาให๎มีบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         - สํงเสริม  สนับสนุนให๎มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให๎มีความพร๎อม
ในการจัดการศึกษา 



 

         - ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานท่ีของโรงเรียนให๎มีความสะอาด รํมรื่น สวยงาม และจัดแหลํง
การเรียนรู๎  เพื่อให๎นักเรียนสามารถศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางเต็มท่ี 
พันธกิจ 
 ๑.  จัดการศึกษาระดับกํอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
อยํางมีคุณภาพ 
 ๒.  จัดสภาพแวดล๎อมโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ สะอาด รํมรื่น และสวยงาม 
 ๓.  บริหารจัดการโรงเรียนโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของผ๎ูมีสํวนได๎ สํวนเสียและมีความโปรํงใส 
 ๔.  พัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่องและครอบคลุมความต๎องการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนผงัโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 



 

 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผลงานดีเด่นของโรงเรียนประดับประเทศในปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
สถานศึกษา 
 

โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

สพฐ. 

ครู (ระบุชื่อ) 
 
๑.  น.ส.ณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน 
 
 
 

 
๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
อันดับ ๔ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑ - 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๗ (๒๕๖๐) 

 
 
สพฐ. 
 

๒.  นายวศิน  แสงหว้า 
 
 
 

๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
อันดับ ๔ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑ - 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๗ (๒๕๖๐) 

สพฐ. 
 
 

๓.  น.ส.วรุณยุพา  ชูจันทร์ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
อันดับ ๔ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑ - 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๗ (๒๕๖๐) 

สพฐ. 

๔.  นางสาววลัยพร  อุ่มชัย ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
อันดับ ๔ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑ - 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๗ (๒๕๖๐) 

สพฐ. 

๕. นางสาวสุทฤศยา  สุขสําราญ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
อันดับ ๔ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑ - 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๗ (๒๕๖๐) 

สพฐ. 

๖. นางวรรณกร  พ่ึงเจริญ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ  อันดับ ๑ การประกวดขับขาน
ประสานเสียง ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖(๒๕๕๙) 

สพฐ. 

๗. นางสาวกิติยา  วัฒนาลาภ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
อันดับ ๔ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑ - 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๗ (๒๕๖๐) 

สพฐ. 

๘. นางสาวปริณดา  ณ ระนอง ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
อันดับ ๔ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑ - 
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๗ (๒๕๖๐) 

สพฐ. 

เกียรติประวัติของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 



 

ความส าเร็จด้านนักเรียน การศึกษา ๒๕๖๐ 
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ได้รับ
รางวัลดังน้ี 

 

ที่ ชื่อ - สกุล รายการ เหรียญ อันดับ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ 

๑ เด็กหญิงชญาดา  คงยศ 
เด็กหญิงนลินนาถ  ขุนช้าง 
เด็กหญิงอทิยานันท์  บุญมาก 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔ - ป.๖ 

เงิน ๑๗ 

๒ เด็กหญิงสุนิษา  ร่วมชาติ 
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.๑ - ม.๓ 

เงิน ๒๐ 

๓ นางสาวนาตยา  พนาไพร การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑-ม.๓ ทอง ๑๐ 

๔ เด็กหญิงญาณิดา  อุดมศักด์ิ 
เด็กชายณัฐวุฒิ  สันสถิตย์ 
เด็กชายดนุ  มะหะหมัด 
เด็กชายพร้อมพงษ์  เลี่ยมเจริญกิจ 
เด็กชายวรฤทธ์ิ  สารบูรณ ์
เด็กชายอรรถกร  สุวัตถิกุล 

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ ทองแดง ๒๐ 

๕ เด็กหญิงกนกรัชต์  ผิวเหลือง 
เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นจิตต 
เด็กหญิงกรองเพชร  ภักดี 
เด็กหญิงจินตนา  เพชรอุด 
เด็กหญิงชลธิชา  ใบงา 
เด็กชายชากิด  บุตรหมัน 
เด็กหญิงซากีนะ  วาเฮ็ด 
เด็กหญิงญาณิดา  อุดมศักด์ิ 
เด็กหญิงณัฐพร  ขุนสุนทร 
เด็กชายณัฐวุฒิ  สันสถิตย์ 
เด็กชายดนุ  มะหะหมัด 
เด็กหญิงทิฆัมพร  บํารุงสุนทร 
เด็กชายธนวัฒน์  เซ่งบุญต๋ัน 
เด็กชายธนาวุฒิ  ภักดี 
เด็กหญิงธัญวรรณ  อาจหาญ 
เด็กหญิงนันนภัทร  สะอาด 
เด็กชายปรมินทร์  สอาดวงศ์ 
เด็กหญิงปัญจพาณ์  ดีเอง 
เด็กชายพร้อมพงษ์  เลี่ยมเจริญกิจ 
เด็กหญิงพัญธิมา  เจียมสุข 
เด็กหญิงวนัสนันท์  สมิง 
เด็กชายวรฤทธ์ิ  สารบูรณ ์
เด็กชายวัชรพงศ์  ภักดี 
เด็กชายวุฒิดี  ขุนฤทธ์ิ 

การประกวดขับขานประสานเสียง  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 



 

ที่ ชื่อ - สกุล รายการ เหรียญ อันดับ 

เด็กหญิงศรัญญา  ส้าเหร็ม 
เด็กชายศุภกรณ ์ ขุนพล 
เด็กชายศุภกิจ  ขุนพล 
เด็กชายสมหวัง  แสงผา 
เด็กหญิงสุพัตรา  เผือกเจริญ 
เด็กหญิงสุวิมล  เพชรา 
เด็กชายอภิรักษ์  แต้มต่อผล 
เด็กหญิงอลิษา  ธนบัตร 
เด็กชายอัมรินทร์  วิเศษ 
เด็กหญิงอาทิตสรา  ภิญโญ 
เด็กหญิงฮาซานะ  บํารุงสุนทร 
เด็กหญิงฮูดา  มะเดช 
เด็กหญิงเนตรนภา  นาวาทอง 

 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

สถานศึกษา 
 

ได้รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ เป็น โรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 

 

สพฐ. 

ครู (ระบุชื่อ) 

๑. น.ส.ณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อัน ดับ  ๔  การประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง 
ประเภททีม ข ป.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 

สพฐ. 
 
 
 

๒. นายวศิน  แสงหว้า 
 
 
 

๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อัน ดับ  ๔  การประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง 
ประเภททีม ข ป.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ ๖ การประกวดวงดนตรีประเภทวง
เครื่องลม ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 

สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

๓. นางสาวปริณดา    ณ ระนอง ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อัน ดับ  ๔  การประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง 
ประเภททีม ข ป.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับ ๔ การประกวดผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ป.๑ – ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 

สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 

๔. น.ส.วรุณยุพา  ชูจันทร์ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับ ๔ การประกวดผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ป.๑ – ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทเงิน 
อันดับ ๑๖ การประกวดการจัดการค่ายพัก
แรม ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 

สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 

๕. นางสาววลัยพร  อุ่มชัย ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อัน ดับ  ๔  การประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง 
ประเภททีม ข ป.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับ ๔ การประกวดผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ป.๑ – ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 
 

สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 

๖. นางวรรณกร   พึ่งเจริญ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ ๖ การประกวดวงดนตรีประเภทวง
เครื่องลม ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 

สพฐ. 

๗. นางสาวสุมารินทร์  คําชาลี ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อัน ดับ  ๔  การประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง 
ประเภททีม ข ป.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 

สพฐ. 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

๘. นางสาวกิติยา  วัฒนาลาภ 
๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อัน ดับ  ๔  การประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง 
ประเภททีม ข ป.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 

สพฐ. 

๙. นางสาวสุณี   ดํารงกิจ 
๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ ๖ การประกวดวงดนตรีประเภทวง
เครื่องลม ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 

สพฐ. 
 

๑๐. นางสาวสุทฤศยา   สุขสําราญ 
๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อัน ดับ  ๔  การประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง 
ประเภททีม ข ป.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 

สพฐ. 
 

๑๑. นายธีระศักดิ์   คงเดิม 
๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อัน ดับ  ๔  การประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง 
ประเภททีม ข ป.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 

สพฐ. 

๑๒. นายจารึก    พลเดช ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับ ๙ การประกวดวาดภาพลายเส้น           
ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 

๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ ๑๓ การประกวดศิลปะสร้างสรรค์           
ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 

๓. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
แดงอันดับ ๒๒ การประกวดวาดภาพระบายสี           
ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 

สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 

๑๓.นายชัยยัณย์   สุขแก้ว ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ ๖ การประกวดวงดนตรีประเภทวง
เครื่องลม ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ 
 

สพฐ. 
 

 



 

ความส าเร็จด้านนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับ
ภาคใต้ ครั้งท่ี ๖๘ ได้รับรางวัลดังนี้ (ระดับภาคใต้ / ระดับชาติ)     
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ อันดับ นักเรียน 
๑ ศิลปะ-

ทัศนศิลป์ 
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ 
ม.๑-ม.๓ 

เงิน ๑๓ ๑. เด็กหญิงปานดาว  พนาไพร 

๒ ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ม.๑ - ม.๓ 

ทองแดง 
๒๒ 

๑. นายสมศักดิ์  พนาไพร 

๓ ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ๙ ๑. เด็กหญิงนิตยา  สายสวะ 

๔ ศิลปะ-
ดนตรี 

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ข ป.๑ - ม.๓ 

ทอง ๔ ๑. เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นจิตต 
๒. เด็กหญิงกมลชนก  เกล้ียงประดิษฐ์ 
๓. เด็กชายชากิด  บุตรหมัน 
๔. เด็กชายชารอน  อินตัน 
๕. เด็กหญิงชุดา  ใจกล้า 
๖. เด็กหญิงซากีนะ  วาเฮ็ด 
๗. เด็กหญิงญานิดา  อุดมศักดิ์ 
๘. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บํารุงสุนทร 
๙. เด็กชายณัฐฐากร  เทิงสูงเนิน 
๑๐. เด็กชายณัฐดนัย  กล้าศึก 
๑๑. เด็กหญิงณัฐพร  ขุนสุนทร 
๑๒. เด็กหญิงณิชาพัชร์  แซ่เตียว 
๑๓. เด็กชายดุลกิ๊ฟปล้ี  ท่ามะขาม 
๑๔. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วัฒนเวส 
๑๕. เด็กหญิงธัญชนก  โสภาพันธ์ 
๑๖. เด็กหญิงนริศร  แหลมไกร 
๑๗. เด็กหญิงนันนภัทร  สะอาด 
๑๘. เด็กหญิงนูรฮากีมา  มาเกตุ 
๑๙. เด็กหญิงปัญจพาณ์  ดีเอง 
๒๐. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจกล้า 
๒๑. เด็กชายพร้อมพงษ์  เล่ียมเจริญกิจ 
๒๒. เด็กหญิงวนัสนันท์  สมิง 
๒๓. เด็กหญิงศรัญญา  ส้าเหร็ม 
๒๔. เด็กชายศักดาวุฒิ  หาญโสดา 
๒๕. เด็กหญิงสพัตรา  สันสถิตย์ 
๒๖. เด็กชายสมหวัง  แสงผา 
๒๗. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวชศาสตร์ 
๒๘. เด็กหญิงสุภัสรา  ขุนฤทธิ์ 



 

๒๙. เด็กหญิงสุวิมล  เพชรา 
๓๐. เด็กหญิงอรนลัน  ขนุนอ่อน 
๓๑. เด็กหญิงอรุษยา  ขุนฤทธิ์ 
๓๒. เด็กชายอัมรินทร์  วิเศษ 
๓๓. เด็กหญิงอาทิตสรา   ภิญโญ 
๓๔. เด็กหญิงฮูดา  มะเดช 
๓๕. เด็กชายเยเต้เนอู้  พนาไพร 
๓๖. เด็กหญิงแนน  ช่วยชาติ 
๓๗. เด็กหญิงและและนวย  พนาไพร 
๓๘. เด็กหญิงแววตา  สยามรัฐ 
๓๙. เด็กหญิงไดอาน่า  ช่วยนาเขต 

๕ ศิลปะ-
ดนตรี 

การประกวดดนตรีประเภท
วงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.๑ - ม.๓ 

เงิน ๖ ๑. เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นจิตต 
๒. เด็กชายชากิด  บุตรหมัน 
๓. เด็กหญิงญานิดา  อุดมศักดิ์ 
๔. เด็กชายณัฐดนัย  กล้าศึก 
๕. เด็กชายดุลกิ๊ฟปล้ี  ท่ามะขาม 
๖. เด็กหญิงนันนภัทร  สะอาด 
๗. เด็กหญิงปัญจพาณ์  ดีเอง 
๘. เด็กชายพร้อมพงษ์  เล่ียมเจริญกิจ 
๙. เด็กหญิงวนัสนันท์  สมิง 
๑๐. เด็กหญิงศรัญญา  ส้าเหร็ม 
๑๑. เด็กหญิงสุภัสรา  ขุนฤทธิ์ 
๑๒. เด็กชายอัมรินทร์  วิเศษ 

๖ กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดิน
ทรงตัวและโยนบอล ป.๑ -
ป.๓ 

ทองแดง 
๑๙ 

๑. เด็กหญิงกมินตรา  เย็นจิตต 
๒. เด็กชายคณัชญ์ณัญ  บ่อม่วง 
๓. เด็กชายมูฮัมมัดซาฟิตร์  ดอเล๊าะ 
๔. เด็กหญิงวนัสรัณย์  แต้มต่อผล 
๕. เด็กชายอัศนัย  หลีไม 
๖. เด็กหญิงอุมาภร  ทําคง 

๗ กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการจัดการค่าย
พักแรม ม.๑ - ม.๓ 

เงิน ๑๖ ๑. นายกาเส็ม  ศรีมั่น 
๒. นายกิตติพงศ์  ขุนสุรินทร์ 
๓. นายธนาวุฒ ิ ภักด ี
๔. นายนันทวิทย์  ดีเอง 
๕. นางสาวนาตยา  พนาไพร 
๖. นายวีระวัฒน ์ สามทอง 
๗. นายวุฒิดี  ขุนฤทธิ์ 
๘. เด็กชายสุรยุทธ  โกจ ิ

  
  

 



 

 
 

 
ประเภทบุคลากร 

 

เพศ (คน) 
 

ระดับการศึกษา (คน) 
อายุ
เฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง  

(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผ๎ูอ านวยการ  ๑ - - - ๑ ๕๙ ๓๕ 
รองผ๎ูอ านวยการ - ๑ - - ๑ ๕๙ ๓๕ 
ครู (บรรจุ) ๗ ๒๗ - ๒๗ ๗ ๔๔ ๒๐ 
ครูอัตราจ๎าง - ๒ - ๒ - ๒๙ ๔ 
พี่เล้ียง - ๑ ๑ - - ๒๙ ๒ 
บุคลากรทางการศึกษา ๑ ๒ ๒ ๑ - ๓๑ ๗ 
พนักงานท าความสะอาด - ๑ ๑ - - ๔๐ ๑๐ 
แมํครัว - ๓ ๓ - - ๕๐ ๑๐ 
อื่น ๆ (ระบุ...........................) - - - - -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 



 

 
 
 

จํานวนบุคลากร  จําแนกตามหน้าท่ี  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   
 

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน) 

 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

 
ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง  

(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อํานวยการ  ๑ - - - ๑ ๕๙ ๓๕ 
รองผู้อํานวยการ - - - - - - - 
ครู (บรรจุ) ๔ ๒๘ - ๒๒ ๑๐ ๔๔ ๒๐ 
ครูอัตราจ้าง - ๒ - ๑ ๑ ๒๙ ๙ 
พี่เล้ียง - ๑ - - ๑ ๒๙ ๒ 
บุคลากรทางการศึกษา ๑ ๒ ๑ ๒ - ๓๑ ๗ 
พนักงานทําความสะอาด ๑ ๑ ๒ - - ๔๐ ๑๐ 
แม่ครัว - ๓ ๓ - - ๕๐ ๑๐ 
อื่น ๆ (ระบุ.................) - - - - - - - 

  
      
  จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ...............๒๗................ คน คิดเป็นร้อยละ .....๗๙.๔๑..........  

  สาขาท่ีขาดแคลนครู ❍ ภาษาไทย…….…คน ❍  คณิตศาสตร์……………คน       ❍ วิทยาศาสตร์……คน   
  ❍ สังคมศึกษา…….คน ❍  พลศึกษา…..…..๑…....คน ❍  ศิลปศึกษา...…...คน 
  ❍ การอาชีพฯ.…...คน ❍   ภาษาต่างประเทศ.….คน      ❍  คอมพิวเตอร์….…คน 
  ❍ ดนตรีฯ.….๒.....คน ❍   ปฐมวัย........๒.......….คน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 



 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย ดีมาก 
๒ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
๓ ๕ เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป ดีมาก 
๔ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหาร จัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
ดีมาก 

๕ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
๖ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
ดีมาก 

๗ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสํูความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 

- ไมํมี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
๑. ด๎านผลการจัดการศึกษา 

๑) เด็กควรได๎รับการสํงเสริมให๎มีสมาธิเกี่ยวกับการเรียนรู๎ โดยการจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎
แสดงความรู๎สึก และอารมณ์ เชํน เลํานิทาน การฟังเพลง การเลํนจินตนาการกับตุ๏กตา ของเลํน  ตําง ๆ 
การท างานศิลปะ ท้ังท่ีเลํนคนเดียว เลํนรวมกับเพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ หรือจะเป็นของเลํนหรือกิจกรรมท่ี
เด็กจะได๎ใช๎สมาธิจดจํอ เชํน เกมตํอภาพ ตํอบล็อก แปูงปั้น ร๎อยลูกปัด ซึ่งจะชํวยสร๎างอารมณ์ท่ีมั่นคงแกํ
เด็ก แม๎แตํวิธีการเลํนของเลํนทีละ ๑ อยําง เลํนแล๎วเก็บแล๎วคํอยหยิบของเลํนช้ินใหมํมาเลํน เพื่อให๎เด็กมี
วินัยและสมาธิ จดจํอท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดได๎ส าเร็จ 

๒) สถานศึกษาควรมีการประเมินผลความพึงพอใจด๎านผลผลิตของผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเด็ก และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพื่อน าผลการประเมินมาใช๎
พัฒนาการด าเนินงานให๎มีความตํอเนื่อง 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 



 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

สถานศึกษาควรพัฒนาสนามเด็กเลํนให๎มีเครื่องเลํนท่ีพร๎อม โดยประสานงานกับองค์กรสํวน
ท๎องถิ่น หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดระดมเงินทุนพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑)  ครูควรจัดกิจกรรมบูรณาการให๎เด็ก เพื่อให๎เด็กพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทักษะ
ทางด๎านวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎เรียนรู๎ผํานโครงงานแบบงําย ๆ เชํน โครงงานการท าต๎ม
ย า โครงการจํุมสี เป็นต๎น พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดท ากิจกรรมให๎เด็กได๎เลํน
เกี่ยวกับตัวเลข ขนาดความเหมือน – ตําง และรูปทรงเลขาคณิต เป็นต๎น เพื่อพัฒนาความคิดของเด็กอยําง
ตํอเนื่อง 

๒) ครูควรมีการประเมินผลเด็กด๎วยวิธีการท่ีมีความหลากหลาย เชํน การสังเกตพฤติกรรม
ขณะท ากิจกรรม การซักถาม การตรวจสอบผลงานตําง ๆ เป็นต๎น มีการบันทึกผลการประเมินให๎เป็น
ปัจจุบัน และน าผลมาปรับการเรียนเปล่ียนการสอนอยํางเป็นระบบ มีการจัดท าผลงานการวิจัยช้ันเรียน
อยํางตํอเนื่อง ตลอดท้ังปีโดยน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนมาท าการวิจัย 

๔. ด๎านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรจัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องการประกันคุณภาพภายในให๎แกํผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียกับ
การจัดการศึกษาท้ังหมด เชํน ผ๎ูบริหาร ครู ผ๎ูปกครอง ชุมชน และผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย เพื่อสร๎างความ
ตระหนักและให๎เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน และปรับปรุงการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ 
 โดยข๎อเสนอแนะทุกด๎านก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา ๒ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๕  เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบํง ช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบํงช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสํูความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๕๐ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
            ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                         ใช่     ไม่ใช่ 
            มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้      ใช่     ไม่ใช่ 
            ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่     ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 



