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ส่วนที่ 1  
บริบทของสถานศึกษา 

ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps สืบค้นเม่ือ 26 เม.ย.62  
สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ท่ีตั้ง โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 217 หมู่ท่ี 11 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดั ชลบุรี  รหสัไปรษณีย ์20230 โทรศพัท ์038-350456  โทรสาร 038-350499  รหสัหลกัของโรงเรียน 
10 หลกั 1020080331 ระยะทางจากโรงเรียนถึงอ าเภอศรีราชา 10 กิโลเมตร  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขต
พื้นท่ีการศึกษา  40 กิโลเมตร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบาลนครแหลมฉบงั วนัท่ี 30 สิงหาคม 2519 
เป็นวนัก่อตั้งโรงเรียน  เวบ็ไซต ์:   www.thungsukla.ac.th  , อีเมลล:์  thungsukla@hotmail.com 
 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ    ติดต่อกบัอ าเภอเมืองชลบุรี และอ าเภอบา้นบึง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกบัอ าเภอหนองใหญ่ และอ าเภอปลวกแดง (จงัหวดัระยอง) 
ทิศใต้    ติดต่อกบัอ าเภอบางละมุง 
ทิศตะวันตก   จรดอ่าวไทย และเขตอ าเภอเกาะสีชงั 

การจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 
 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นโรงเรียนมธัยมขนาดกลาง มีการเรียนการสอน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย ปัจจุบนัเปิดสายอาชีพมีการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ข้อมูลด้านการบริหาร 
1. ผู้อ านวยการ โรงเรียน 

ช่ือ  นายเสนีย ์ ส าราญสุข  วิทยฐานะ  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561  จนถึงเวลาปัจจุบนั 

       อเีมลล์ :  senisumransuk @gmail.com 
 2.    ช่ือ   -  วิทยฐานะ  - 

       การศึกษาสูงสุด - 
                    อเีมลล์ : -  
 
ประวัติโดยย่อ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
 

ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา ประจ าต าบลทุ่งสุขลา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 217 หมู่ 11 ต าบล 
ทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยมีค าวา่ “กรุงไทยอนุเคราะห์” อยูใ่นอญัประกาศนั้นหมายความวา่
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไดม้อบท่ีดินให ้ เดิมบริเวณท่ีจดัสร้างโรงเรียนเป็นไร่มนัส าปะหลงัติดอยู่
กบัวดัเนินบุญญาราม ชาวบา้นเรียกวา่ “วดัตน้มะม่วง” ไดมี้การประชุมหารือของพระสมุห์ค  าดี  นาควณฺโณ 
(พระครู    สุกิจวิมล) เจา้อาวาสวดัเนินบุญญาราม วา่น่าจะมีการจดัตั้งโรงเรียนมธัยมประจ าต าบลสักแห่ง
หน่ึง ซ่ึงในท่ีประชุมเห็นชอบโดยมอบหมายให ้นายไชยยงค ์ สุธรรมพงษ ์เป็นตวัแทนปรึกษา  เร่ืองการ
ก่อสร้างโรงเรียนกบันายธนญัชยั  ปกป้อง ศึกษาธิการอ าเภอศรีราชาในขณะนั้น ไดรั้บความร่วมมือในการ
ติดต่อกบักระทรวงศึกษาธิการเป็นอยา่งดี คณะกรรมการผูก่้อตั้งโรงเรียนไดห้าท่ีดินเพื่อน ามาจดัสร้าง
โรงเรียน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการก าหนดวา่ โรงเรียนท่ีจะสร้างไดน้ั้น ตอ้งมีพื้นท่ีอยา่งนอ้ย 35 ไร่ จึงได้
ติดต่อขอซ้ือท่ีดินของธนาคารกรุงไทย จ ากดั จ านวน 27  ไร่  2 งาน แต่ไม่สามารถตกลงราคาซ้ือขายได ้   
ดว้ยความช่วยเหลือสนบัสนุนจากท่าน พลตรีศิริ   ศิริโยธิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการในสมยันั้น 
กบันายบุญชู โรจนเสถียร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ในการติดต่อซ้ือท่ีดินดงักล่าวเป็นผลให ้
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั   ไดม้อบท่ีดินใหก้บัคณะกรรมการผูก่้อตั้งโรงเรียนโดยไม่คิดมูลค่า เน่ืองจากท่ีดิน   
ยงัไม่ครบ 35 ไร่ คณะกรรมการผูก่้อตั้งไดข้อซ้ือท่ีดินจ านวน 7 ไร่ 2 งาน จากคุณป้าเสง่ียม  กลดัเขม็ทอง    
ในราคาถูก ต่อมาทางโรงเรียนไดข้ออนุญาตใชท่ี้ดินบางส่วนของสถานีโทรคมนาคมภาคพื้นดินผา่น

mailto:nandawinharnmontri@gmail.com
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ดาวเทียมศรีราชา การส่ือสารแห่งประเทศไทย  จ านวน 2 ไร่ 74 ตารางวา รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 37 ไร่ 1 งาน 74 
ตารางวา (อา้งถึงท่ีราชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบียน ท่ี ชบ.344 ตราจองเลขท่ี 267 น.ส.3 เลขท่ี 50) 