 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
๒ ๒ ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
๓ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหาร จัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
ดีมาก 

๔ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต๎นสังกัด 

ดีมาก 

๕ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๖ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสํูความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

๗ ๓ ผ๎ูเรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ดี 
๘ ๔ ผ๎ูเรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
๙ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น

ส าคัญ 
ดี 

๑๐ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดี 

๑๑ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดี 

 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน พอใช๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) ผ๎ูเรียนควรได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎านการคิดสร๎างสรรค์ คิดนอกกรอบ โดยการจัด
กิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง สํงเสริมให๎คิดหาวิธีการแก๎ปัญหาแบบแปลกใหมํ หลาย ๆ วิธี และ
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนตอบค าถามประเภทเปิดปลายท่ีมีความหมาย และมีค าตอบท่ีมีความจริงแนํนอนตายตัว 

๒) ผ๎ูเรียนควรได๎รับการพัฒนาให๎มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  สูงขึ้นในกลํุมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาษาตํางประเทศ โดยการปรับปรุงโครงการและกิจกรรมท่ีมีอยูํแล๎ว ให๎มีความเข๎มข๎นมากขึ้น ให๎ครอบคลุม
ความสามารถในการเรียนรู๎ทั้งความรู๎ ความจ า ความเข๎าใจ และการน าไปใช๎ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การประเมินผล เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง 

๓) สถานศึกษาควรมีการประเมินผลความพึงพอใจด๎านผลผลิตของผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเด็ก และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพื่อน าผลการประเมินมาใช๎
พัฒนาการด าเนินงานให๎มีความตํอเนื่อง 

๒. ด้านบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรแตํงต้ังคณะอนุกรรมการสถานศึกษาจากผ๎ูทรงคุณวุฒิในท๎องถิ่น เพื่อมา
ท างานรํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูควรวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให๎ทราบพื้นฐานการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนในแตํละ
กลํุมสาระการเรียนรู๎วําอยูํในกลํุมเกํง ปานกลาง หรืออํอน แล๎วน าผลมาใช๎ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎
สอดคล๎องกับความสามารถของผ๎ูเรียนในแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎ และครูควรน าข๎อมูลจากการท าบันทึก
หลังสอนมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับพฤติกรรมของผ๎ูเรียน และท าบันทึก
หลังสอนมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎ ครูควรบันทึกข๎อมูลท่ีมีประโยชน์ตํอการพัฒนาผ๎ูเรียน การ
พัฒนาวิธีการสอน และการพัฒนาส่ือ ซึ่งจะเป็นข๎อมูลพื้นฐานท่ีมีประโยชน์น าไปสํูการวิจัยในช้ันเรียน 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรจัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องการประกันคุณภาพภายในให๎แกํผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียง
กับการจัดการศึกษาท้ังหมด เชํน ผ๎ูบริหาร ครู ผ๎ูปกครอง ชุมชน และผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย เพื่อสร๎าง
ความตระหนักและให๎เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน และปรับปรุงการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีท่ี ๑  ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๒  ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๓  ผ๎ูเรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๘ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๔  ผ๎ูเรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๗ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน ๒๐.๐๐ ๘.๘๑ พอใช๎ 
ตัวบํงช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎น
สังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์    พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดี 

ตัวบํง ช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบํง ช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสํูความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๕๔ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
            ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                         ใช่     ไม่ใช่ 
            มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้      ใช่     ไม่ใช่ 
            ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่     ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 



 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 โรงเรียนบ๎านทํุงหงาว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ได๎ด าเนินงานด๎านการ
สร๎าง ความเข๎มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่อง จนปัจจุบันได๎ด าเนินงานตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสอดคล๎องกับมาตรฐานชาติและมาตรฐาน
การศึกษาของต๎นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต๎องการโดยเน๎นการมีสํวนรํวม 
 ๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎
สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมตํางๆตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔. จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 
 ๕. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/สํงหนํวยงานต๎น
สังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
วิเคราะห์บริบทโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๒ 
การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การศึกษาสถานภาพสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นการศึกษาวิเคราะห์ ถึง ปัจจัย ท่ี
ส่งผลกระทบต่อส่ิงนั้นๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพว่าเป็นอย่างไร และควรพัฒนาไป
ในทิศทางใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นการสํารวจหาขีดความสามารถเพื่อใช้ในการวางแผน 
สําหรับข้ันตอนการศึกษาสถานภาพ มีดังนี้ 

1. วิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก 
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(ภายใน,ภายนอก) 
3. ประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
4. ทิศทางของสถานศึกษา 
5. กําหนดกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาสําคัญในการดําเนินงานสู่สภาพที่ต้องการใน
อนาคตSWOT  เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้ 

S   ย่อมาจาก  Strengths หมายถึง   จุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ)  
W   ย่อมาจาก  Weaknessesหมายถึง   จุดอ่อน (ข้อเสียเปรียบ) 
O   ย่อมาจาก Opportunities หมายถึงโอกาส (ปัจจัยท่ีจะส่งผลให้สามารถ
ดําเนินการได้) 
T   ย่อมาจากThreats  หมายถึงอุปสรรค  (ปัจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงาน) 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
โดยตรงต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้  ประกอบด้วย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปัจจัยของสภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมภายใน 

(๒S-๔M) 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

(STEP) 
1. โครงสร้างของสถานศึกษา (Structure) 
2. ระบบบริการ(Services) 
3. บุคลากร(Man) 
4. การเงิน(Money) 
5. วัสดุและอุปกรณ์(Materiall) 
6. การบริหารจัดการ(Management) 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 

วิเคราะห์  ระบุสถานการณ์ 
จุดอ่อน(Weaknesses) – จุดแข็ง(Strengths) 

วิเคราะห์  ระบุสถานการณ์ 
โอกาส(Opportunities) – อุปสรรค (Threats) 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดย  SWOT  โดยการพูดคุยสอบถาม  ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  และการสํารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ัง ผู้ปกครอง นักเรียน ประชุมระดมสมอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรภายในโรงเรียน นําข้อมูลดังกล่าว มาสรุปผลและนําเสนอ
ตามองค์ประกอบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ใช้หลัก ๒S๔M  ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.ด้านโครงสร้างองค์กร (S๑) -  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ นโยบายท่ีชัดเจนสํงผลให๎มี
ทิศทางตรงตามเปูาหมาย 
-  การบริหารงานมีโครงสร๎างการ
บริหารงาน ท้ัง ๔ งาน ท่ีชัดเจน มี
ผ๎ูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ครอบคลุมทุก
ด๎าน สามารถปรับเปล่ียนโครงสร๎าง
ตามความเหมาะสม 
-  ระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษาตามแนวทางของรัฐท่ีดี 
เป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน 
-  มคํูีมือแผนงานการบริหารงาน 
-  มีโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 
ท่ี ตอบสนองความต๎องการของ
ผ๎ูเรียน  

-  ไมํสามารถปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดได๎
ครบถ๎วน  
- มีโครงสร๎างการบริหารงาน แตํขาดอ านาจ
ในการตัดสินใจและมีภาระงานท่ีซ้ าซ๎อน 
- ขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานอยําง
ตํอเนื่อง บางงานไมํมีปฏิทินการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน 
-โครงสร๎างกว๎างเกินไป ท าให๎โครงสร๎างยํอย
ไมํชัดเจนไมํเป็นสัดสํวน  
 

 
 



 

ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
๒.ด้านบริการ(S๒) - บริการได๎เหมาะสมท่ัวถึง แยกเป็น

ฝุายๆ ประสานงานบริการให๎ความ
สะดวก รวดเร็ว เป็นกัลยาณมิตร พร๎อม
ท้ังจัดสถานท่ี ภูมิทัศน์ให๎กับนักเรียน
และชุมชน 
- มีการบริการอาหาร น้ าด่ืมท่ีปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะอนามัย และมีร๎านสหกรณ์
, สวัสดิการร๎านค๎าให๎อ านวยความ
สะดวกกับนักเรียน 
- มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย
ท่ัวถึง น านักเรียนไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ท้ังภายในและภายนอก มีโครงการเสริม
ทักษะวิชาการ 
- โรงเรียนเปิดโอกาสให๎บริการข๎อมูล
ขําวสารให๎กับผ๎ูปกครองได๎หลายชํองทาง 
- โรงเรียนมีการสอนพิเศษชํวงเย็นให๎กับ
นักเรียนบางกลํุมท่ีเรียนช๎า 
- มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน เย่ียม
บ๎านและประสานงานกับผ๎ูปกครอง 
- อาคารสถานท่ีมีความพร๎อม ให๎บริการ
แกํชุมชนและองค์กรภายนอก 
 

- โรงเรียนไมํปลอดภัย 
- การเปิด – ปิด ประตูไมํสามารถท าได๎
เพราะมีชุมชนในโรงเรียน 
- ไมํมีคํูมือนักเรียน/ผ๎ูปกครอง 
- ร๎านค๎ามีของน๎อย  
- มีน้ าด่ืมไมํครบทุกอาคารเรียน 
- ขาดการส่ือสารและพัฒนาเด็กพิเศษได๎
เรียนรํวมกับเด็กปกติได๎ครบถ๎วน 
-  นักเรียนขาดความสนใจแหลํงเรียนรู๎ 
- ความสะอาดห๎องน้ าบางอาคาร มีสภาพไมํ
พร๎อมใช๎งาน 
-ความสะอาดก๏อกน้ า ไมํพร๎อมใช๎งาน 
- ครูควรใกล๎ชิดผ๎ูปกครองและนักเรียนให๎
มากขึ้น 
- การบริการบางครั้งไมํท่ัวถึง อธิบายไมํได๎ 
เลือกปฏิบัติ ลําช๎า ข๎อมูลไมํถูกต๎อง 
เจ๎าหน๎าท่ีไมํอยูํประจ า ขาดความตํอเนื่อง 
ขาดการประสานงาน 
- กิจกรรมมาก คุณภาพนักเรียนลดลง 
- บางวิชาไมํมีงานในสมุด ไมํมีใบงาน 
- นักเรียนขาดระเบียบวินัยและการพูดจา 

- การวัดผลไมํตรงจุดประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
๓.ด้านบุคลากร(M๑) -  ผ๎ูบริหารมีความสามารถ ในเรื่องการ

บริหาร ท างานได๎อยํางตํอเนื่อง 

- บุคลากรมีความรู๎ความสามารถ หลากหลาย
สาขา สอนตรงวิชาเอก มีประสบการณ์ 

- บุคลากรเพียงพอตํอความต๎องการ 

- บุคลากรมีความเข๎าใจ  มีจิตวิทยา และจัด
กิจกรรมการเรียนรูไ๎ด๎หลากหลาย 

- บุคลากรได๎รับการพัฒนา อยํางตํอเนื่องและ
สม่ าเสมอ และสามารถสร๎างส่ือนวัตกรรมท า
ผลงานวิชาการ 

- เน๎นการมีสํวนรํวมและท างานเป็นทีม 

- บุคลากรมีความเสียสละ ท างานเต็มตาม
ศักยภาพ 

- บุคลากรมีความ เป็นกันเองให๎ค าแนะน าท่ีดี 

 

- ต าแหนํงรอง ผอ.ไมํมี 
 - ด๎านงานสนับสนุนควรสรรหาอัตราก าลังมา
ปฏิบัติงานให๎ครูสอนเพียงอยํางเดียว 

- ครูรุํนใหมํขาดประสบการณ์ท างาน/บุคลากรมี
อายุมาก/มีปัญหาสุขภาพ / ปัญหาครอบครัว 

- ครูขาดทักษะด๎านเทคโนโลยีและด๎าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

- - ครูมีภาระงานมากเกินไป /ท างานซ้ าซ๎อน/
กระจายงานไมํเทําเทียม/ควบคุมไมํท่ัวถึง 

- หาวิทยากรเฉพาะด๎านสอนเสริม การท าขนม
พยาบาล(สุขภาพ) 

- 
 
 
 
 

๔.ด้านการเงิน(M๒) - มีการวางแผนการใช๎งบประมาณท้ังเงิน
อุดหนุนและเงินรายได๎ ใช๎เงินตรง
วัตถุประสงค์ โปรํงใสตรวจสอบได๎  
- งบประมาณท่ีได๎จัดสรรเพียงพอกับความ
ต๎องการ และใช๎อยํางค๎ุมคํา 
- ผ๎ูบริหารมีความสามารถในการบริหารเงิน 
มีความยืดหยุํน และมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได๎  โดยมีผ๎ูทรงคุณวุฒิทาง
การเงินให๎ค าแนะน า ท าให๎การรับ จํายเงินมี
ความถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน สามารถช้ีแจง
การใช๎จํายเงินได๎   
- บุคลากรท าหน๎าท่ีการเงินด๎วยความ
ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง   
- มีการระดมทุนจากภายใน/ภายนอก เพื่อ
มาชํวยในการบริหารงาน   
 

- บุคลากรท่ีรับผิดชอบขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน  มีการสับเปล่ียนบํอยครั้งและไมํได๎รับ
การพัฒนา   
- ไมํมีการช้ีแจงรายละเอียดให๎ผ๎ูปกครองทราบ   
- การใช๎งบประมาณไมํตรงตามแผนท่ีวางไว๎   
- การเบิกเงินไมํถูกต๎องตามระเบียบข้ันตอน ท า
ใหลํ๎าช๎า และสํงใช๎เงินยืมไมํตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด   
- งบประมาณท่ีได๎จัดสรรไมํเพียงพอ   
- ราคาสินค๎าและคําครองชีพสูง  ท าให๎โรงเรียนมี
คําใช๎จํายสูง   
- งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรใช๎เกี่ยวกับการศึกษา
น๎อย  
- เงินท่ีน ามาใช๎เห็นผลไมํชัดเจน  
 

 
 
 



 

ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
๕.ด้านวัสดุและ
อุปกรณ์(M๓) 

-  มีส่ือ อุปกรณ์ การเรียนท่ี เพียงพอ 
ปลอดภัย  พร๎อมใช๎งานเหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็ก 
- มีคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต
เพียงพอและพร๎อมใช๎งาน  
- อาคารเรียนได๎มาตรฐานและเพียงพอ แยก
เป็นสัดสํวนมีความพร๎อมตํอการเรียน 
- มีห๎องเรียนพิเศษท่ีหลากหลาย เชํน
ห๎องสมุด  ห๎องวิทยาศาสตร์  ห๎อง
คอมพิวเตอร์  ห๎องดนตรี   ศูนย์แนะแนว
ของเขตพื้นท่ี 
- มีห๎องประชุมเพียงพอ 

- อุปกรณ์โสตทัศน์ศึกษา  คอมพิวเตอร์  ดนตรี 
กีฬา  ของเลํนมีน๎อยไมํทันสมัยเกํา 
- บุคลากรไมํมีความรู๎  ลําช๎า ในการซํอมบ ารุง  
ขาดการดูแลรักษาไมํพร๎อมใช๎งาน 
- อาคารเรียน  ห๎องเรียน  ห๎องวิทยาศาสตร์ ห๎อง
พิเศษไมํเพียงพอ 
- โรงอาหารไมํเพียงพอ ไมํคํอยสะอาด 
- โต๏ะเก๎าอี้  นักเรียน  ไมํเหมาะสม กับนักเรียน  
เกําช ารุด 
- ไม๎ดอกไม๎ประดับน๎อย ภูมิทัศน์ไมํสวยงาม 
- ขาดอุปกรณ์ด๎านการรักษาความปลอดภัย 
- ห๎องน้ าไมํเพียงพอ ช ารุดบํอย 
- Internet  ไมํเสถียร   

๖.ด้านการบริหาร
จัดการ(M๔) 

-  การบริหารจัดการเป็นระเบียบแบบแผน 
มีสายงานชัดเจน ทุกฝุายมีสํวนรํวม 
- มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  
- มีชํองทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
ผ๎ูปกครองรับข๎อมูลได๎ชัดเจน 
- ผ๎ูบริหารมีความรู๎ความสามารถ มีภาวะ
ผ๎ูน า  
- มีการบริหารด๎านบุคลากรได๎ดี บุคลกรมี
ความรู๎ความสามารถ ให๎ความรํวมมือในการ
ท างานเป็นอยํางดี  
- มีระบบบริหารจัดการท่ีสามารถตรวจสอบ
ได๎   
- มีการประเมินความพึงพอใจของผ๎ูท่ี
เกี่ยวข๎อง   
- มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนตาม
ปฏิทินของ  สพฐ.   
 

- การจัดกิจกรรมไมํสามารถด าเนินการตาม
ปฏิทินท่ีก าหนดได๎ 
- การบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศไมํเป็น
ระบบ ไมํสะดวกตํอการน ามาใช๎งาน 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ครู และ
โรงเรียน 
- การประชาสัมพันธ์บางชํองทางไมํได๎รับความ
สะดวก และไมํทันเหตุการณ์   
- การจัดเก็บเอกสาร ข๎อมูลไมํทันสมัย   
- ขาดการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช๎
ในการพัฒนา 
- การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนรบกวนการเรียน
ของนักเรียน 
- ผ๎ูบริหารไมํสามารถติดตามงานได๎ตํอเนื่อง   
- มีการยืดหยุํนเวลาในการรับนักเรียนมากเกินไป   
- ไมํมีต๎ูแสดงความคิดเห็น   
 

 

 



 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ใช้หลัก STEP ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค   
(Threats) 

๑. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม(Socio-
cultural  Factors : S)   

- อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญของ จังหวัด 
ระนอง 
- สถานท่ีต้ังของโร'งเรียน อยู่ในแหล่งชุมชน  
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้นําในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
-  นักเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อสังคม  
ศาสนา และมีการส่งเสริม ศาสนา  วัฒนธรรม
และประเพณีท่ีดีงาม 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ท่ีสําคัญ ๆ ในจังหวัดระนอง   
- ช่วยเหลือซึ่งกันและกันยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โรงเรียนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความ
รับผิดชอบประชาธิปไตย  มีจิตสํานึกในความ
เป็นไทย 
 

-  ควรปลูกฝังระเบียบวินัย การรักษาความ
สะอาด   จิตสํานึกต่อส่วนรวม   มรรยาทให้กับ
นักเรียน 
-  นักเรียนมีพื้นฐานครอบครัวท่ีแตกแยก และ
แตกต่างกัน รวมท้ังผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
การศึกษาน้อย  ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนการสอน    
- คุณครูบางท่านควรใช้โทรศัพท์มือถือให้
เหมาะสมและไม่ควรใช้ขณะท่ีทํากิจกรรมกับ
นักเรียน 
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นนําเข้ามาใช้ในโรงเรียน
น้อย 
- ผู้ปกครองไม่มีระเบียบวินัย และไม่ปฏิบัติตาม
กฎของโรงเรียน 

๒. ด้านเทคโนโลยี
(Technological  
Factors : T) 

- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและ
หน่วยงาน 
- โรงเรียนมี ICT มีสัญญาณ wi-fiท่ัวโรงเรียน
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วยต้นเอง 
- บุคลากรมีความรู้ด้าน Social Media 
สามารถนําไปใช้ในการติดต่อส่ือสารได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

 
 

- ส่ือไม่เพียงพอต่อนักเรียน 
- นักเรียนไม่ได้เกิดการพัฒนาการเรียนจากการ
ใช้เทคโนโลยีเท่าท่ีควร 
- ขาดการดูแลอุปกรณ์ด้านส่ือ ICT,Wi-fiใช้งาน
ได้ไม่ต่อเนื่อง 
- ห้องคอมพิวเตอร์ควรมีแอร์และอุปกรณ์หูฟัง
ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
- มีการใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิดไม่เหมาะสม 
- ครูผู้สอนไม่มีความชํานาญในการใช้
เทคโนโลยี 
- ส่ือการเรียนการสอนไม่ทันสมัย 
- จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์น้อยเกินไป 
- การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภายนอกเพื่อ
เป็นช่องทางในการส่ือสารค่อนข้างน้อย 

  
 
 
 
 



 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส  
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค   
(Threats) 

๓. ด้านเศรษฐกิจ
(Economic  Factors  
:  E) 

- ผ๎ูปกครอง  ชุมชน  รัฐบาล  หนํวยงาน
ภายนอกมีการสนับสนุนระดมทุนในการเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดการศึกษาพัฒนาโรงเรียน 
 

- สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันสํงผลกระทบตํอ
รายได๎ของผ๎ูปกครองซึ่งมีผลตํอการสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
- คําครองชีพในท๎องถิ่นสูง ผ๎ูปกครองมีภาระ
หนี้สิน 
- การระดมทุนจากภายนอกท าได๎ยาก 
- สินค๎าท่ีแมํคําน ามาจ าหนํายไมํมีคุณภาพ 
- การสํงเสริมอาชีพในชุมชนมีน๎อย  ท าให๎
อัตราการวํางงานเพิ่มข้ึน สํงผลให๎ผ๎ูปกครอง
ต๎องย๎ายท่ีอยูํอาศัย 

๔. ด้านการเมืองและ
กฎหมาย(Political 
and Legal  Factors 
: P) 

-โรงเรียนได๎ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
พร๎อมท้ังได๎มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
-รัฐบาลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎การ
สนับสนุนชํวยเหลือด๎านงบประมาณในการจัด
การศึกษา 
-โรงเรียนไมํมีการแทรกแซงทางการเมืองระดับ
ท๎องถิ่น 
-โรงเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโดย
ใช๎การเลือกต้ังแบบประชาธิปไตยเพื่อสํงเสริม
ให๎นักเรียนมีความรู๎ด๎านกฎหมาย 
-ต๎นสังกัด(กระทรวงศึกษาธิการ)มีนโยบาย
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให๎โรงเรียนได๎
อยํางเป็นรูปธรรม 
 
 
-หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมมีการปรับปรุง
ให๎เอื้อตํอการเรียนการสอนสอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐ 

-งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐไม่
เพียงพอ 
- นโยบายของรัฐเปล่ียนแปลงบ่อย 
- ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบาย ปฏิรูป
การศึกษา  ส่งผลให้ขาดความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 
- มีการแทรกแซงทางการเมืองในระบบทาง
การศึกษา 
- ผู้ปกครองขาดจิตสํานึกในการใช้วินัยจราจร 

 
 
 
 



 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 

ปัจจัยภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม

เท่ากับ ๑ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุป โอกาส อุปสรรค 
โอกาส อุปสรรค (๑-๕) (๑-๕) 

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) ๐.๒๓ ๔ ๓ ๐.๙๒ ๐.๖๙ +๐.๒๓ 
๒. ด้านเทคโนโลยี (T) ๐.๒๐ ๓ ๓ ๐.๖๐ ๐.๖๐ ๐.๐๐ 
๓. ด้านเศรษฐกิจ (E) ๐.๒๖ ๓ ๒ ๐.๗๘ ๐.๕๒ +๐.๒๖ 
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย(P) ๐.๓๑ ๔ ๔ ๑.๒๔ ๑.๒๔ ๐.๐๐ 
สรุปปัจจัยภายนอก  +๓.๕๔ -๓.๐๕  

เฉล่ียปัจจัยภายนอก +๐.๔๙  
 

 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 

ปัจจัยภายใน 
น้ าหนัก

คะแนนรวม
เท่ากับ ๑ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป จุดแข็ง จุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(๑-๕) (๑-๕) 

๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
              (S๑) 

๐.๒๐ ๒ ๑ ๐.๔๐ ๐.๒๐ +๐.๒๐ 

๒. ด้านผลผลิตและการบริการ 
              (S๒) 

๐.๒๓ 
 

๔ ๔ ๐.๙๒ ๐.๙๒ ๐.๐๐ 

๓. ด้านบุคลากร (M๑) ๐.๑๖ 
 

๔ ๒ ๐.๖๔ ๐.๓๒ +๐.๓๒ 

๔. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  
              (M๒) 

๐.๑๖ 
 

๓ ๒ ๐.๔๘ ๐.๓๒ 
 

+๐.๑๖ 

๕. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M๓) ๐.๑๒ 
 

๓ ๒ ๐.๓๖ ๐.๒๔ +๐.๑๒ 

๖. ด้านบริหารจัดการ (M๔) ๐.๑๓ ๓ ๒ ๐.๓๙ ๐.๒๖ +๐.๑๓ 
สรุปปัจจัยภายใน  +๓.๑๙ -๒.๒๖  

เฉลี่ยปัจจัยภายใน +๐.๙๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 

(๑) 
 

ปัจจัย
ภาย 
นอก 

(๒) 
นน.

คะแนน
รวม

เท่ากับ 
๑ 

(๓) 
ค่าคะแนน 

(๔) 
คะแนนจริง 

(๕) 
 
 

สรุป 

(๖) 
 

ปัจจัย
ภายใน 

(๗) 
นน.

คะแนน
รวม

เท่ากับ 
๑ 

(๘) 
ค่าคะแนน 

(๙) 
คะแนนจริง 

(๑๐) 
 
 

สรุป 
 

โอกาส 
(๑-๕) 

 
อุปสรรค
(๑-๕) 

 
โอกาส 

 
อุปสรรค 

จุด
แข็ง 
(๑-
๕) 

จุด 
อ่อน 
(๑-
๕) 

จุดแข็ง จุด 
อ่อน 

๑. S ๐.๒๓ ๔ ๓ ๐.๙๒ ๐.๖๙ +๐.๒๓ ๑. S๑ ๐.๒๐ ๒ ๑ ๐.๔๐ ๐.๒๐ +๐.๒๐ 

๒. T ๐.๒๐ ๔ ๓ ๐.๘๐ ๐.๖๐ +๐.๒๐ ๒. S๒ ๐.๒๓ 
 

๔ ๔ ๐.๙๒ ๐.๙๒ ๐.๐๐ 

๓. E ๐.๒๖ ๑ ๒ ๐.๒๖ ๐.๕๒ -๐.๒๖ ๓. M๑ ๐.๑๖ 
 

๔ ๒ ๐.๖๔ ๐.๓๒ +๐.๓๒ 

๔. P ๐.๓๑ ๔ ๔ ๑.๒๔ ๑.๒๔ ๐.๐๐ ๔. M๒ ๐.๑๖ 
 

๓ ๑ ๐.๔๘ ๐.๑๖ 
 

+๐.๓๒ 

       ๕. M๓ ๐.๑๒ 
 

๒ ๒ ๐.๓๖ ๐.๒๔ +๐.๑๒ 

       ๖. M๔ ๐.๑๓ ๓ ๒ ๐.๓๙ ๐.๒๖ +๐.๑๓ 

สรุปปัจจัยภายนอก +
๓.๕๔ 

-๓.๐๕  สรุปปัจจัยภายใน +๓.๑๙ -๒.๒๖  

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +๐.๔๙  เฉลี่ยปัจจัยภายใน +๐.๙๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๓ 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๓ 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ ์

อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อุดมการณ ์
                เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชน
ไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป็นรากฐานท่ี
พอเพียงสําหรับการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังเพื่อการพัฒนาหน้าท่ีการงานและการพฒันาคุณภาพชีวิต
ส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งสําหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต 
วิสัยทศัน ์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
หลักการ 

ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
          ๑.  หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ท่ีพอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความ
เปล่ียนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
                   ๒. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมไทย และสังคมโลก 

๓.  หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยท่ังปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนช้ันหรือความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 
            ๔.  หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 

๕.  หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พุทธศักราช ๒๕๔๕ นโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการศกึษา 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 
 



 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นโยบายท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายท่ี ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิสัยทัศน์ การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พนัธกิจ 

๑.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมลํ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัว
ต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
๒. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นําทางวิชาการ มี
สํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
๕. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสํานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 



 

๗. สํานักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 
กลยุทธ ์
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนด 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 
นโยบายด้านที่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. เสริมสร้าง 
ความมั่นคงของ
สถาบันหลัก 
และการปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

๑.๑ น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธาน 
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ            
“ศาสตร์พระราชา”   มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบูรณา
การ “ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  
ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และความเป็นพลเมือง 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  ผ่านหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

๒. ปลูกฝังผู้เรียน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอก
ห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรและ 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรง 
ในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

๓. พัฒนาการจัด
การศึกษา
โรงเรียน 
ในเขตพื้นท่ีพิเศษ 
ให้เหมาะสม 

๓.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษ
ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี เช่น เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
เขตสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  เขตพื้นท่ีชายแดน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๖. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 



 

ตามบริบท 
ของพื้นท่ี 

 
นโยบายด้านที่ ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ในการพัฒนา 
ผู้เรียน 
อย่างมีคุณภาพ  
ด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัด 
และประเมินผล 
ท่ีเหมาะสม 

๑. ปรับหลักสูตรในระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจําเป็นและ 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานําหลักสูตรในระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับหลักสูตรตามความจําเป็น และความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน 
มีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า  และภาษาอาเซียน 
อย่างน้อย ๑ ภาษา 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียน อย่างน้อย ๑ ภาษา 

๓. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
ทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

๒. พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู้ 

๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้มีความพร้อม
เข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญาและพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนตาม
ช่วงวัย 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ อ่านออก เขียนได้ 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ - ๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน 

๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
และ 
คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ท้ังในและนอกห้องเรียน 

๙. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) ด้านภาษา ด้าน
คํานวณ และด้านเหตุผลต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ จํานวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
๑๐.  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีคะแนนสอบ O -  NET  
ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 



 

จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๑๑. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

๒.๕ ส่งเสริมให้ผ฿เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์  
และจิตวิทยาศาสตร์ 

๑๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียน 

 
นโยบายด้านที่ ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   

 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๒. พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู้ (ต่อ) 

๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีหลาก 
หลาย รวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

๑๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ผลิต 
จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชา 
สามัญ เช่น ทวิศึกษา(Dual Education) หลักสูตรระยะส้ัน 

๑๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามี
หลักสูตรทักษะอาชีพ อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม 

๑๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๑๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรม 
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

๓. สร้างขีด 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA ( Programme for International 
Student Assessment ) 

๑๘. คะแนนเฉล่ียผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA ( Programme 
for International Student Assessment )  
สูงขึ้น 

๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

๑๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ     
ในด้านต่างๆ 

๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห ๒๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีจัดการ



 

วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา ( Science 
Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด  
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 
 

เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 

๔. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
วิจัยและนํา 
ผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

๔.๑ . ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร 
จัดการศึกษา 

๒๑. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทุกระดับ 
มีผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๔.๒ ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มี
การวิจัยในช้ันเรียน 

๒๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิจัยในช้ันเรียนและนํา
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 
นโยบายด้านที่ ๓  ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถ 
จัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย     

๑.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพท้ังระบบเช่ือมโยงกับการ
เล่ือนวิทยฐานะในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น TEPE 
Online (Teachers and Educational Personnels 
Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ    

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย 

๒. พัฒนา 
ระบบการ 
บริหารงาน 
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
โดยเช่ือมโยง 
กับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุ
แต่งต้ัง การประเมิน และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจ 
ในการทํางาน 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีแผนอัตรากําลังในการสรรหา 
และบรรจุแต่งต้ังตรงตามความต้องการ 
ของสถานศึกษา 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครู
ผู้ช่วย 
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
 
 



 

 
 
 
นโยบายด้านที่ ๔  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       

 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. เพิ่มโอกาส 
การเข้าถึง 
การศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาส 
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
มีคุณภาพและเสมอภาค 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียน 
ภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการ 
เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
มีคุณภาพและเสมอภาค 

๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน 

 
นโยบายด้านที่ ๔  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       

 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. เพิ่มโอกาส 
การเข้าถึง 
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ (ต่อ) 

 ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๒. ลดความ
เหล่ือมลํ้า 
ทางการศึกษา 

๒.๑ ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ในทะเบียน
ราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว 
เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจําตัวประชาชน เป็นต้น 

๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ 

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง เช่น  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( Distance learning information 
technology : DLIT ) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
( Distance Learning Television : DLTV ) ฯลฯ 

๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

 



 

 
 
 
นโยบายด้านที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. จัดการศึกษา 
เพื่อสร้าง 
คุณภาพภาพชีวิต 

๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ในการดําเนินชีวิต 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับ 
จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน้อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับ 
มีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับ 
มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย ๑ เครือข่ายขึ้นไป 

 
นโยบายด้านที่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                        การศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       

 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มี
การกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับจัดทํา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา 

๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ๔. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี



 

ตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียนท่ีประสบปัญหาวิกฤตทาง
การศึกษา(ICU)  โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) โรงเรียน 
คุณธรรม  โรงเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

พิเศษ 
แต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นท่ี 

๑.๕  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง 

๕. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา  
และองค์คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 

๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับมีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์คณะบุคคล
และบุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 

๒. สร้าง 
ความเข้มแข็ง
ในการ 
บริหาร
จัดการ 
แบบมีส่วน
ร่วม 

๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้
พื้นท่ีเป็นฐาน ( Area – base Management ) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERS”ฯลฯ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นท่ีการศึกษามี
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

๒.๒ เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการภาค 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 

๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับ 
มีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย ๑ เครือข่ายขึ้นไป 

๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลัง
ประชารัฐ 

๓. ส่งเสริม 
การมี 
ส่วนร่วม 
พัฒนา
คุณภาพ 
ผู้เรียน 

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ 
สาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก 
ในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม 
สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้
มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแลตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
ให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับมีการ
ประสานข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

 
  

จุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กําหนด ๖ จุดเน้นการดําเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 จุดเน้นการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
ดังนี ้
๑. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอืน่ ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ 
๒. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับอนุบาล 
โดยมีจุดเน้น 

– พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 



 

– จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 
๓. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้รว่มกัน และจัดการเรียนรู้แบบ
องค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 

– เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการส่ือสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น 
– เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการส่ือสาร 
– เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง สถานการณ์จําลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้
ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

– เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
– ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
– จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทํา 
– พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
– จัดให้มีโครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ 

๔. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการของ
สังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 

– จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน 
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จําลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 

– เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ 
– เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
– จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

๕. ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่และมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 

– เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงความรู้ท้ังในและต่างประเทศ 

– เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
– ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

สําานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความ
เป็นไทย” 
พันธกิจ (Mission) 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) 



 

นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 
มีคุณธรรม คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                                                                  
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผูบ้ริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่  ๔ 

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ส่วนที ่ ๔ 

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
 
 

นโยบายโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไปดังนี้ 
 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารงาน แบบมีส่วนร่วม” 

 
พันธกิจ - Mission 

๑.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีคุณภาพ 
๒.  จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม 
๓.  บริหารจัดการโรงเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและมีความโปร่งใส 
๔.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมความต้องการ 
 

นโยบาย/เป้าหมาย – Goals 

       (๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
   - พัฒนาความพร้อมของนักเรียนปฐมวัย ให้มีความพร้อมท่ีจะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
ได้อย่างมีคุณภาพ 
   - สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง / มี
คุณภาพ 
   (๒) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  
    - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม / สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
   - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
   - สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอน ให้สามารถนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
   (๓) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    - นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้ และมีนิสัยรักการ
อ่าน 
    - นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
    - นักเรียนทุกคน มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 



 

    - นักเรียนทุกคน มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน 
    - นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการทําความดี ละเว้นความช่ัว รู้จักทําประโยชน์ต่อสังคม 
    - นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
 
   (๔) พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
    - พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
    - พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึดผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
    - พัฒนาครูให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
   (๕) พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 
    - ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานท่ีของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และจัดแหล่ง
การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มท่ี 
 

                                            กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานตามหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที ่๕  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๖  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่  ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

 
เอกลักษณ์ 
   “โรงเรียนดี มีคุณภาพ” 
 

อัตตลักษณ์ 
   “มีคุณธรรม เน้นความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น” 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 “เหลือง แดง” 
 

อักษรย่อของโรงเรียน 
 “ท.ง.”  และ  “ม.ท.ง.” 
 
 
 



 

ตารางแสดง กรอบการด าเนินงาน กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ระดับแผนงาน   
เป้าหมายและตัวช้ีวัดและกรอบเวลา 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานตามหลักสูตร 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน เปูาหมาย ตัวชี้วัด ปี 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานตาม
หลักสูตรคุณภาพ
การศึกษาตาม
หลักสูตร  
 
 
 
 

๑.โรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาตามหลักสูตร
มาตรฐาน 

๑.ระดับคุณภาพของโรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียง
หลักสูตรมาตรฐานสากล 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒.ระดับคุณภาพที่มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 ๒.พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎
มีศักยภาพเป็นพลโลก 

 

๑.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูํในระดับดีขึ้นไป 
๒.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (O-NET) สูงกวําคําเฉล่ีย
ระดับเขตพื้นท่ี 
๓.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎าสํูการ
แขํงขันระดับชาติ  
๔.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีสามารถสอบ
เข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 
 

๗๕ 
 
 

๗๕ 
 

๗๕ 

๘๐ 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 

๙๐ 



 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เปูาหมาย ตัวชี้วัด ปี 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล
คุณภาพการศึกษา
ตามหลักสูตร
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

๑.โรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาตามหลักสูตร
มาตรฐาน 

๑.ระดับคุณภาพของโรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียง
หลักสูตรมาตรฐาน 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒.ระดับคุณภาพที่มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 
 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เปูาหมาย ตัวชี้วัด ปี 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. พัฒนาความ
เข้มแข็งของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 

๑. โรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาตามหลักสูตร
มาตรฐาน 

๑.ระดับคุณภาพของโรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒.ระดับคุณภาพทีม่ีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
คุณภาพตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 



 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 

   

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เปูาหมาย ตัวชี้วัด ปี 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑.ปลูกฝังให๎นักเรียนมี  
  คุณธรรม จริยธรรม  
  ส านึกในความเป็น    
ไทย ใสํใจส่ิงแวดล๎อม 
  หํางไกลส่ิงเสพติด  
  อบายมุข และด าเนิน 
  ชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

๑.ปลูกฝังนักเรียนใหม๎ีคุณธรรม
จริยธรรม ส านึกในความเป็น
ไทย 

๑.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรมและส านึกใน
ความเป็นไทย  

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 ๒.สํงเสริมนักเรียนและ  
บุคลากรน๎อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ใน
การด าเนินชีวิต 

๒.ร๎อยละของนักเรียนและ
บุคลากรท่ีน๎อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ ใน
การด าเนินชีวิต 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓.สํงเสริมให๎นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๓.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔.สร๎างความตระหนัก
เสริมสร๎างภูมิค๎ุมกัน ใหน๎ักเรียน
หํางไกลส่ิงเสพติด และอบายมุข 

๔.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความ
ตระหนัก  เสริมสร๎างภูมิค๎ุมกัน ให๎
หํางไกลส่ิง เสพติด และอบายมุข 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๕.สร๎างความตระหนักแกํ  
นักเรียนให๎รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม 

๕.ร๎อยละของนักเรียนตระหนักรู๎
คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล๎อม 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 



 

กลยุทธ์ที่ ๓  
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน เปูาหมาย ตัวชี้วัด ปี 

   ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑.พัฒนาคุณภาพ
ผ๎ูเรียนให๎มีศักยภาพ
เป็นพลโลก 

 

๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

๑.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูํใน
ระดับดีขึ้นไป 
๒.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-
NET)สูงกวําคําเฉล่ียระดับเขต
พื้นท่ี 
๓.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎าสํู
การแขํงขันระดับชาติ  
๔.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีสามารถ
สอบเข๎าศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษา 

๖๕ 
 

๕๐ 
 

๑๐ 
 
 

๕๐ 
 

๕๐ 

๗๐ 
 

๕๕ 
 

๑๕ 
 
 

๕๕ 
 

๕๕ 

๗๕ 
 

๖๐ 
 

๒๐ 
 
 

๖๐ 
 

๖๐ 

๘๐ 
 

๖๕ 
 

๒๕ 
 
 

๖๕ 
 

๖๕ 

 ๒.นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด๎านวิชาการและ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