ต่อมาเม่ือไดท่ี้ดินครบ 35 ไร่ ทางกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดวา่ คณะกรรมการผูก่้อตั้งโรงเรียน
จะตอ้งมีการสร้างอาคารชัว่คราวดว้ย ท าใหค้ณะกรรมการผูก่้อตั้งโรงเรียนซ่ึงมี นายไชยยงค ์ สุธรรมพงษ ์
เป็นผูน้ า เขา้ขอเจรจาขอทุนสร้างอาคารเรียนจาก คุณสนิท  ทองวานิช ผูจ้ดัการโรงงานน ้าตาลทราย จ ากดั 
ไดรั้บบริจาคเป็นปฐมฤกษ ์จ านวน 100,000 บาท และไดรั้บบริจาคสมทบจากคณะกรรมการผูก่้อตั้งและ
ประชาชนในละแวกใกลเ้คียง การก่อสร้างไดรั้บความกรุณาจากพระราชธรรมภาณี (กิตติวุฑโฒ  ภิกข)ุ      
จิตตภาวนัวิทยาลยั และพระครูสุกิจวิมล เจา้อาวาสวดัเนินบุญญาราม ไดน้ า พระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชนมาช่วยกนัสร้างจนแลว้เสร็จ โดยไม่เสียค่าแรงงาน 

มีพิธีมอบโรงเรียนให้เป็นสมบติัของกรมสามญัศึกษา เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2519 จึงนบั  
วนัท่ี 30 สิงหาคม เป็นวนัสถาปนาโรงเรียน ซ่ึงถือปฏิบติัมาทุกปี โรงเรียนเปิดท าการสอนเม่ือ วนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2519 มีนกัเรียนรุ่นแรก 65 คน มี นายระวี  วิโนทพรรษ ์ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนครูใหญ่ มีครูจ านวน 1 
คน แต่ตอ้งสอนนกัเรียน 2 ห้อง นายธนญัชยั  ปกป้อง ศึกษาธิการอ าเภอศรีราชา ขอร้องครูจากโรงเรียน
ประถมศึกษา มาช่วยสอน 3 ท่าน คือ   1.นายธวชัชยั  โสมเกษตริน 

2. นายไพโรจน์  เสริมศรี (ปัจจุบนัสอนท่ีโรงเรียนวดัมโนรม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี) 
3. คุณสุภาภรณ์  จนัทร์ทร 
และมีอาสาสมคัรมาช่วยอีก  1  ท่าน คือ  นางสาวมยรีุ  แกว้พิภพ ปัจจุบนัเป็นครูสอนท่ีโรงเรียนสัต

หีบวิทยาคม อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 
ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2519 กรมสามญัศึกษาไดส่้งครูมาท าการสอน 3 ท่าน คือ 
1. นางสาวกลัยา  ธรรมสุวรรณ (ปัจจุบนัยา้ยไปสอนท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาฐานบินก าแพงแสน) 
2. นางสาวสมนึก  คล่องก าไร 
3. นางสาวเรืองไร  เน่ืองจ านงค ์(ปัจจุบนัยา้ยไปสอนท่ีโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”) 
ปีการศึกษา 2520 กรมสามญัศึกษาส่งครูเพิ่มอีก 4 คน และจดัสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียน

ชัว่คราวจ านวน 4 หอ้งเรียน 1 หลงั และอาคารชัว่คราว 2 หอ้งเรียน 1 หลงั และหอ้งน ้าหอ้งส้วมชาย อีก 1 
หลงั โดยใชง้บประมาณปี 2521 

ปีการศึกษา 2521 กรมสามญัศึกษา จดัสรรงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างมาเพื่อสร้าง
อาคารเรียนถาวร 1 หลงั แบบ 106 ค ในราคา 1,000,000 บาท โดยใชง้บประมาณปี 2522 และส่งครูมาเพิ่ม  
อีก 12 คนปีการศึกษา 2522 กรมสามญัศึกษา ไดจ้ดัสรรงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างมาเพื่อ
สร้างหอ้งน ้าหอ้งส้วมหญิง 1 หลงั และบา้นพกัครูพร้อมบา้นพกัภารโรงอยา่งละ 1 หลงั และกรมสามญัศึกษา
ส่ง  ครูมาเพิ่มอีก 10 คน 
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ปีการศึกษา 2524 กรมสามญัศึกษา ไดจ้ดัสรรงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างมาเพื่อสร้าง
อาคารโรงฝึกงาน 1 หลงั เป็นเงิน 650,000 บาท และอาคารหอประชุม โรงอาหาร 1 หลงั เป็นเงิน 950,000 
บาท และบา้นพกั 1 หลงั เป็นเงิน 191,000 บาท โดยใชง้บประมาณปี 2525 