๑.ร๎อยละของผลการแขํงขัน
และการประกวดทางด๎าน
วิชาการ 
๒. ร๎อยละผลงานจากการเข๎า
รํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ 
 

๖๕ 
 

๖๕ 
 

๗๐ 
 

๗๐ 
 

๗๕ 
 

๗๕ 
 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๒.สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมี
สุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

๑.สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมี 
สุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

๑. ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีสุข
ภาวะและสุนทรียภาพ 

  ๒.ร๎อยละของนักเรียนท่ี
ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติด 
อบายมุข และหลีกเล่ียงสภาวะ
ท่ีมีความเส่ียงตํอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 

๗๕ 
 

๗๕ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 

๘๕ 
 

๘๕ 

๙๐ 
 

๙๐ 

 



 

กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๔ 
พัฒนาครูและบุคลากร ให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เปูาหมาย ตัวชี้วัด ปี 
   ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑.สํงเสริม สนับสนุน
พัฒนาครูและ
บุคลากรให๎สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ได๎อยํางมีคุณภาพ 

๑.โรงเรียนมีครูและบุคลากรท่ี
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ได๎อยํางมีคุณภาพ 
 

 

๑.ร๎อยละของครูที่เข๎ารับการ
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
๒.ร๎อยละของครูที่การจัดท า
ผลงานเพื่อพัฒนาตนเอง 
๓.รัอยละของครูท่ีผลิตส่ือ
เทคโนโลยีท่ีใช๎ในการจัดการ
เรียนรู ๎
๔.ร๎อยละของครูท่ีจัดการเรียน
การสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
และมีการ บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.ระดับคุณภาพที่มีการนิเทศ 
ติดตามอยํางเป็นระบบ และน า
ผลไปพัฒนาการเรียนการสอน 
๖.ระดับคุณภาพของระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
๗.ระดับคุณภาพที่มีการ
สนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

๗๕ 
 

๗๕ 
 

๗๕ 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 
 
 

๗๕ 
 
 

๗๕ 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๕ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน เปูาหมาย ตัวชี้วัด ปี 

   ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด๎วยระบบ
คุณภาพ 

 

๑.โรงเรียนมีการพัฒนา
องค์กรด๎านการบริหาร
จัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

๑.ระดับคุณภาพของโครงสร๎าง
การบริหารโรงเรียน 
๒.ระดับคุณภาพของแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 
๓.ระดับคุณภาพของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
๔.ร๎อยละของความพึงพอใจตํอ
การบริหารจัดการของโรงเรียน
และการบริการผ๎ูมีสํวนได๎เสีย 
๕.ร๎อยละของการมีวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตํอการด าเนินงาน 

๗๕ 
 

๗๕ 
 
 

๗๕ 
 
 

๗๕ 
 
 

๗๕ 

๘๐ 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๒.พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล๎อมเพื่อ
สํงเสริมให๎นักเรียน

พัฒนาการเรียนรู๎อยําง
เต็มศักยภาพ 

๑.โรงเรียนมีอาคาร
สถานท่ี  
ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล๎อม
ท่ีสวยงามมีบรรยากาศ
เหมาะสมและเอื้อตํอ
การเรียนรู๎และการ
บริหารจัดการ 

๑.ระดับคุณภาพของแหลํง
เรียนรู๎ในโรงเรียนท่ีหลากหลาย 
เชํน โรงผลิตน้ าด่ืม โรงผลิตปุ๋ย
หมักจากใบไม๎ เรือนเพาะช า 
เกษตรทฤษฎีใหมํ พรรณไม๎งาม
บ๎านทํุงหงาว เรือนเพาะเห็ด 
ศูนย์อาเซียนศึกษา ห๎อง
จริยธรรม  
๒.ระดับคุณภาพอาคารสถานท่ี 
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อม
สะอาด รํมรื่น สวยงาม ท่ีเอื้อตํอ
การเรียนรู๎ได๎อยํางเต็มศักยภาพ  
๓.ระดับคุณภาพของ
ห๎องปฏิบัติการพร๎อมอุปกรณ์ท่ี 
 

๗๕ 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 

๗๕ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 



 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน เปูาหมาย ตัวชี้วัด ปี 
   ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
  ทันสมัย เชํน ห๎องเรียน

มัลติมีเดียกลํุมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 
ห๎องสืบค๎นข๎อมูล ห๎องปฏิบัติการ
ทางคณิตศาสตร์   
๔.ระดับคุณภาพของห๎องน้ า 
ห๎องส๎วม ท่ีสะอาด ปลอดภัย 
สวยงามและเพียงพอ รวมถึง
ห๎องน้ าส าหรับเด็กพิการด๎วย 
๕.ระดับคุณภาพของ.กล๎องวงจร
ปิดเพื่อความปลอดภัย 

 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 

 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 

 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 

๓.สํงเสริมและพัฒนา
ด๎านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
ส่ือสารที่เอื้อตํอการ
เรียนรู ๎

๓.โรงเรียนมีการ
จัดระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารที่เอื้อตํอ
การเรียนรู๎และการ
บริหารจัดการ 

๑.ระดับคุณภาพของระบบข๎อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต๎อง เป็น
ปัจจุบันและเพียงพอ เพื่อการ
สืบค๎น การพัฒนาองค์กร การ
บริหารจัดการและพัฒนาผ๎ูเรียน 
๒.ร๎อยละของความพึงพอในใน
การบริการสารสนเทศและการ
ส่ือสารที่เอื้อตํอการเรียนรู๎และ
การบริหารจัดการ 

๗๕ 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 

๔. สํงเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

๔.โรงเรียนมีเครือขําย
พัฒนาการเรียนรู๎และ 
สํงเสริมความรํวมมือ
ของผ๎ูปกครอง ชุมชน
และองค์กรอื่นๆในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผ๎ูเรียน 

๑.ระดับคุณภาพของเครือขําย
พัฒนาการเรียนรู ๎เชํน 
การท า MOU กับหนํวยงาน
ตํางๆ  
๒.ระดับคุณภาพของความ
รํวมมือระหวํางสถานศึกษา 
ผ๎ูปกครอง และชุมชน เชํน
คณะกรรมการสถานศึกษา 
มูลนิธิ  สมาคมผ๎ูปกครอง ครู 
เครือขํายผ๎ูปกครอง ศิษย์เกํา 
และองค์กรอื่นๆในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 



 

โครงการและเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐาน สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ๎

 
โครงการ เปูาหมายความส าเร็จ 

๑. ๑พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร
มาตรฐาน 
 
 
  
  
๑.๒ สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

๑.ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐาน 
๒.ระดับคุณภาพมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรสากล 
๑.ร๎อยละของนักเรียนและครูใช๎เทคโนโลยีและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการเรียนรู.๎ 

 
                             โครงการและเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย ใสํใจส่ิงแวดล๎อมและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ เปูาหมายความส าเร็จ 
๒.๑ ปลูกฝังให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส านึก
ในความเป็นไทย ใสํใจส่ิงแวดล๎อมหํางไกลส่ิงเสพ
ติด 
อบายมุข และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ส านึกในความเป็นไทย 
๒.ร๎อยละของนักเรียนและบุคลากรท่ีน๎อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ ในการด าเนิน
ชีวิต 

   ๓.ร๎อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ตามหลักสูตร 

๔.ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีความตระหนัก  
เสริมสร๎างภูมิค๎ุมกัน ให๎หํางไกลส่ิง เสพติด และ
อบายมุข 
๕.ร๎อยละของนักเรียนตระหนักรู๎คุณคํา รํวม
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม 
 
 
 



 

โครงการและเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๓ สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
โครงการ เปูาหมายความส าเร็จ 

๓.๑  พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
  

 

๑.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูํ
ในระดับดีขึ้นไป 
๒.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-
NET)สูงกวําคําเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 
๓.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎าสํูการแขํงขันระดับชาติ  
๔.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีสามารถสอบเข๎าศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษา 
๕.ร๎อยละของผลการแขํงขันและการประกวด
ทางด๎านวิชาการ 
๖. ร๎อยละผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
๑. ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาวะและสุนทรียภาพ  
๒.ร๎อยละของนักเรียนท่ีปูองกันตนเองจากส่ิงเสพ
ติด อบายมุข และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีมีความเส่ียง
ตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 

 
                           โครงการและเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากร ให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไ๎ด๎อยํางมีคุณภาพ 
                  โครงการ เปูาหมายความส าเร็จ 
๔.๑ สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรให๎

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ร๎อยละของครูที่เข๎ารับการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
๒.ร๎อยละของครูที่การจัดท าผลงานเพื่อพัฒนา
ตนเอง 
๓.รัอยละของครูท่ีผลิตส่ือเทคโนโลยีท่ีใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎ 
๔.ร๎อยละของครูท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียน
เป็นส าคัญ และมีการ บูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.ระดับคุณภาพที่มีการนิเทศ ติดตามอยํางเป็น



 

 
 
 

ระบบ และน าผลไปพัฒนาการเรียนการสอน 
๖.ระดับคุณภาพของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพ  
๗.ระดับคุณภาพที่มีการสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 

โครงการและเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
โครงการ เปูาหมายความส าเร็จ 

๕.๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 

๕.๒ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนพัฒนาการ
เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.ระดับคุณภาพของโครงสร๎างการบริหารโรงเรียน 
๒.ระดับคุณภาพของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 
๓.ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
๔.ร๎อยละของความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนและการบริการผ๎ูมีสํวนได๎เสีย 
๕.ร๎อยละของการมีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตํอการด าเนินงาน 
๑.ระดับคุณภาพของแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนท่ี
หลากหลาย เชํน โรงผลิตน้ าด่ืม โรงผลิตปุ๋ยหมัก
จากใบไม๎ เรือนเพาะช า เกษตรทฤษฎีใหมํ พรรณไม๎
งามบ๎านทํุงหงาว เรือนเพาะเห็ด ศูนย์อาเซียนศึกษา
ห๎องจริยธรรม  
๒.ระดับคุณภาพอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล๎อมสะอาด รํมรื่น สวยงาม ท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ได๎อยํางเต็มศักยภาพ  
๓.ระดับคุณภาพของห๎องปฏิบัติการพร๎อมอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย เชํน ห๎องเรียนมัลติมีเดียกลํุมสาระ
ภาษาตํางประเทศห๎องสืบค๎นข๎อมูล ห๎องปฏิบัติการ
ทางคณิตศาสตร์   
๔.ระดับคุณภาพของห๎องน้ า ห๎องส๎วม ท่ีสะอาด 
ปลอดภัย สวยงาม และเพียงพอ รวมถึงห๎องน้ า
ส าหรับเด็กพิการด๎วย 



 

โครงการและเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจาก              
ทุกภาคสํวน (ตํอ) 

โครงการ เปูาหมายความส าเร็จ 
 
 
 
๕.๓ สํงเสริมและพัฒนาด๎านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการส่ือสารที่เอื้อตํอการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการ 

 

๕.ระดับคุณภาพของ.กล๎องวงจรปิดเพื่อความ
ปลอดภัย 
 
๑.ระดับคุณภาพของระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต๎อง เป็นปัจจุบันและเพียงพอ เพื่อการสืบค๎น 
การพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการและพัฒนา
ผ๎ูเรียนและสถานศึกษา 

๒.ร๎อยละของความพึงพอในในการบริการ
สารสนเทศและการส่ือสารที่เอื้อตํอการเรียนรู๎และ
การบริหารจัดการ 

๕.๔ สํงเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ๑.ระดับคุณภาพที่มีเครือขํายพัฒนาการเรียนรู ๎เชํน
การท า  MOU กับหนํวยงานตํางๆ  
๒. ระดับคุณภาพที่ได๎รับความรํวมมือระหวําง
สถานศึกษา ผ๎ูปกครอง และชุมชน เชํน 
คณะกรรมการสถานศึกษา มูลนิธิ  สมาคม
ผ๎ูปกครอง ครู เครือขํายผ๎ูปกครอง ศิษย์เกํา และ
องค์กรอื่นๆในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งบวิชาการ 

     - โครงการหนูน้อยวัยใสรักและใส่ใจสุขภาพ  

     - โครงการวันสําคัญ 

     - โครงการอนามัยโรงเรียน 

     - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

     - โครงการวิทยาศาสตร์ก้าวไกล 

     - โครงการพัฒนาและปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์ ICT 

     - โครงการปัจฉิมนิเทศ 

     - โครงการวัยรุ่นวัยใสใจอาสา พัฒนาทักษะชีวิต 

     - โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 

     - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     - โครงการการนิเทศภายในสู่การพัฒนานักเรยีน 

     - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     - โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 

     - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (RT , NT , O - Net) 

     - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฯ 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     - โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ แก่เด็กปฐมวัย 

     - โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายพักแรม) 

     - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

     - โครงการรณรงค์การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (To Be Number one) 

     - โครงการเปิดโรงเรียนสู่สาธารณชน 

     - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

     - โครงการอบรม ICT 

งบบริหารทั่วไป 

     - โครงการจ้างบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

     - โครงการสนับสนุนงานทะเบียน 

     - โครงการสร้างสรรค์งานธุรการ 

 



 

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
ท่ี ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ หมาย

เหตุ 
๑ 

โครงการหนู
น้อยวัยใสรัก
และใส่ใจ
สุขภาพ  

     การ จัดการ ศึกษาปฐมวั ย เป็นการ จัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐาน
ชีวิตของเด็กไทยให๎เจริญเติบโตอยํางสมบูรณ์มี
พัฒนาการสมวัยอยํางสมดุลท้ัง ด๎านรํางกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณคํายิ่งตํอการพัฒนาประเทศใน
อนาคต การท่ีเด็กจะเจริญเติบโตเป็นผ๎ูใหญํท่ีมี
คุณภาพเด็กจะต๎องมีพัฒนาการท่ีสมบูรณ์พร๎อม 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการมีสุขภาพดี ซึ่งถือ
เป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรก จึงมี
ความจ าเป็นท่ีเด็กต๎องได๎รับการสํงเสริมสุขภาพ
อนามัยอยํางตํอเนื่อง  
     ดังนั้น เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตท่ีดี ซึ่งเป็นการวางรากฐาน
ด๎านสุขภาพให๎เข๎มแข็ง ด๎วยการเตรียมความ
พร๎อมเพื่อปูองกันปญัหาสุขภาพตั้งแตํแรกเริ่ม 
ให๎ผ๎ูเรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและ
สภาวการณ์ท่ีคุกคามตํอสุขภาพได๎  สถานศึกษา 
จึงได๎จัดโครงการ “หนูน๎อยวัยใสรัก และใสํใจ
สุขภาพ” เพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีขึ้น  โดย
มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายอยํางเหมาะสม 
สม่ าเสมอ และสามารถหลีกเล่ียงในสถานการณ์
ท่ีไมํพึงประสงค์ โดยเฉพาะการปูองการตัวเอง
จากสารเสพติดให๎โทษ และหลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เส่ียงตํอความรุนแรงได๎ ภายใต๎สภาพแวดล๎อมท่ี
เอื้อตํอการปลูกฝัง สํงเสริม และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ตํอการมี
สุขภาพที่ดีตํอไป 
 

๑. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมี
พัฒนาการทางด๎าน
รํางกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได๎ 

๒. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมี
พัฒนาการด๎าน
รํางกาย อารมณ์ 
สังคม จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได๎เหมาะสม 

๓.  เพื่อให๎ครูปฐมวัย
ทุกคนมีส่ือ อปุกรณ์
ส าหรับจัดบรรยากาศ
ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับวัย 

๔. เพื่อให๎ครูปฐมวัย
ทุกคนจัด
ประสบการณ์ตรง
และกิจกรรมท่ีสง
เสริมให๎เด็กมี
พัฒนาการทุกด๎าน
อยํางสมดุลและเต็ม
ศักยภาพ 
 

๑. เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางด๎าน
รํางกายแข็งแรง มี
สุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได๎ 

๒. เด็กมีพัฒนาการ
ด๎านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได๎
เหมาะสม 

๓. ครูปฐมวัยทุกคน
มี ส่ื อ ส า ห รั บ จั ด
บรรยากาศท่ีเอื้อตํอ
ก า ร เ รี ย น รู๎ ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

๔. ครูปฐมวัยทุกคน
จัดประสบการณ์
ตรงและกิจกรรมท่ี
สงเสริมให๎เด็กมี
พัฒนาการทุกด๎าน
อยํางสมดุลและเต็ม
ศักยภาพ ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง 
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๒ โครงการวัน
สําคัญ 

กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมท้ังในหลักสูตร 
และนอกหลักสูตร ท่ีเน๎นการปลูกฝังให๎นักเรียน
รู๎ จั ก  อ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ป ะ  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีส าคัญของชาติและ
ภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดี
ของท๎องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมท่ี
จัดขึ้นเพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎ความหมายและ
ความส าคัญของวันส าคัญเพื่อให๎นักเรียนทุกคน
มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม  สามารถน าไป
ปฏิบัติได๎จริงนักเรียนได๎แสดงความรักความ
กตัญญูตํอพํอแมํและครูบาอาจารย์   กล๎า
แสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองท่ี
ช่ื น ชอ บ นั ก เ รี ย น ไ ด๎ คว ามรู๎ แ ละ มี ค ว า ม
สนุกสนาน เป็นแบบอยําง ท่ีดี ท่ีทุกคนต๎อง
ปฏิบัติยึดถือและทางโรงเรียนและผ๎ูปกครองได๎
มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎วยกัน  โรงเรียนจึงได๎
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

๑. เพื่อให๎นักเรียน

เห็นความส าคัญ และ

มีสํวนรํวมในกิจกรรม

ของวันส าคัญตํางๆ  

๒. เพื่อปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม

ให๎กับนักเรียน 

๓. เพื่อให๎ชุมชน 

โรงเรียน วัด มีสํวน

รํวมและถํายทอด

ประเพณีวัฒนธรรมท่ี

ส าคัญของท๎องถิ่น 

๔. เพื่อให๎นักเรียนได๎

รู๎จักและอนุรักษ์ 

ประเพณี 

ขนบธรรมเนียมตํางๆ 

ของชาติ  

 

๑. นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความ
เ ป็ น ไ ทย รั ก แ ล ะ
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  
๒. นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และคํานิยมท่ีพึง
ประสงค์  
๓. ปัญหาด๎านการ
ปกครองนักเรียน
ลดลง 
๔. นักเรียนมี
คุณลักษณะตาม
วิสัยทัศน์ ค าขวัญ 
และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

 

๓ โครงการ
อนามัย
โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จัดการศึกษาในช้ัน
อนุบาล ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ควบคู่กันไป ใน
ส่ วนขอ งการพั ฒนา ด้ า น ร่ า ง ก ายนั้ น ยั ง
ดําเนินการไปเพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาใน
มาตรฐานท่ี ๗  ท่ีให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี  โดยเน้นให้ผู้เรียน มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ   มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ ป้องกันตนเอง จากส่ิงเสพ
ติดให้โทษ  และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ มี ความมั่ น ใจ  ก ล้าแสดงออกอย่ า ง

๑. เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้สุข
ศึกษา 

๒. เพื่อจัด
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้ถูก
สุขลักษณะ 

๓. เพื่อให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยให้กับ
นักเรียน 

๔. เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือในการพัฒนา
สุขภาพอนามัย
นักเรียน 

๑. นักเรียนมีทักษะ
ในการรักษา
สุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ 
๒. ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
๓. นักเรียนมี
พฤติกรรมด้าน
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ 
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เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น รวมท้ังเป็นผู้ท่ีมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ต่อครูและต่อผู้อื่น 
 โรงเรียนเป็นแหล่งรวมของประชากร
ในวัยเรียน วัยท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  
วัย ท่ีกํ า ลัง เจริญงอกงามท้ังความ คิดอ่ าน 
ค่านิยม ร่างกายและอื่นๆ จึงให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยผู้เรียนเป็นลําดับ
ต้นๆ โดยจัดให้มีงานอนามัยโรงเรียนรองรับ 
ดําเนินการตามกรอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนและปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยตามบริบทของชุมชนท่ีโรงเรียน
ต้ังอยู่ 
 
 

 

๔  โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้
สําหรับ
ผู้เรียน 

เนื่องจากโรงเรียนมีความส าคัญรองจากบ๎าน 
นักเรียนต๎องใช๎ชีวิตในโรงเรียนวนัละหลาย
ช่ัวโมงจึงจ าเป็นต๎องจัดสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม
ให๎เหมาะสม มีความปลอดภัย สะอาดถูก
สุขลักษณะส าหรับผ๎ูเรียน มีความสวยงาม และ
สะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอนและมี
แหลํงเรียนรู๎ที่ให๎นักเรียนพักผํอนคลายเครียด
และค๎นคว๎าหาความรู๎เป็นการเลํนปนเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมทุกด๎าน
ต้ังแตํระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ซึ่งสอดคล๎องกับบริบทการ
พัฒนาโรงเรียนให๎มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

๑. เพื่อให๎โรงเรียนมี
ห๎องเรียนท่ีสวยงาม
ทุกห๎อง 
๒. เพื่อสร๎างความรัก
ความศรัทธาให๎
นักเรียนรัก
สถาบันการศึกษา
ของตน 
๓. เพื่อสํงเสริมให๎ครู 
นักเรียนทุคนมี
สุขภาพจิตท่ีดี มี
อารมณ์สุนทรี รัก
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 
๔. เพื่อเป็นการ
ปลอดภัยจากการใช๎
งานอาคารสถานท่ีท่ีมี
การปรับปรุงและ
ซํอมแซมแล๎ว 
 

ได๎ห๎องเรียนและ
แหลํงเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียนท่ีมี
บรรยากาศ
เหมาะสม สะอาด 
ปลอดภัย ส าหรับ
ผ๎ูเรียน 
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๕ โครงการ
วิทยาศาสตร์
ก้าวไกล 

จากร ายง านผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
มีคะแนนเฉล่ีย ๓๙.๖๕ ต่ ากวําคะแนนเฉล่ีย
ระ ดับประ เทศ ท่ีมี คะแนน เฉ ล่ีย  ๓๙ .๙๓ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีคะแนนเฉล่ีย 
๓๙.๖๕ ต่ ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศท่ีมี
คะแนนเฉล่ีย ๓๙.๙๓ ซึ่งต่ ากวําคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต๎อง
เรํงด าเนินการพัฒนาให๎มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

ส า หรั บ ทั กษ ะก ระ บว นก าร ทา ง
วิทยาศาสตร์ เป็น ส่ิงจ า เป็นในการพัฒนา
กระบวนการคิดของผ๎ูเรียนและจะสามารถน า
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางดียิ่ง เพราะจะท าให๎
เป็นคนมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์ และสามารถ
พัฒนาตัวเองให๎มีความก๎าวหน๎าได๎ในอนาคต 
ดังท่ีนาๆประเทศท่ีมีความเจริญแล๎ว มักจะมี
ความเจริญมาจากการเรียนรู๎และปฏิบัติได๎ทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งส้ิน ประเทศไทยมักเป็นประเทศ
ท่ีมีการบริโภคมากกวําการผลิตและจ าหนํายท า
ให๎ประเทศยากจน หากเราปลูกฝังความเป็น
วิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน อนาคตประเทศ
ไทยจะมีนั กวิ ทยาศาสตร์ ท่ี สามารน าพ า
ประเทศชาติให๎เจริญรุํงเรืองได๎  โรงเรียนเห็น
ความส าคัญในด๎านทักษะวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของนักเรียนในการ
พัฒนาทักษะการคิดอยํ าง เป็นระบบ คิด
สร๎างสรรค์ วิ เคราะห์การท างาน และเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางด๎านวิทยาศาสตร์  จึง ไ ด๎จัด
โครงการพัฒนาทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนานักเรียนตามศักยภาพและเรียนได๎อยํางมี

๑. เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให๎กับ
นักเรียน 
๒. เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางด๎าน
วิทยาศาสตร์แกํ
ผ๎ูเรียน 
๓. เพื่อปลูกฝังให๎
นักเรียนมีความสนใจ
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๔. เพื่อจัดหาวัสดุ ส่ือ 
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
 

๑. นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ขั้นตอนสามารถน า
ความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎
ในชีวิตประจ าวัน 
๒. นักเรียนมี
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาสํูความเป็น
นักวิชาการนักวิจัย 
และ
นักวิทยาศาสตร์ท่ีมี
คุณภาพและท า
ประโยชน์ตํอ
ประเทศชาติได๎เต็ม
ศักยภาพ 
๓. ปลูกฝังนักเรียน
ให๎มีใจรัก
วิทยาศาสตร์
เพิ่มข้ึนและท า
ให๎ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ความสุข ซึ่งจะสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสูงขึ้น 

 
๖ โครงการ

พัฒนาและ
ปรับปรุง
และจัดซื้อ
อุปกรณ์ ICT 

การเรียนรู๎ตลอดชีวิตเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
เพื่อมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ และสร๎างองค์
ความรู๎ ด๎วยวิธีการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  การ
เรียนรู๎จากระบบ IT  เป็นการเรียนรู๎ได๎ตลอด
ชีวิต  โดยการเรียนรู๎จาก   อินเตอร์เน็ต จากส่ือ 
IT  สามารถเรียนรู๎ด๎วยวิธีการท่ีหลากหลาย ไมํ
วําจะ เป็นการฟั ง   การอํ าน การมองเห็น 
นอกจากนี้ยั งมีข๎อมูลท่ีทันสมัย  กว๎างไกล  
เรียนรู๎ได๎ไมํจ ากัดเวลา โอกาส สถานท่ี อีกท้ังยัง
มีครูผ๎ูสอนบางทํานท่ีไมํมีความรู๎ด๎านส่ือ IT ท่ีจะ
น าไปใช๎ในการเรียนการสอน ท่ีจะต๎องมีการ
พัฒนาให๎มีความรู๎เพิ่มขึ้นอันจะสํงผลให๎นักเรียน
มีพัฒนาการด๎านตําง ๆ ท่ีดีขึ้น ซึ่งในการใช๎งาน
คอมพิวเตอร์ เมื่อใช๎งานไปนาน ๆ จะสํงผลให๎
ระบบคอมพิ ว เตอร์  จ า เป็นจะต๎องมีการ
ปรับปรุงซํอมแซมท้ังตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบ บ เค รื อ ขํ า ย เพื่ อ ให๎ พ ร๎ อ ม ใ ช๎ ง า น ไ ด๎
ตลอดเวลา 
 

๑. เพื่อปรับปรุง 
ระบบ ICT  ภายใน
ห๎องเรียน ห๎องสาระ
การเรียนรู๎ให๎มี
ประสิทธิภาพดี  

๒. เพื่อเพิ่มแหลํง
เรียนรู๎  ส่ือทาง
อินเตอร์เน็ต ให๎กับ
ครูและนักเรียน 
๓. เพื่อให๎ครูและ
นักเรียนมีส่ือทางด๎าน
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๑. ระบบ ICT ใน
ห๎องกลํุมสาระ
ประสิทธิภาพดีและ
ใช๎ได๎ท่ัวถึง 

๒. มีแหลํงเรียนรู๎ 
ส่ือทางอินเตอร์เน็ต 
ให๎กับครูและ
นักเรียน 
๓. ครูและนักเรียน
มีส่ือทางด๎าน
เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 
 

 

๗ โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ 

โรงเรียนบ๎านทํุงหงาวในแตํละปีการศึกษาก็จะมี
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังในระดับช้ัน
อนุบาล  ๒  ประถมศึกษาปีท่ี     ๖  และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   เพื่อเป็นการ
แสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสท่ีส าเร็จ
การศึกษา   และเพื่อเป็นการสร๎างความรู๎สึกท่ีดี
ตํอกันระหวํางนักเรียน  ระหวํางนักเรียนกับ
คณะครูเพื่อยกยํองเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีเป็น
นักเรียนตัวอยํางท้ังในด๎านการเรียนและความ
ประพฤติ    เพื่อให๎คณะครูได๎ให๎โอวาทกับ

๑. เพื่อแสดงความ
ยินดีกับผ๎ูท่ีส าเร็จ
การศึกษาในระดับช้ัน
ปฐมวัย  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖  
และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๒. เพื่อยกยํอง
นักเรียนตัวอยํางท่ีมี
ความรู๎ดีและมีความ

๑. นักเรียน
ระดับช้ันปฐมวัย 
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ทุกคนส าเร็จ
การศึกษาพร๎อมกัน
และเข๎ารํวม
กิจกรรมวันปัจฉิม
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นักเรียน  เพื่อเป็นแนวคิดในการด ารงตนในการ
ออกไปเรียนรู๎โลกภายนอกให๎กับนักเรียนและท่ี
ส าคัญคือ  ให๎เกิดความรักในสถาบันการศึกษา
ท่ีนักเรียนได๎มาใช๎ชีวิตในชํวงหนึ่งรํวมกัน จึงได๎
จัดท าโครงการวันปัจฉิมนิเทศนอกสถานท่ีให๎กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ซึ่งถือวําเป็นช้ัน
สูงสุดของโรงเรียน   และจัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศภายในโรงเรียนให๎กับนักเรียนช้ันปฐมวัย  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  และนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ประพฤติดี  
 

นิเทศ 
๒. นักเรียนและ
ผ๎ูปกครองท่ีเข๎ารํวม
กิจกรรมมีความ
ประทับใจ 

 

๘ โครงการ
วัยรุ่นวัยใส
ใจอาสา 
พัฒนา
ทักษะชีวิต 

ทักษะชีวิต เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของ
บุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตท่ี
เหมาะสม  ท่ีจะสามารถเผชิญปัญหาตําง ๆให๎
อยูํรอดในปัจจุบันและเตรียมพร๎อมส าหรับ
อนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   ซึ่ง
สํวนประกอบท่ีส าคัญของการมีทักษะชีวิต  คือ  
การตัดสินใจการแก๎ไขปัญหาความคิด
สร๎างสรรค์ การตระหนักในตนเอง การส่ือสาร
อยํางมีประสิทธิภาพ การมีความคิด
วิจารณญาณ การจัดการอารมณ์ การเข๎าใจ
ผ๎ูอื่น การจัดการความเครียด สัมพันธภาพ
ระหวํางบุคคล ซึ่งหากท าให๎นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตได๎ ไมํวําสภาพสังคมจะเปล่ียนแปลงไป
อยํางไรก็ตาม เราก็จะสามารถด ารงชีวิตได๎อยําง
เข๎าใจและมีความสุข 
จากสภาพสังคมในอดีตท่ีมีการชํวยเหลือเกื้อกูล
กันสํงผลให๎สังคมไทยเป็นสังคมท่ีนําอยูํ แตํด๎วย
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นครอบครัวใหญํในอดีต
มีน๎อยลง กลายเป็นครอบครัวเด่ียว คนให๎
ความส าคัญในเรื่องของวัตถุและเงินทอง
มากกวํา ความดี จึงสํงผลให๎เยาวชนในยุค

๑. เพื่อสร๎างทักษะ
ชีวิตให๎กับนักเรียน 
๒. เพื่อ สํงเสริมจิต
อาสาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๓   
ตํอสํวนรวมในด๎าน
การชํวยดูแล
สภาพแวดล๎อมใน
โรงเรียน    
 

๑.นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตในด๎านการ
แก๎ปัญหา การมี
ทักษะทางสังคม
มากขึ้น 
๒. ปลูกฝังนักเรียน
ให๎มีจิตอาสาตํอ
สํวนรวมมากขึ้น 
๓. นักเรียนช้ัน ม. 
๑-๓ ท่ีเป็น
กลํุมเปูาหมาย 
ได๎รับการชํวยเหลือ
ทุกคนและมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้น  
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ปัจจุบันที่เติบโตมาพร๎อมกับเทคโนโลยีมากกวํา
ในอดีตอยํางเทียบกันไมํได๎   ความสัมพันธ์ที่
แนบแนํนระหวํางบุคคลก็น๎อยลง  สํงผลให๎คน
ขาดความสนใจคนรอบข๎างและใช๎เวลากับเทค
โลยีมากกวํา  ซึ่งเราจะเห็นได๎จากสภาพสังคม
ท่ัวไป  ในสถานท่ีท างาน  ในสถานศึกษาและ
ชุมชน การชํวยเหลือกันก็ลดน๎อยลงอยํางเห็น
ได๎ชัด เมื่อนักเรียนเคยชินกับสภาพเหลํานี้
นักเรียนสํวนหนึง่ก็จะวางเฉย และละเลยท่ีจะ
ชํวยกันดูแลสํวนรวม เพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ
ให๎กับนักเรียนในการอาสาชํวยกันท าความดีท้ัง
ภายในโรงเรียนและท่ีบ๎าน จึงเป็นท่ีมาของ
โครงการนี ้
 

๙ โครงการ
ส่งเสริม
ทักษะอาชีพ 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา     
ท่ีผํานมา พบวํา กลํุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สามารถสํงเสริม สนับสนุนให๎
นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถในการท างาน
อาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ รักการท างาน 
ท างานอยํางเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎ตามวัตถุประสงค์แตํนักเรียนยัง
ขาดงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการ
เรียนการสอน ทางพบวํา กลํุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีจึงจ าเป็นต๎องจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพือ่ให๎นักเรียนสารมารถพัฒนาได๎เต็ม
ความสามารถ แตํอยํางไรก็ตามกลํุมสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยียังคงต๎องพัฒนา 
สํงเสริม และสนับสนุนให๎นักเรียนมีศักยภาพ
สูงขึ้น ท้ังนี้เพื่อให๎สอดคล๎องกับความคาดหวัง
และพันธกิจของโรงเรียน  

 
 

เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
กลํุมสาระการงาน
อาชีพให๎มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยการจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือและ
แหลํงเรียนรู๎ให๎มี
ความพร๎อมส าหรับ
การจัดการศึกษากับ
นักเรียนในรายวิชา
ตํางๆ 

๑. สามารถจัดการ
เรียนการสอนและ
ด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข๎องกับ
วิชาการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
๒. วัสดุอุปกรณ์มี
พร๎อมส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
๓. นักเรียนสามารถ
ประดิษฐ์ช้ินงาน
และท ากิจกรรมได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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๑๐ โครงการ
พัฒนา
ผู้เรียนสู่
ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการ 

     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคน ซึ่ง
เป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ัง
ด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู๎และ
ทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นตํอ
การศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ  
     ในการพัฒนาผ๎ูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑
โรงเรียนบ๎านทํุงหงาวได๎จัดการเรียนการสอน  
เพื่อสํงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ  ได๎น า
เสมอผลงานตัวเองเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการ เข๎าคํายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ตาม
สาระการเรียนรู๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ  
โรงเรียนเห็นประโยชน์ท่ีเอื้อตํอการเรียนการ
สอนและสํงเสริมศักยภาพผ๎ูเรียนเต็ม
ความสามารถ  จึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น 
 

๑.  เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนสามารถ
เรียนรู๎ได๎เต็มตาม
ศักยภาพได๎อยํางเต็ม
ความสามารถ 
๒. นักเรียนสามารถ
ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด  
และทักษะด๎านตํางๆ  
ของนักเรียนในการ
ประเมินคิดวิเคราะห์  
และสังเคราะห์อยูํใน
ระดับท่ีดีขึ้นไป 
๓. นักเรียนได๎
ประสบการณ์ตรง  
เพื่อสามารถน าไป
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๑ ร๎อยละ๘๐ ของ
นักเรียนสามารถ
เรียนรู๎ได๎เต็มตาม
ศักยภาพได๎อยําง
เต็มความสามารถ 
๒. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนบรรลุตาม
เกณฑ์ทุกกลํุมสาระ
เพิ่มข้ึน 
 ๓. นักเรียนทุกชํวง
ช้ันเป็นตัวแทนเข๎า
รํวมแขํงขันได๎รับ
รางวัลระดับเขต
พื้นท่ีและ
ระดับประเทศ 
 

 

๑๑ โครงการการ
นิเทศภายใน
สู่การพัฒนา
นักเรียน 

ภารกิจส าคัญของการด าเนินงานในโรงเรียน คือ
การพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามจุดหมาย
ของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อให๎ผ๎ูเรียน
บรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร
ดังกลําวอยํางมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นั้น จะต๎อง อาศัยกระบวนการ ๓ อยําง คือ 

๑. เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร
งานวิชาการมี
แผนการนิเทศและ
ด าเนินการนิเทศตาม
แผน  ตลอดจนการ
ก ากับ  ติดตาม   การ
บันทึกการนิเทศ 

๑. ผ๎ูบริหารงาน
วิชาการมีแผนการ
นิเทศ 
๒. ครูที่มีการ
ท างานวิชาการ
อยํางเป็นระบบมาก
ขึ้น 
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กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการเรียนการสอน ท้ัง ๓ อยํางนี้
เกี่ยวข๎องซึ่งกนัและกัน การพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
สมบูรณ์  หรือจัดการศึกษาให๎นักเรียนเป็นคนดี 
คนเกํง และมีความสุขได๎นั้นกระบวนการนิเทศ
เป็นกระบวนการหนึง่ท่ีมีความส าคัญตํอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให๎มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การ
นิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของ
การนิเทศท่ีมีความส าคัญตํอ การ พัฒนา
โรงเรียน ๒ ประการ คือ สํงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและให๎ความ
ชํวยเหลือแกํครูในการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิสูงขึ้น จากการ ประเมินภายนอกรอบ
สาม ได๎ข๎อเสนอแนะให๎โรงเรียนพฒันาคุณภาพ
ของโรงเรียนบ๎านทํุงหงาว คือ ด๎านการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  ให๎มีการ
สรุปองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง   ความสามารถใน
การแก๎ปัญหา  สถานศึกษาควรสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎ครูทุกคนศึกษาค๎นคว๎าและจัดท า
วิจัยเพื่อการพัฒนาส่ือ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ โดยครูควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีความ
หลากหลาย เน๎นการปฏิบัติจริง การทดลอง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงาน 
ตลอดจนกระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนเกิดความสนใจใฝุรู๎ใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อด าเนินการแก๎ไข
ปัญหาดังกลําว โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการ
การนิเทศภายใน โรงเรียนบ๎านทํุงหงาว เพื่อ
พัฒนาครูเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และ
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

๒. คณะครูที่ได๎รับ
การนิเทศได๎พัฒนา
ความรู๎ 
ความสามารถในด๎าน
การสอน มีการน าผล
การนิเทศไป
พัฒนาการเรียนการ
สอน 
๓. เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา
เพื่อคุณภาพของ
นักเรียน 

 

๓. นักเรียนมีความ
พึงพอใจจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
ของครู 
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ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได๎สํงผล
ให๎นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและ
มีคุณลักษณะท่ีพึง ประสงค์ตามจุดหมายของ
หลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด๎านตํางๆ 
ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด๎าน
วิชาการให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน 
ครูผ๎ูสอนมีคุณภาพได๎มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนิเทศภายในขึ้น
เป็นโครงการตํอเนื่อง 
 

๑๒ โครงการ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

การพัฒนานักเรียนให๎เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ัง
ด๎านรํางกายจิตใจสติปัญญาความสามารถมี
คุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ี
สั ง คมมุํ ง ห วั ง โ ดย ผํ านกระบวนการทาง
การศึกษานั้นนอกจากจะด าเนินการด๎วยการ
สํงเสริมสนับสนุนนักเรียนแล๎วการปูองกันและ
การชํวยเหลือแก๎ปัญหาตํางๆท่ีเกิดกับนักเรียนก็
เ ป็ น ส่ิ ง ส า คั ญ เ นื่ อ ง จ า ก ส ภ า พ สั ง ค ม ท่ี
เปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วในทุกมิติท้ังด๎านการ
ส่ือสารเทคโนโลยีปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการ
ระบาดของสาร เสพติดปัญหาครอบครั ว
กํอให๎เกิดความทุกข์ความวิตกกังวลความเครียด
ซึ่งล๎วนแตํเป็นผลเสียตํอสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายของทุกคนจนน าไปสํูการเกิดปัญหาและ
สภาวะวิกฤติทางสังคมดังนั้นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให๎มีความสมบูรณ์
ตลอดจนให๎มีทักษะในการด ารงชีวิตจึงควรน า
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช๎และ
พัฒนาให๎เหมาะสมกับบริบทของแตํละโรงเรียน 
 การดูแลชํวยเหลือนักเรียนคือการ
สํงเสริมพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพมี

๑. เพื่อให๎การ
ด าเนินงานดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
เป็นไปอยํางมีระบบมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให๎บุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนได๎
ตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
ด าเนินกิจกรรมของ
ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนมีการท างาน
รํวมกันโดยผําน
กระบวนการท างานท่ี
ชัดเจนมีรํองรอย
หลักฐานการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลได๎ 
 

๑. ครูทุกคน
ตระหนักใน
ความส าคัญของ
การท าระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
๒. ครูจัดท าเอกสาร
ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
ตามท่ีก าหนด
ครบถ๎วนเป็น
ปัจจุบันตามท่ี
นักเรียนได๎รับการ
ดูแลชํวยเหลืออยําง
ท่ัวถึงและตรงตาม
สภาพปัญหา 
 

 



 

ท่ี ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มีภูมิค๎ุมกันทางจิตใจท่ี
เข็มแข็งคุณภาพชีวิตท่ีดีมีทักษะการด ารงชีวิต
และรอดพ๎นจากวิกฤติท้ังปวง   เพราะ ระบบ
การดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็น
ระบบมีขั้นตอนชัดเจนพร๎อมท้ังมีวิธีการและ
เครื่องมือท่ีมีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐาน
การท างานท่ีตรวจสอบได๎โดยมีครูประจ าช้ัน/ครู
ท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน
โดยการมี สํวนรํ วมของบุคลากรทุกฝุาย ท่ี
เกี่ยวข๎องท้ังภายในและนอกสถานศึกษาได๎แกํ
คณะกรรมการสถานศึกษาผ๎ูปกครองชุมชน
ผ๎ูบริหารและครูทุกคนมีวิธีการและเครื่องมือท่ี
ชัดเจนมีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการ
ทางานท่ีตรวจสอบได๎ 
   โรงเรียนบ๎านทํุงหงาวก็มีนักเรียนท่ี
อยูํในความดูแลท่ีต๎องให๎การสํงเสริมดูแล
ชํวยเหลือจ านวนมาก  และได๎ด าเนินการระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนมาได๎ดีในระดับหนึ่ง แตํ
โรงเรียนก็ประสบปัญหาการย๎ายเข๎าออกของ
บุคลากรครูจ านวนมากในชํวงห๎าปีท่ีผํานมา  จึง
ท าให๎ความเข๎าใจในงานบางอยํางไมํชัดเจน  
และเพื่อให๎บุคลากรมีความเข๎าใจตรงกันและ
ท างานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จึงเป็นท่ีมาของการท าโครงการในครั้งนี้ 
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๑๓  โครงการ
จัดซื้อส่ือ
การเรียน
การสอน 

     จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ๎านทํุงหงาวพบวํานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมํเป็นไปตามเปูาหมาย
ท่ีก าหนดไว๎สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะครูผ๎ูสอนขาด
ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยใช๎ส่ือเกําท่ีมี
จ านวนน๎อยไมํเพียงพอกับจ านวนเด็กไมํเร๎า
ความสนใจของผ๎ูเรียนและไมํสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน
ได๎เลือกตามความสนใจไมํได๎ฝึกให๎นักเรียนได๎
ปฏิบัติจริงนักเรียนจึงไมํสามารถค๎นพบความรู๎
ได๎ด๎วยตนเอง 
     ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นวําท่ีใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแตํละกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ซึ่งจะท าให๎ครูเกิดความมั่นใจและมี
แรงจูงใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของตนท่ีเน๎นให๎นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและ
ค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎กิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 

เพื่อสนับสนุนสํงเสริม
ให๎นักเรียนได๎เรียน
กับส่ือท่ีทันสมัยและ
สามารถเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองได๎ 

๑. ครูทุกคนใน
โรงเรียนบ๎านทํุง 
หงาวมีส่ือการเรียน
การสอน 
๒. นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎นและ
สนใจการเรียนมาก
ขึ้น 
๓. นักเรียนมีผล
การเรียนท่ีดีขึ้น 
๔. นักเรียนได๎รับ
ความรู๎ตาม
ศักยภาพ 
 

 

๑๔ โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน (RT , 
NT , O - 
Net) 

     พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๔๒ มาตรา ๖ ได๎กลําวไว๎วํา การจัดการ
ศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู๎และความสุขนอกจากนี้ ในหมวด ๔ 
มาตรา ๒๓ ข๎อ ๒ และข๎อ ๔ การจัดการศึกษา
ต๎อง เน๎นความส า คัญ ท้ังความรู๎ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู๎และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตํละระดับการศึกษาในเรื่อง
ความรู๎ และ ทักษะ ด๎านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู๎ความเข๎าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา
การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน ความรู๎ด๎านทักษะ

๑. เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให๎
สูงขึ้นในกลํุมสาระ
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 
๒. เพื่อจัดกิจกรรม
การติวทบทวนใน
รายวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ให๎สูงขึ้นใน
กลํุมสาระ
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนเกิด
ทักษะการอํานการ
เขียนและการศึกษา
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คณิตศาสตร์  และ ด๎านภาษา เน๎นการ ใ ช๎
ภาษาไทยอยํางถูกต๎อง รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม 
คํานิยมท่ีดีงามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว๎ใน
ทุกวิชา ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายในการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ท่ีมุํงเน๎นให๎นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบประเมินคุณภาพกร
ศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O – Net) สูงขึ้น 
และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบท่ี ๓ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา     (สมศ.) ปรากฏ
วํา สถานศึกษาได๎ด าเนินงานไมํบรรลุเปูาหมาย 
พร๎อมท้ังเสนอแนะให๎สถานศึกษาสํงเสริมให๎
ผ๎ูเรียนใช๎ทักษะกระบวนการคิด การแก๎ปัญหา 
โดยสนับสนุนกิจกรรมท่ีท าให๎เกิดจินตนาการ 
และจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีการพัฒนา
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น รู๎ ภ า ษ า ไ ท ย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น โรงเรียนบ๎านทํุงหงาว จึงได๎จัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ (RT, NT, O – Net) ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
๓. เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมความพร๎อม
นักเรียนกํอนการ
ทดสอบระดับชาติ 
(RT, NT, O – Net) 
 

ค๎นคว๎าใฝุรู๎ใฝุเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
๓. นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ตอนต๎น มีคะแนน
การทดสอบ
ระดับชาติ  
(RT, NT, O – Net) 
ท่ีดียิ่งขึ้น  
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๑๕ โครงการ
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สุข
ศึกษาและ
พลศึกษา ฯ 

การพัฒนาการศึกษาแกํเยาวชนให๎เต็ม
ศักยภาพ จ าเป็นต๎องให๎ผ๎ูเรียนมีความพร๎อมท้ัง
ทา ง ด๎าน รํ า ง กาย  จิ ต ใจ  อารมณ์  สั ง คม 
สติปัญญา การเรียนรู๎วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษาจะชํวยปลูกฝังให๎นักเรียนเห็นความส าคัญ
และประโยชน์ของการออกก าลังกาย และการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งการพัฒนาการเรียนการ
สอนให๎ประสบผลส าเร็จจ าเป็นจะต๎องมีส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์ และห๎องเรียนท่ีทันสมัยสามารถจูงใจ
ให๎นักเรียนสืบค๎นและพัฒนาผลการเรียนให๎อยูํ
ในระดับดียิ่งขึ้น รวมท้ังค๎นพบตนเองและ
สามารถพัฒนาตนเองให๎ได๎เต็มศักยภาพท่ีมีอยูํ 

กีฬาท าให๎ เ ด็กได๎มี สํวนรํวมในการ
แขํงขันฝึกการเป็น ผ๎ูน าและผ๎ูตามท่ีดี กล๎า
แสดงออก มีความรักความสามัคคีเสียสละมี
ความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ออกก าลังกายด๎วยการเลํนกีฬาและ
ให๎นัก เรียนได๎หําง ไกลยาเสพติดมี สุขภาพ
รํางกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนา
รํางกาย จิตใจอารมณ์และสังคมของเด็กให๎
เป็นไปตามมาตรฐาน 
โรงเรียนบ๎านทํุงหงาว ได๎มีการฝึกซ๎อมนักกีฬา
เพื่อท่ีพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ กีฬาท่ีนักเรียนมี
ความสนใจมาก คือ กีฬาฟุตซอล ฟุตบอล 
ตะกร๎อ จึงได๎คัดเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามรถ
เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาฝึกซ๎อม เพื่อเข๎ารํวม
การแขํงขันในรายการตํางๆในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อให๎เกิดการพัฒนาการทางด๎าน
ทักษะ หํางไกลยาเสพติดและเพิ่มสบการณ์ด๎าน
กีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร๎อ  และเพื่อให๎มี
ประสิทธิภาพจึงต๎องมีการฝึกซ๎อมและเข๎ารํวม
แขํงขันเพื่อหาประสบการณ์อยูํเสมอโดย

๑. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 
๒. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมี
น้ าหนัก สํวนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
๓. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพและออก
ก าลังกายอยําง
สม่ าเสมอ 
๔. เพื่อให๎ผ๎ูเรียน
สามารถปูองกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติด
ให๎โทษและหลีกเล่ียง
สภาวะท่ีเส่ียงตํอ
ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 
๕. เพื่อให๎นักเรียนได๎
แสดงออก
ความสามารถ
ทางด๎านกีฬาฟุตซอล 
ฟุตบอล ตะกร๎อ คีต
มวยไทย แอโรบิค 
๖. เพื่อสํงเสริมการ
พัฒนานักกีฬาและ
ฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล 
ฟุตบอล ตะกร๎อ คีต
มวยไทย แอโรบิค 
๗. เพื่อให๎นักกีฬา

๑. ผ๎ูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียตาม
เกณฑ์ 
๒. มีน้ าหนัก 
สํวนสูง และมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
๓. ผ๎ูเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย
อยํางสม่ าเสมอ 
๔. ผ๎ูเรียนสามารถ
ปูองกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติดให๎โทษ
และหลีกเล่ียง
สภาวะท่ีเส่ียงตํอ
ความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
๕. นักเรียนได๎
แสดงออก
ความสามารถ
ทางด๎านกีฬาฟุต
ซอล ฟุตบอล 
ตะกร๎อ คีตมวยไทย 
แอโรบิคทักษะมวย
สากลสมัครเลํน 
๖. นักกีฬามีการ
พัฒนาและฝึก
ทักษะกีฬาฟุตซอล 
ฟุตบอล ตะกร๎อ 
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กระบวนการทางด๎านกีฬาเพื่อยกระดับให๎
นักกีฬาสามารถพัฒนาตนไปสํูทีมชาติตํอไป 

โรงเรียนมี
กระบวนการฝึก
ทักษะทางด๎านกีฬา
ฟุตซอลฟุตบอล 
ตะกร๎อ คีตมวยไทย 
แอโรบิค  ทักษะมวย
สากลสมัครเลํน 
๘. เพื่อให๎นักกีฬาหา
ประสบการณ์อยูํ
เสมอโดยการเข๎ารํวม
แขํงขันในระดับตํางๆ 
๙. เพื่อให๎นักเรียน
เห็นคุณคําของการ
ออกก าลังกาย 
๑๐. เพื่อให๎นักเรียน
โรงเรียนบ๎านทํุงหงาว
ได๎ใช๎เวลาวํางมาฝึก
กีฬา หํางไกลยาเสพ
ติด 
 

คีตมวยไทย แอ
โรบิคทักษะมวย
สากลสมัครเลํน 
๗. นักกฬีาโรงเรียน
มีกระบวนการฝึก
ทักษะทางด๎านกีฬา
ฟุตซอลฟุตบอล 
ตะกร๎อ คีตมวยไทย  
แอโรบิก  ทักษะ
มวยสากลสมัครเลํน 
๘. นักกีฬาหา
ประสบการณ์อยูํ
เสมอโดยการเข๎า
รํวมแขํงขันในระดับ
ตํางๆ 
๙. นักเรียนเห็น
คุณคําของการออก
ก าลังกาย 
๑๐. นักเรียน
โรงเรียนบ๎านทํุงห
งาวได๎ใช๎เวลาวําง
มาฝึกกีฬา หํางไกล
ยาเสพติด  
การแขํงขันในระดับ
อ าเภอ  จังหวัด  
ภูมิภาค 
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๑๖ 
โครงการ
ส่งเสริม
สุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ 
ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
แก่เด็ก
ปฐมวัย 

ปัจจุบันการจัดการศึกษามุํงเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ และสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาทักษะ
ทุกด๎าน โดยเฉพาะสภาวะทางอารมณ์ การจัด
กิจกรรมท่ีมุํงเน๎นให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีสุนทรียภาพ
ทางด๎านศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์  เพื่อให๎เป็น
ผ๎ูมีความช่ืนชม มีใจรัก ในงานศิลปะ รักดนตรี
และนาฏศิลป์ โรงเรียนบ๎านทํุงหงาว   จึงจัด
โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์ แกํ เ ด็กปฐมวัย ขึ้นเพื่ อสํ ง เสริม
ศักยภาพผ๎ูเรียน และจัดหาอุปกรณ์ส่ือการเรียน
การสอนทางด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
 

๑. เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
ปฐมวัยมีสุนทรียภาพ
ด๎านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ มี
พัฒนาการด๎าน
อารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได๎ 
๒. เพื่อจัดหาอุปกรณ์
ส่ือการเรียนการสอน
ทางด๎านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์  
๓. เพื่อให๎เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการด๎าน
สังคม ชํวยเหลือ
ตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 
๔. เพื่อให๎เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการด๎าน
รํางกายท่ีดีกล๎ามเนื้อ
ใหญํและกล๎ามเนื้อ
เล็กแข็งแรงใช๎ได๎
อยํางคลํองแคลํวและ
ประสานสัมพันธ์กัน 
 

๑. เด็กปฐมวัยมี
สุนทรียภาพด๎าน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ มี
พัฒนาการด๎าน
อารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได๎ 
๒. ครูมีอุปกรณ์ส่ือ
การเรียนการสอน
ทางด๎านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์  
๓. เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด๎าน
สังคม ชํวยเหลือ
ตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สังคม 
๔. เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด๎าน
รํางกายท่ีดี
กล๎ามเนื้อใหญํและ
กล๎ามเนื้อเล็ก
แข็งแรงใช๎ได๎อยําง
คลํองแคลํวและ
ประสานสัมพันธ์กัน 
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๑๗ โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน (เข้า
ค่ายพักแรม) 

เพี่อพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎
เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด๎านรํางกาย 
ความรู๎ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ การพัฒนาท่ีส าคัญคือ การ
พัฒนาท่ีสมดุลอยํางเป็นองค์รวม ทุกด๎านเพื่อ
ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ด๎วยเหตุผลดังกลําว 
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนจึงเป็นสํวนหนึง่ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีชํวยให๎ผ๎ูเรียนได๎น าองค์
ความรู๎ ทักษะ จากการเรียนรู๎และประสบการณ์
ของผ๎ูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อ
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมี
จิตส านึกสาธารณะท่ีดีงาม เป็นคนมีปัญญา ใน
การใช๎ทักษะชีวิต การคิด การส่ือสาร การ
แก๎ปัญหา และการใช๎เทคโนโลยี และเป็นคนดี 
มีความสุขในการด ารงชีวิตอยํางพอเพียง โดย
อยูํรํวมกันกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
และงานกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนจึงเห็น
ความส าคัญของการสํงเสริมงานกิจกรรมพัฒนา
ผ๎ูเรียนท่ีมีท้ังงานกิจกรรมชุมนุม งานลูกเสือ
เนตรนารี งานแนะแนว งานกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ ท่ีควรมีการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานและหลักสูตรของโรงเรียนท่ีได๎ก าหนด
ไว ๎
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ เจตคติ 
คํานิยมในการด าเนิน
ชีวิต และเสริมสร๎าง
ศีลธรรม จริยธรรม 
๒. ผ๎ูเรียนมีจิตส านึก 
ท าประโยชน์เพื่อ
สังคม และ
ประเทศชาติ 
๓. เพื่อสํงเสริมด๎าน
การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
๔. เห็นคุณคําองค์
ความรู๎ตําง ๆ น า
ความรู๎ ประสบการณ์
ใช๎พัฒนาตนเองและ
ประกอบสัมมาอาชีพ  
 

๑. ผ๎ูเรียน ร๎อยละ 
๘๐ ได๎รับการ
พัฒนาตนเองด๎วย
งานกิจกรรมพฒันา
ผ๎ูเรียน 
๒. ผ๎ูเรียนมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษา
และหลักสูตรท่ี
ก าหนดไว๎ 
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๑๘ โครงการ
ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

         ในปัจจุบันการศึกษาได๎มีการเน๎นให๎
ผ๎ูเรียนพัฒนาการเรียนรู๎ในหลาย ๆ ด๎าน การ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนจึงต๎องมีการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดการ
เ รี ย น รู๎ อ ยํ า ง ตํ อ เ นื่ อ ง มี ทั ก ษ ะ คว าม คิ ด                
ท่ีสามารถน าไปแก๎ปัญหาและใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ ดังนั้น การน านักเรียนออกไป
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ถือเป็นการจัดการเรียน
การสอนได๎อีกทางหนึ่ง ท่ีมุํงเน๎นและพัฒนา
นักเรียนให๎ได๎ศึกษาหาความรู๎ รู๎จักตัดสินใจและ
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าด๎วยตนเอง เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง สามารถพัฒนาผ๎ูเรียนในด๎าน
รํางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีก
ท้ังเสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ ตลอดจน
ได๎รับการศึกษาท้ัง ๘ สาระแบบบูรณาการ และ
ยังเป็นการสํงเสริมให๎มีโลกทัศน์ท่ีกว๎างไกล ทัน
ตํอเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันอีกด๎วย 
 ดังนั้น  โรงเรียนบ๎านทํุงหงาว เห็นถึง
ความส า คัญของการเรียนรู๎จากการไ ด๎รับ
ประสบการณ์จริงจึงได๎จัดท าโครงการทัศน
ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ขึ้นเพื่อให๎นักเรียนได๎ศึกษา
หาความรู๎ด๎วยตนเองจากการสังเกต สัมผัส 
สภาวะท่ีเป็นจริงเป็นรูปธรรม การศึกษานอก
สถานท่ียังเป็นการเปล่ียนบรรยากาศ เปล่ียน
สถานท่ี ท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดความกระตือรือร๎น อีก
ท้ังยังเป็นการผํอนคลายท าให๎มีสุขภาพจิตท่ีดี
ขึ้น 
 
 
 
 

๑ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับ
ประสบการณ์จาก
การไปทัศนศึกษา
เรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
๒ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎
เรียนรู๎เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย ภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น และ
ส่ิงแวดล๎อม 
๓ เพื่อกระต๎ุนให๎เด็ก
ได๎รับความสุขและ
สนุกสนานจาก
การศึกษานอก
ห๎องเรียน 

๑ เพื่อให๎ผ๎ูเรียน
ได๎รับประสบการณ์
จากการไปทัศน
ศึกษาเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียน 
๒ เพื่อให๎ได๎เรียนรู๎
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และ
ส่ิงแวดล๎อม 
๓ เพื่อให๎ผ๎ูเรียน
ได๎รับความสุข 
ความสนุกสนาน 
และเพลิดเพลินใน
การเรียนรู ๎ 
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๑๙ โครงการ
รณรงค์การ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
(To Be 
Number 
one) 

    ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ได๎ด าเนินการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง ภายใต๎
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและยุทธศาสตร์
ตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให๎สถานศึกษาได๎รับ
การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน  
      โรงเรียนบ๎านทํุงหงาวตระหนักถงึ
ความส าคัญถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน จึงได๎จัดโครงการการ
รณรงค์การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

๑. เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
๒. เพื่อลดปัญหาการ
แพรํระบาดของยา
เสพติดในสถานศึกษา 
๓. เพื่อให๎นักเรียนรู๎
และตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติดให๎
โทษ  
๔. เพื่อให๎นักเรียน
สามารถหาวิธีการ
ปฏิเสธหลีกเล่ียงยา
เสพติดให๎โทษทุก
ชนิด 
๕. เพื่อให๎นักเรียน
เห็นคุณคําของตนเอง 
และรักษาชีวิต
ช่ือเสียงของวงศ์
ตระกูลไว ๎
๖. เพื่อให๎นักเรียนใช๎
เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ ในการ
ออกก าลังกายหรือท า
กิจกรรมสร๎างสรรค์
ให๎มีสุขภาพแข็งแรง  
๗. เพื่อสํงเสริมให๎
บุคลากรภายในและ
ภายนอกเข๎ามามีสํวน
รํวมในการด าเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดใน

๑. โรงเรียนบ๎าน
ทํุงหงาวปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา ร๎อยละ 
๑๐๐ 
๒. โรงเรียนบ๎าน
ทํุงหงาวลดปัญหา
การแพรํระบาดของ
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา ร๎อยละ 
๑๐๐ 
๓. นักเรียน
โรงเรียนบ๎านทํุงห
งาว รู๎และตระหนัก
ถึงพิษภัยของยา
เสพติดให๎โทษ  
๔. นักเรียน
โรงเรียนบ๎านทํุงห
งาว สามารถหา
วิธีการปฏิเสธ
หลีกเล่ียงยาเสพติด
ให๎โทษทุกชนิด 
๕. นักเรียน
โรงเรียนบ๎านทํุงห
งาวเห็นคุณคําของ
ตนเองและรักษา
ชีวิตช่ือเสียงของ
วงศ์ตระกูล 
๖. นักเรียน
โรงเรียนบ๎านทํุงห
งาว ใช๎เวลาวํางให๎
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สถานศึกษา เป็นประโยชน์ ใน
การออกก าลังกาย
หรือท ากิจกรรม
สร๎างสรรค์ ให๎มี
สุขภาพแข็งแรง  
๗. เพื่อสํงเสริมให๎
บุคลากรภายใน
และภายนอกเข๎ามา
มีสํวนรํวมในการ
ด าเนินงานปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 
 

๒๐ โครงการเปิด
โรงเรียนสู่
สาธารณชน 

     จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีสุดมาเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง  สามารถมองเห็นพัฒนาการ
ของนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อ
เสริมสร๎าง พัฒนา หลํอหลอม ปลูกฝังให๎
เยาวชนที่เข๎ารับการศึกษา มีลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต๎องการ และสอดคล๎อง
กับความต๎องการของสังคม การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม มุํงเน๎นให๎นักเรียนมี
สํวนรํวมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบและ
หาความรู๎ตํางๆ ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  จึง
จะท าให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตาม
จุดมุํงหมาย ท่ีต๎องการและสามารถพัฒนา
นักเรียนได๎ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของ
หลักสูตรที่ก าหนดไว๎ กลํุมบริหารงานวิชาการได๎
เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการสํงเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพ  และมุํงสํงเสริมการแสดงออก

๑ เพื่อเผยแพรํ
ผลงานของนักเรียน 
ครู โรงเรียน ตํอ
สาธารณชนท่ัวไป 
๒ เพื่อเปิดโอกาสให๎
นักเรียนได๎แสดง
ความรู๎ความสามารถ
แสดงผลงานทางด๎าน
วิชาการและศักยภาพ 
ด๎านอื่นๆ ตามความ
ถนัดและความสนใจ  
๓. เพื่อเปิดโอกาสให๎
ผ๎ูปกครอง นักเรียน
และประชาชนท่ัวไป 
ท่ีสนใจจะสํงบุตร
หลานเข๎าศึกษาตํอได๎
เย่ียมชมผลงาน 

๑. คณะนักเรียน
และครูที่รํวม
โครงการท่ีรํวม
โครงการมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญใน การ
มีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรม 
๒. คณะครูทุกชํวงช้ัน 
นักเรียน มีผลงาน 
Best practice 
น าเสนอในงาน
นิทรรศการทาง
วิชาการของ โรงเรียน 
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ของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ   
ท าให๎นักเรียนมีผลงานทางวิชาการอยําง
ตํอเนื่อง โดยมุํงสํงเสริมในทุกๆ ด๎าน โดยเฉพาะ
การมีเวทีให๎นักเรียนได๎แสดงออกในวันส าคัญ
ตําง ๆ และเป็นการแสดงผลงานให๎กับชุมชน
ได๎รับทราบเกี่ยวกับผลงานของนักเรียนและ
คณะครู และเป็นท่ีมาของโครงการวันเปิด
โรงเรียนสํูสาธารณชน ((Open House) 
 
 

๒๑ โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

   สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแขํงขันทาง
เศรษฐกิจอยํางรุนแรง ท าให๎เกิดผลกระทบตํอ
สภาวะความเป็นอยูํของบุคคล เด็กและเยาวชน
ขาดการอบรมส่ังสอนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจใน
การศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
น าไปใช๎ในการปฏิบัติหน๎าท่ีให๎อยูํรํวมกันใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข การแขํงขันอยําง
รุนแรงทางด๎านเศรษฐกิจ ท าให๎คนสํวนใหญํเห็น
แกํประโยชน์สํวนตน ขาดความตระหนักใน
ความรับผิดชอบตํอสังคม ประเทศชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  
  โรงเรียนบ๎านทํุงหงาวจึงต๎องจัด
กิจกรรมรู๎ขอ รู๎ใช๎ รู๎รักษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม
ด๎านความประหยัดแกํผ๎ูเรียน ใหเ๎ป็นผ๎ูท่ีด าเนิน
ชีวิตความเป็นอยูํอยํางเรียบงําย ถนอม
ทรัพย์สินส่ิงของอยํางค๎ุมคํา ไมํฟุุมเฟือย จึงได๎
จัดโครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมท่ีพึง
ประสงค์แกํนักเรียน
โรงเรียนบ๎านทํุงหงาว 

นักเรียนเป็นผ๎ูมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมท่ีพึง
ประสงค์ และ
สามารถด ารงชีวิต
อยูํในสังคมได๎อยําง
มีความสุข 
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๒๒ โครงการ
อบรม ICT 

     ความท๎าทายในการเตรียมนักเรียนให๎
พร๎อมกับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นเรื่องส าคัญ
ของกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดขึ้น 
สํงผลตํอวิถีการด ารงชีพของสังคมอยํางท่ัวถึง 
การจัดการเรียนรู๎เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎
นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตใน
โลกในศตวรรษที่ ๒๑จึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญยิ่ง แตํ
ด๎วยความแตกตํางทางบริบทของสถานศึกษา
สํงผลให๎นักเรียนแตํละพื้นท่ีได๎รับโอกาสในการ
เข๎าถึงการพัฒนาทีแตกตํางกัน โดยเฉพาะ
นักเรียนท่ีอยูํในเขตรอบนอก จะได๎รับโอกาสใน
การพัฒนาน๎อยกวํานักเรียนในเขตเมือง 
ในปัจจุบันการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยี เป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีนักเรียนทุกคนต๎องได๎รับการพัฒนา
ควบคํูไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะให๎สอดรับกับการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนให๎มีความพร๎อมกับความท๎าทายใน
ศตวรรษที่ ๒๑การเรียนรู๎เทคโนโลยีผํานการ
จัดการเรียนรู๎ โดยบูรณาการผําน STEAM และ
เพิ่มพูนทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑ สอดรับกับ
แนวทาง Thailand ๔.๐ เพื่อตํอยอดสํูการ
พัฒนาท๎องถิ่น และประเทศชาติในอนาคต 
 

๑. เพื่อเปิดโลกทัศน์
นักเรียนในการเรียนรู๎
เทคโนโลยีใหมํๆ 
๒. เพื่อให๎นักเรียนท่ี
สนใจได๎พัฒนาตนเอง
ด๎านเทคโนโลยี 
พัฒนาทักษะ
ความคิดอยํางเป็น
ระบบ และเพิ่มพูน
ทักษะแหํงศตวรรษที่ 
๒๑ 
๓. เพื่อให๎ครู และ
นักเรียนตระหนัก 
เห็นความส าคัญของ
การน าหุํนยนต์เป็น
ส่ือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการใน
สาระการเรียนรู๎ที่
หลากหลายได๎อยํางมี
คุณคํา 

 

๑ นักเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะและ
สามารถแก๎ปัญหา
เฉพาะหน๎าได๎ 

๒. นักเรียนมี
ความรู๎และได๎ใช๎
เทคโนโลยีได๎ดี 
๓ ครูและนักเรียน
การเรียนรู๎และ
สามารถน าทักษะ
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ตํอตนเอง
และสํวนรวมและ
ในชีวิตประจ าวัน 
 

 

๒๓ 
โครงการจ้าง
บุคลากรฝ่าย
สนับสนุน
การ
ปฏิบัติงาน
ใน
สถานศึกษา 

     ในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุํงเน๎นพัฒนา
ผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่ง
จะชํวยให๎ ผ๎ู เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะท่ี  พึงประสงค์ ๕ ประการ คือ
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
คว ามสามารถ ในการ ใ ช๎ ทั กษะ ชี วิ ตและ
ความสามารถในการใช๎ เทคโนโลยี  การ ท่ี

๑ เพื่ อสํ ง เสริ มการ
บริหารจัดการภายใน
โ ร ง เ รี ย น มี
ประสิทธิภาพโดยตรง
มากขึ้ น  เ ชํ น  ง าน
ธุ ร ก า ร แ ล ะ ง า น 
บริการตําง ๆ ภายใน
สถานศึกษา   
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นักเรียนจะเกิดสมรรถนะดังกลําวได๎ โรงเรียน
จ าเป็นจะต๎องมีห๎องปฏิบัติการตํางๆท่ีดี  มี
ความพร๎อมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎นักเรียนมีความสามารถในด๎าน
ตํางๆ มีทักษะกระบวนการ  เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การส่ือสาร 
การท างาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ 
ถูกต๎องเหมาะสมและมีคุณธรรม  
     สภาพปัจจุบันของโรงเรียน  ขาดแคลน
บุคลากรหลายต าแหนํง จึงมีความจ าเป็นต๎อง
จัดจ๎างบุคลากรมาท างานเพื่อให๎เกิดผลส าเร็จ 
ในสถานศึกษา  และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๒๔ โครงการ
สนับสนุน
งานทะเบียน 

    การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑เพื่อให๎นักเรียนได๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ได๎นั้น นอกเหนือจากการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ ให๎กับ ผ๎ู เรี ยนแล๎ว ยั ง
ประกอบด๎วยการสนับสนุนของงานด๎านตํางๆใน
สถานศึกษาท่ีมีความส าคัญท่ีไมํยิ่งหยํอนไปกวํา
กัน และงานทะเบียน วัดผลเป็นงานส าคัญหนึ่ง
ในหลายงานด๎วยกัน  กอปรกับระบบงาน
ทะเบียนต๎องมีความถูกต๎องชัดเจน สมบูรณ์ 
คงทนของข๎อมูลในเอกสารของแบบพิมพ์ตําง ๆ 
เพื่อใช๎ในการอ๎างอิง 
     ดังนั้น การพัฒนางานทะเบียน ด๎านการ
ด าเนินงาน  การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานผล
การ เรี ยนของ ผ๎ู เ รี ยน  ส า เนาข๎อมูล ด๎าน
การศึกษาให๎เรียนร๎อยเป็นระบบ งํายตํอการ
สืบค๎น การอ๎างอิงข๎อมูลเพื่อใช๎ในการวางแผน
ด๎านการจัดการศึกษา หรือรายงานตํอส านักงาน
เขตพื้นท่ี จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งในการรับการ

๑. เพื่อจัดเก็บ
เอกสารที่ส าคัญของ
โรงเรียน ปพ.๑ -ปพ.
๙ ทะเบียนนักเรียน
ผลการเรียนได๎ เป็น
ระบบ  
๒. เพื่อจัดท าข๎อมูล
สารสนเทศด๎าน
การศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแตํ
ละปีการศึกษา 
๓. เพื่อสนับสนุนงาน
บริหารวิชาการและ
งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง
ของโรงเรียน 
๔.  เพื่ อ เก็ บข๎ อมู ล
คัดเลือกนักเรียนเพื่อ
ศึกษาตํอ  

๑. งานทะเบียน 
วัดผลมีทรัพยากร
จ าเป็นตํอตํอการใช๎
งานด๎านการ
ด าเนินงานเอกสาร 
และการ บริการ 
๒. ระบบการ
จัดการในการ
จัดพิมพ์เอกสาร 
หลักฐานตํางความ
ถูกต๎องชัดเจน 
สมบูรณ์ คงทน  
รวดเร็ว และ
ทันสมัย 
๓. ผ๎ูเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผ๎ูขอรับ
บริการอื่นมีความ
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สนับสนุนด๎านวัสดุและอุปกรณ์  เพื่อให๎บรรลุผล
ตามเปูาหมายท่ีวางไว๎ 

 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ี
ได๎รับมอบหมายจาก
ผ๎ู บ ริ ห า ร ส ถ า บั น
ศึกษา 
 

พึงพอใจในการ
ขอรับบริการด๎าน
เอกสาร หลักฐาน
การเรียนและอื่นๆ 
 

๒๕ โครงการ
สร้างสรรค์
งานธุรการ 

โรงเรียนเป็นหนวํยงานราชการทางการศึกษา 
ต๎องมีการโต๎ตอบหนังสือกับหนํวยงานทางการ
ศึกษาหรือหนํวยงานอื่นๆ พร๎อมต๎อง
ประสานงานราชการตํางๆกับบุคลากรใน
โรงเรียน จึงต๎องมีการจัดเก็บข๎อมูลหลักฐาน
ตํางๆอยํางมีระบบ เพื่อสะดวกในการค๎นหา 
พร๎อมสนองความต๎องการของบุคลากรได๎ 

๑. เพื่อให๎การเก็บ
หลักฐานตํางๆของ
โรงเรียนเป็นไปอยําง
มีระบบ ระเบียบ  
๒. เพื่อความสะดวก
ในการค๎นคว๎าและ
สามารถตรวจสอบ 
๓. เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด๎านตํางๆ 
ของโรงเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. การเก็บ
หลักฐานตํางๆของ
โรงเรียนเป็นไป
อยํางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. สะดวกในการ
ค๎นคว๎า ตรวจสอบ 
๓. สํงเสริมงานด๎าน
ตํางๆของโรงเรียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ -๒๕๖๖ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานตามหลักสูตร 
 
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑.เพื่อ
พัฒนา
ผ๎ูเรียนให๎มี
ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการ 

๑.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท้ัง ๘ กลํุม
สาระการเรียนรู ๎
๒.โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ 
 (O-NET) 
๓.โครงการสํงเสริม
ผ๎ูเรียนเข๎าสํูการ
แขํงขันระดับชาติ 
 

๑.ร๎อยละของผ๎ูเรียน
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูํใน
ระดับดีขึ้นไป 
๒.ร๎อยละของผ๎ูเรียน
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (O-NET) 
สูงกวําคําเฉล่ียระดับ
พื้นท่ี 
๓.ร๎อยละของผ๎ูเรียน
ท่ีเข๎าสํูการแขํงขัน
ระดับชาติ  
 

๗๐ 
 
 

๕๐ 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๗๕ 
 
 

๕๕ 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๖๐ 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๖๕ 
 
 
 

๒๕ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 

๒.เพื่อ
พัฒนาให๎
ผ๎ูเรียน
ส่ือสารได๎
อยํางน๎อย
สองภาษา 

๑.การพัฒนาทักษะ
การใช๎
ภาษาตํางประเทศ 

๑.ร๎อยละของผ๎ูเรียน
ท่ีสามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศได๎
อยํางน๎อยสองภาษา 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓.เพื่อ
พัฒนา
ผ๎ูเรียนให๎มี
ทักษะการ
คิด 

๑.การพัฒนาทักษะ
การคิด 

๑.ร๎อยละของผ๎ูเรียน
ท่ีมีทักษะการคิด 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
 
 
 



 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (ต่อ) 

 
 

จุดประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๔.เพื่อพัฒนาให๎
ผ๎ูเรียนสามารถ
ผลิตงานอยําง
สร๎างสรรค์ 

๑.กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน
ให๎มีทักษะการท างาน รัก
การท างาน ท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
๒.กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน
ให๎มีทักษะความสามารถ
ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
ด๎านตํางๆด๎วยตนเอง 

๑. ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีมีทักษะการ
ท างาน รักการ
ท างาน ท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎  
๒.  ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีออกแบบ
และผลิตช้ินงานได๎
ด๎วยตนเอง 
๓.ร๎อยละของผ๎ูเรียน
ท่ีสามารถน าเสนอ
ผลงานได๎                                                                                                                                                                      

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 

๕.เพื่อพัฒนาให๎
ผ๎ูเรียนมีความ
รับผิดชอบตํอ
สังคมโลก 

๑.กิจกรรมจิตสาธารณะ 
๒.กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 
๓. กิจกรรมพลเมือง
อาเซียน 
 
๔. กิจกรรมเขตนํามอง 
ห๎องนําเรียน 

๑. ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีมีจิต
สาธารณะ 
๒. ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม 
๓.ร๎อยละของผ๎ูเรียน
ท่ีมีทักษะการเป็น
พลเมืองอาเซียน  
๔. ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีรํวม
กิจกรรมเขตนํามอง 
ห๎องนําเรียน 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 



 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 

จุดประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑.เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

๑.โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
 

๑. มีระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๒.เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของระบบดู
และชํวยเหลือ
นักเรียน 

๑.กิจกรรมพัฒนา
ขั้นตอนการ
ด าเนินการของระบบ
ดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

๑. ร๎อยละของครูที่รู๎จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ี
ได๎รับการคัดกรอง 
๓. ร๎อยละของผ๎ูเรียนกลํุม
เส่ียงท่ีได๎รับการชํวยเหลือ 
แก๎ไขด๎วยวิธีการ
เหมาะสมตามสภาพ
ปัญหา        
๔. ร๎อยละผ๎ูปกครอง
นักเรียนกลํุมเส่ียง/มี
ปัญหามีสํวนรํวมในการ
แก๎ไขปัญหานักเรียน 
๕.ร๎อยละผ๎ูปกครองพึง
พอใจในการชํวยเหลือ
นักเรียนกลํุมเส่ียง/มี
ปัญหา     
๖. รอ๎ยละของนักเรียนท่ี
ได๎รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
๗. ร๎อยละของนักเรียนท่ี
ผํานเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน (ตํอ) 
 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน(โครงการ/

กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๓.เพื่อสํงเสริม
และพัฒนาครู
ตามบทบาท
ของระบบดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียนอยําง
ตํอเนื่อง 

๑.โครงการพัฒนา
ครูตามบทบาทของ
ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
อยํางตํอเนื่อง 

๑.ร๎อยละของครูที่
ได๎รับการพัฒนา
ตามบทบาทของ
ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
อยํางตํอเนื่อง 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑.เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให๎
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
และสอดคล๎อง
กับบริบทของ
ชุมชน 

๑.กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
หลักสูตร
มาตรฐาน 
 
๒.กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่น 
 

๑. มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
๒. มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีบูรณา
การเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
หลักสูตรสากล 
๔.มีหลักสูตรท๎องถิน่
ของสถานศึกษา  
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑ 



 

๒.เพื่อพัฒนา
ระบบการเรียนรู๎
ให๎มี
ประสิทธิภาพ 

๑.พัฒนาระบบ
การเรียนรู ๎

๑.มีระบบการเรียนรู๎
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๓.เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ที่
บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.จัดการ
เรียนรู๎บูรณา
การหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ร๎อยละของครูที่
มีแผนการจัดการ
เรียนรู๎บูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 
   กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑.เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตและ
จิตสาธารณะ 

๑.โครงการสํงเสริม
ทักษะอาชีพ  
 
๒.กิจกรรมพัฒนา
จิตสาธารณะ 
๓.โครงการอนามัย
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. กิจกรรมเงิน
ออมนักเรียน 

๑. ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีได๎รับการ 
พัฒนาทักษะ
อาชีพ 
๒. ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีมี จิต
สาธารณะ 
๓. ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีมีน้ าหนัก
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๔.ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีได๎รับการ
ปฐมพยาบาล
เบ้ืองต๎น 
๕.ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีได๎รับการ
ดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๒ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๖ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๗ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 



 

๖.ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนมีการฝาก
เงินออม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑.สํงเสริมและ
พัฒนาครูตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การประกัน
คุณภาพ 

๑. สํงเสริมและ
สนับสนุนครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน๎าท่ี
อยํางมี 
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ร๎อยละของครูที่มีการ
ก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผ๎ูเรียนท้ังด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๒.ร๎อยละของครูที่มีการ
วิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็น
รายบุคคล และใช๎ข๎อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผ๎ูเรียน                  
๓. ร๎อยละของครูที่ออกแบบ
และการจัดการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองความแตกตําง
ระหวํางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา       
๔. ร๎อยละของครูที่ครูใช๎ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู๎ 
๕. ร๎อยละของครูที่ครูมีการ
วัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎น
การพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผ๎ูเรียน ด๎วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

 

๙๕ 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 

 

๙๘ 
 
 
 
 
 

๙๘ 
 
 
 
 
 

๙๘ 
 
 
 
 

๙๘ 
 
 
 
 
 

๙๘ 
 

 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 

 
 



 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๖.ร๎อยละของครูที่ครูให๎
ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก๎ไขปัญหาให๎แกํผ๎ูเรียนท้ัง
ด๎านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด๎วยความเสมอภาค 

๙๐ ๙๕ ๙๘ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 ๒. โครงการ
สํงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูและ
บุคลากร 
ให๎สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมี
คุณภาพ 

๑.ร๎อยละของครูที่มี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช๎
ผลในการปรับการสอน
กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
๒.ร๎อยละของครูที่มีครู
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอยํางท่ีดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
๓. ร๎อยละของครูที่จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 
๔.ร๎อยละของครูที่เข๎ารับการ
อบรม สัมมนาและศึกษาดู
งานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๕.ร๎อยละของครูที่จัดการ
เรียนรู๎โดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญและมีการบูรณาการ
ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 

 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๙๘ 
 
 
 

๙๘ 
 
 
 

๙๘ 
 
 

๙๘ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 



 

จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๖.ร๎อยละของครูที่ได๎รับการ
นิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
๗.ร๎อยละของครูที่มีความพึง
พอใจในการสร๎างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๒.สํงเสริม
ความก๎าวหน๎า
ทางด๎านวิขาชีพ 

๑. กิจกรรม
สํงเสริมพัฒนา
วิชาชีพครู 
๒. การผลิตส่ือ
นวัตกรรมการ
เรียนรู๎และ       
เทคโนโลยี่ 
๓. การจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียน 
๔.การรายงานผล
การพัฒนา 
คุณภาพผ๎ูเรียน 
 
 

๑.ร๎อยละของครูที่มีการ
พัฒนาวิชาชีพครู 
 
๒.ร๎อยละของครูที่มีการ
พัฒนาส่ือนวัตกรรมการ
เรียนรู๎และเทคโนโลยี 
 
๓.ร๎อยละของครูที่จัดท าวิจัย
ในช้ันเรียน 
๔.ร๎อยละของครูที่รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 

๙๘ 
 
 

๙๘ 
 
 

๙๘ 
 
 

๙๘ 
 

๑๐๐  
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐   

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่  ๖  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี      
                

จุดประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

 ๗.มีการพัฒนาองค์กรด๎าน
การบริหารจัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
๘. พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

๗.มีการพัฒนาองค์กร
ด๎านการบริหารจัดการ
อยํางมีประสิทธิภาพ 
๘.มีพัฒนาการบริหาร
จัดการตามระบบการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๙๗ 
 
 

๙๗ 

๙๘ 
 
 

๙๘ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๒.เพื่อพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีและ
เครือขําย 

๑.โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบ 
เทคโนโลยีและเครือขําย 
การส่ือสารที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎และการบริหาร
จัดการ 

๑.ร๎อยละของการได๎รับ
การเรียนรู๎และบริการ
ด๎านเทคโนโลยีและ
เครือขําย 

๙๐ ๙๕ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ 

๓.เพื่อเสริมสร๎าง
การมีสํวนรํวมภาคี
เครือขําย 

๑. โรงเรียนมีเครือขําย
พัฒนาการเรียนรู๎และ 
สํงเสริมความรํวมมือของ
ผ๎ูปกครอง ชุมชนและ
องค์กรอื่นๆในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ผ๎ูเรียน 

 ๑.เครือขํายพัฒนาการ
เรียนรู ๎เชํน 
การท า MOA MOU กับ
หนํวยงานตํางๆ ท้ังใน
และตํางประเทศ อยําง
น๎อย ๓ หนํวยงาน 
๒.ความรํวมมือระหวําง
สถานศึกษา ผ๎ูปกครอง 
และชุมชน เชํน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
มูลนิธิ  สมาคม
ผ๎ูปกครอง ครู เครือขําย
ผ๎ูปกครอง ศิษย์เกํา และ
องค์กรอื่นๆในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ผ๎ูเรียน 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 
 
 
 

๙๕ 

๙๗ 
 
 
 
 
 

๙๗ 

๙๘ 
 
 
 
 
 

๙๘ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 



 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่   ๗  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริม
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

 
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑.เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล๎อม
ให๎เอื้อตํอการ
เรียนรู ๎

๑. .พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ อาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล๎อม 

 ๑.ร๎อยละของการ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล๎อม 

๙๐ ๙๕ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ 

๒.เพื่อสํงเสริม
ผ๎ูเรียนให๎พัฒนา
เต็มตาม
ศักยภาพ 

๑. เพื่อสํงเสริมให๎
ผ๎ูเรียนพัฒนาการ
เรียนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ 

 ๑.ร๎อยละของ
ผ๎ูเรียนท่ีได๎รับการ
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎
ได๎รับการเรียนรู๎
อยํางเต็มศักยภาพ  

๙๐ ๙๕ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 
แผนการควบคุม  ก ากับติดตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แนวทางการบรหิารแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏบิตัิและการตดิตามประเมนิผล  
 
การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 1.  การน าแผนสู่การปฏบิัติ 
  การนําแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถ
ท่ีจะผลักดันการทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้  การ
ดําเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้มี การปรับเปล่ียนแนวคิด  
ค่านิยม  เป้ามาย  รวมถึงวิธีและกระบวนการทํางาน  การนําแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องทําให้หน่วยงานยอมรับ
แนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และพร้อมท่ีนําแนวทางนั้นไปดําเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
และวิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึงจําเป็นต้องมีการระดมกําลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกําหนดแนวทางการนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  
  1) ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการดําเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ําเสมอ 
  2) โรงเรี ยนจัดทําแผนระยะกลางและจัดทําแผนปฏิบั ติการและดําเนินการตามแผน                                              
มีการกํากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประสบผลสําเร็จตามท่ี
มุ่งหวังไว้  
  3) เร่งรัดให้หน่วยงานดําเนินงาน  เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
สาระสําคัญของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  
เพื่อให้การนําแผนสู่การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  
  4) มีการกําหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงานและแผน
อัตรากําลัง  และขจัดความซ้ําซ้อนของงาน  
  5) วางแนวปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องรวมท้ังลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยําและเป็นปัจจุบัน  และ
สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  7) พัฒนาระบบการกํากับติดตาม  และการประเมินผล  ท่ีมุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวช้ีวัดผลสําเร็จการดําเนินงานท้ังในด้านปริมาณ  คุณภาพ
ระยะเวลาในการประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 2.  การติดตามและประเมินผล  
  หลังจากท่ีโรงเรียนได้ปฏิบัติดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จําเป็นต้องมีการกํากับติดตาม  
และประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์       
ท่ีกําหนดในเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้
ดังนี้ 
  1) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผู้นํา  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ               
มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีสํานึกในความเป็นไทย  รู้จักดํารงชีวิตอย่าง                     
มีคุณค่ามีสุขภาพที่ดี  



 

  2) มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความต้องการของสังคม
ทางวิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถดํารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาท่ีมีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพื่อให้สามารถสร้าง
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และ
สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ใน 
ทุกหน่วยงาน  โดยจัดทําเกณฑ์ช้ีวัดความสําเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  
    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
    (3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการท่ีดําเนินกรช้ากว่าท่ีกําหนด  และตรวจสอบคุณภาพ
อย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ  
 

 
 

ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

วัน  เดือน  ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจําปี  (ปีงบประมาณ) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  
(ปีงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี  2) 
-  นําเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดทํารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
                                         ระเบียบโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน  พทุธศักราช  2562 
 

---------------------------------------------- 
 
 เพื่อให้การบริหารราชการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  ดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังโรงเรียนเพื่อ
รองรับการกระจายอํานาจและโรงเรียน   นิติบุคคล  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  
2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พุทธศักราช  2545   และ(ฉบับท่ี  ๓)  พุทธศักราช  2553  อย่าง
เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังโรงเรียน  สอดคล้องกับ
ภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
จึงกําหนดระเบียบบริหารราชการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  พุทธศักราช  2562 ไว้ดังนี ้
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  พุทธศักราช  2562” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  นับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป  
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําส่ังอื่นใดในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้ว  หรือ  
 ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “โรงเรียน”  หมายถึง  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 “ผู้บริหารโรงเรียน”  หมายถึง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 “รองผู้อ านวยการโรงเรียน”  หมายถึง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  ได้แก่  ข้าราชการครูท่ี
ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ  ตามท่ี  ก.ค.ศ.  กําหนด   
 “ฝ่ายบริหารโรงเรียน”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  ประกอบด้วย  
ผู้อํานวยการโรงเรียน,  รองผู้อํานวยการโรงเรียน,  ผู้ช่วยรองผุ้อํานวยการกลุ่มงาน, ตัวแทนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  
 “ข้าราชการครู”  หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  ประกอบด้วย บุคคล  อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา  
38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  และมาตรา  
26  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  2547  
 
  
 
 
 

 



 

 ข้อ  5. ให้มีหน่วยงานท่ีปรึกษาและสนับสนุนการบริหารโรงเรียน  3  หน่วยงาน  ดังนี้   
    5.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงเรียน  ประกอบด้วย  บุคคลท่ัวไป  จํานวนตามท่ีฝ่าย
บริหารโรงเรียนเห็นสมควรเสนอให้ผู้อํานวยการโรงเรียนแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงเรียน  มี
หน้าท่ีช่วยเหลือ  ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ  ในการบริหารโรงเรียน  
    5.2 ชมรม หรือ  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  มีหน้าท่ีให้คําปรึกษา  
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของชมรมหรือสมาคม  
    5.3 ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า มีหน้าท่ีให้คําปรึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของชมรม  หรือสมาคม  หรือมูลนิธิ 
  ข้อ  6. ให้โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  
     ผู้อํานวยการโรงเรียน        เป็นประธานกรรมการ  
     รองผู้อํานวยการโรงเรียนคนหนึ่ง   เป็นรองประธานกรรมการ  
     รองผู้อํานวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานทุกคนเป็นกรรมการ  
     ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นกรรมการสองคน  
     เลขานุการโรงเรียน                    เป็นกรรมการและเลขานุการ  
     ผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียน            เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  มีหน้าท่ี  เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาการศึกษา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย   
การแก้ปัญหาด้านการบริหาร  การกําหนดแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการนิเทศ  ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ตามสายงานบริหารโรงเรียน ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ภารกิจและนโยบายของโรงเรียน  
  ข้อ  7. ให้มีโครงสร้างหน่วยงานหลักตามสายงานบริหารโรงเรียน  จํานวน  4  หน่วยงานหลัก  เรียกว่า  
“กลุ่ม”  โดยให้รองผู้อํานวยการท่ีโรงเรียนมอบหมาย  ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าในการบริหารงานกลุ่ม  โดยเรียกช่ือ
ตําแหน่งตามด้วยชื่อกลุ่มนั้นๆ  มีหน้าท่ีบริหารงานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ตามภารกิจท่ีกําหนดตามระเบียบของทางราชการ  และตามนโยบายของโรงเรียน  โดยให้แต่งต้ังข้าราชการ
ครูขึ้นทําหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อํานวยการกลุ่มงาน  เพื่อช่วยเหลือรองผู้อํานวยการกลุ่มในการบริหารงานกลุ่ม
นั้นๆ  ขึ้นอย่างน้อยกลุ่มละ  1  คน  แต่ละกลุ่มกําหนดให้มีหน่วยงานรอง  หน่วยงานรองเรียกว่า  งาน  ให้
แต่งต้ังข้าราชการครูขึ้นทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยงานรองละ  1  คน  มีหน้าท่ีวางแผน  ดําเนินงาน  
ประเมินผล  และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามพรรณนางานของหน่วยงานรองนัน้ๆ  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  หน่วยงานรองเหล่านี้กําหนดแบ่งหน่วยงานย่อยต่อไปตามความเหมาะสม  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของกลุ่มนั้นๆ  และให้แต่งต้ังข้าราชการครูขึ้นรับผิดชอบหน่วยงานย่อยอย่างน้อยหน่วยงานย่อยละ  1  คน  
กําหนดช่ือเรียก  หน่วยงานหลัก  “กลุ่ม”  และหน่วยงานรอง  “งาน”  ดังนี้  
   7.1  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  กําหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  
    7.1.1 งานธุรการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
    7.1.2 งานคณะกรรมการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
    7.1.3  งานแผนงานและโครงการ  
    7.1.4  งานการเงินและบัญช ี
    7.1.5  งานพัสดุ 
    7.1.6  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
    7.1.7  งานสารบรรณ 
    7.1.8  งานข้อมูลสารสนเทศ 



 

 7.2 กลุ่มวิชาการ  กําหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  
    7.2.1 งานธุรการกลุ่มวิชาการ  
    7.2.2 งานคณะกรรมการกลุ่มวิชาการ 
  7.2.3 งานพัฒนาหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน 
    7.2.4  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
    7.2.5  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    7.2.6  งานห้องสมุด 
    7.2.7  งานพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม 
    7.2.8  งานทะเบียนนักเรียน 
    7.2.9  งานแนะแนว 
    7.2.10 งานห้องปฏิบัติการ 
    7.2.11 งานวัดผลและประเมินผล 
    7.2.12 งานไอซีที   
 
   7.3 กลุ่มกิจการนักเรียน  กําหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  
    7.3.1  งานธุรการกลุ่มกิจการนักเรียน 
    7.3.2  งานคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน  
    7.3.3  งานระดับช้ัน/ครูที่ปรึกษา 
    7.3.4  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงาน  
    7.3.5  งานประกันอุบัติเหตุ 
    7.3.6  งานสภานักเรียน 
    7.3.7  งาน TO BE NUMBER ONE  
    7.3.8  งานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม 
    7.3.9  งานสารวัตรนักเรียน  
    7.3.10งานวินัยนักเรียน 
    7.3.11 งานโรงเรียนสีขาว 
    
   7.4 กลุ่มอํานวยการ  กําหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  
    7.4.1  งานธุรการกลุ่มอํานวยการ  
    7.4.2  งานคณะกรรมการกลุ่มอํานวยการ  
    7.4.3  งานคณะกรรมการเครือข่ายสามองค์กร 
    7.4.4  งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าเพื่อการศึกษา 
    7.4.5  งานธนาคารโรงเรียน 
    7.4.6  งานอนามัยโรงเรียน  
    7.4.7  งานปฏิคมโรงเรียน  
    7.4.8  งานน้ําด่ืมบ้านทุ่งหงาว 
    7.4.9  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
    7.4.10 งานประชาสัมพันธ์ 
    7.4.11 งานชุมชนสัมพันธ์ 
    7.4.12 งานโภชนาการ 



 

    7.4.13 งานอาคารสถานท่ี  
    7.4.14 งานยานพาหนะ 
 
  7.5 กลุ่มบุคลากร  กําหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  
    7.5.1  งานธุรการกลุ่มบุคลากร  
    7.5.2 งานคณะกรรมการกลุ่มบุคลากร 
    7.5.3  งานวางแผนอัตรากําลัง 
    7.5.4  งานทะเบียนประวัต ิ
    7.5.5  งานลูกจ้าง/พนักงาน 
    7.5.6  งานพัฒนาบุคลากร 
    7.5.7  งานวินัยครู     
    7.5.8  งานขวัญและกําลังใจ 
  
 

   กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มต่างๆ  ขึ้นทุกกลุ่มมีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของหัวหน้ากลุ่ม  
ร่วมกันวางแผนการดําเนินงานของกลุ่มให้เป็นไปตามภารกิจ  และนโยบายของโรงเรียน  ติดตามผล  ประเมินผล  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในกลุ่มนั้นๆ  ให้ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วย 
   - รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีทําหน้าท่ี          เป็น  ประธานกรรมการ  
   - ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการกลุ่มงาน                เป็น  รองประธานกรรมการ  
   - หัวหน้างานทุกงานในกลุ่มนั้นๆ                 เป็น  กรรมการ  
   - ข้าราชการครู  (จํานวนตามความเหมาะสม)  เป็น  กรรมการ 
   - ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งต้ัง  จํานวน 1  คน  เป็น  กรรมการและเลขานุการ  
  ข้อ  8. กําหนดให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นตามโครงสร้างของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อช่วยเหลือฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ในการประสานงานกับบุคลากรด้าน
วิชาการ  และด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน  โดย
ให้โรงเรียนพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการครู  1  คน  ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ท่ีมีวิชาเอกตรงตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ  และปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  ขึ้นทําหน้าท่ี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเรียกช่ือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
กําหนดให้ในหลักสูตร  อยู่ในตําแหน่งคราวละ  3  ปีการศึกษา  โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกรรมการบริหารของกลุ่มวิชาการโดยตําแหน่ง  
  ข้อ 9. กําหนดให้จัดระบบการบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียนในลักษณะ  ระดับช้ัน 
ท่ียึดหลักการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยแต่งต้ังหัวหน้า
ระดับช้ันขึ้นระดับช้ันละ 1  คน  จากข้าราชการครูท่ีสอนในระดับช้ันนั้นๆ  ให้รับผิดชอบในการบริหารงาน
กิจการนักเรียน  และแต่งต้ังรองหัวหน้าระดับช้ันขึ้นระดับละ  1  คน  เพื่อทําหน้าท่ีช่วยเหลือหัวหน้าระดับ
ช้ันในการบริหารงานระดับช้ัน  หัวหน้าระดับช้ันและรองหัวหน้าระดับช้ันอยู่ในตําแหน่งคราวละ  3  ปี
การศึกษา  โดยแต่งต้ังจากผู้ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนบ้านทุ่งห
งาว  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี  กําหนดให้หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับช้ันเป็นกรรมการบริหารของกลุ่มกิจการ
นักเรียนโดยตําแหน่ง  



 

  ข้อ 10. ให้ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการกลุ่มร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มจัดทํา  คู่มือการ
ปฏิบัติงานพรรณนางาน  นโยบายการปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติงานตามสายงานในกลุ่ม  โดยไม่ขัด
ต่อระเบียบของทางราชการ  นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียน  แล้วจึงประกาศใช้เป็น
คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มนั้นๆ  
  ข้อ 11. ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกันกําหนดระบบ  วิธีและจัดทําแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น  ท้ังแบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน  ตามสาย
งานบริหารโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  ตลอดจนแบบรายงานและประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  แล้วเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน  และการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนด 
  ข้อ 12. การแต่งต้ังบุคลากรของโรงเรียนขึ้นทําหน้าท่ีต่างๆ  ตามสายงานบริหารโรงเรียนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังจะพ้นจากความรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่างๆ  ได้  เมื่อพ้นจาก
สภาพการเป็นข้าราชการครูของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  หรือได้รับอนุญาตหรือมีคําส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้บริหารโรงเรียน  ให้พ้นจากหน้าท่ีท่ีได้รับแต่งต้ัง 
  ข้อ 13. ให้ผู้บริหาร  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  พฤษภาคม  2562 
   
 
 
           (นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์)  
             ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