ปีการศึกษา 2525 ไดรั้บงบประมาณจากกรมสามญัศึกษามาเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 206 ค คร่ึงหลงั
เป็นเงิน 2,150,000 บาท และหอ้งน ้าห้องส้วม 1 หลงั 7 ท่ีนัง่ เป็นเงิน 70,000 บาท โดยใชง้บประมาณปี 2526 
และบา้นพกัครู 2 หลงั เป็นเงิน 420,000 บาท 

ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกเขา้โครงการ มพช.2 รุ่น 3 ซ่ึงโรงเรียนจะเป็นแหล่ง
บริการความรู้แก่นกัเรียน รวมทั้งประชาชนทุกคนท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงเรียน และไดมี้การก่อตั้ง
สมาคมผูป้กครอง-ครู และศิษยเ์ก่า โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2526 มี  นายไชยยงค ์     
สุธรรมพงษ ์ไดรั้บการคดัเลือกเป็นนายกสมาคม และด ารงต าแหน่งน้ีในปัจจุบนั 

ปีการศึกษา 2528 ส านกังานโครงการพิเศษ กรมสามญัศึกษา ไดจ้ดัสรรงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างมาเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 206 ค คร่ึงหลงั อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลงั โรงฝึกงาน 2 หลงั 
จ านวน 4 หน่วย รวมทั้งการปรับปรุงบริเวณภายใน อาทิเช่น ถงัเก็บน ้า 2 ชุด บ่อน ้าต้ืน 2 บ่อ ปรับปรุงถนน 
ระบบประปา และไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน 7,544,000 บาท รวมทั้งครุภณัฑป์ระกอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
หอ้งสมุด ห้องพยาบาล หอ้งศิลปศึกษา และโรงฝึกงาน ทั้ง 4 หน่วย เป็นเงิน 611,350 บาท ซ่ึงจะน ามาใชต้าม
โครงการ มพช.2 รุ่น 3 ในปีการศึกษา 2529 

ปีการศึกษา 2530-2532 นกักีฬาบาสเกตบอลหญิง อาย ุ14 ปี ไดน้ าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน ดว้ยการ
ชนะเลิศการแข่งขนับาสเกตบอลหญิง อาย ุ14 ปี ของจงัหวดัชลบุรี 3 ปี ซอ้น ซ่ึงนบัวา่เป็นผลงานท่ีน่าช่ืนชม
ยนิดีทางดา้นกีฬา  

ปีการศึกษา 2534 กรมสามญัศึกษา จดัสรรงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง มาเพื่อสร้าง
อาคารถาวร 1 หลงั แบบ 216 ล ในราคา 7,049,000 บาท โดยใชง้บประมาณปี 2535 จ านวน 3,049,000 บาท 
และบา้นพกัครู 1 หลงั ในราคา 417,000 บาท งบประมาณปี 2534 และหอ้งน ้าห้องส้วมแบบ 6 ท่ีนัง่ ในราคา 
156,000 บาท งบประมาณปี 2534 

ปีการศึกษา 2546 มีการสร้างร้ัวโรงเรียนต่อจากของเดิมท่ียงัไม่สมบูรณ์ จนแลว้เสร็จในปีการศึกษา 
2547 

ปีการศึกษา 2547 มีการก่อสร้างต่อเติมอาคารส านกังาน บริเวณใตอ้าคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 4 ) 
เพื่อเป็นส านกังานผูอ้  านวยการ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มพฒันาบุคคล และกลุ่มจดัการศึกษาและพฒันาวิชาการ 

ปีการศึกษา 2550 มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์วงเงิน 9,367,000.00 บาท โดยความสนบัสนุน
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี เร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550 คาดวา่จะแลว้เสร็จในวนัท่ี 
27  กุมภาพนัธ์ 2551  
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         ปีการศึกษา 2551 มีการต่อเติมและปรับปรุงอาคารดงัน้ี 
1.  ปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ปรับชั้นบนใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนชีววิทยา  ศูนยก์ารเรียนวิทยาศาสตร์

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ศูนยก์ารเรียนฟิสิกส์  ศูนยก์ารเรียนเคมี โดยศูนย ์      การเรียนวิทยาศาสตร์
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และศูนยก์ารเรียนฟิสิกส์มีการทาสีผนงั     ขยายขนาดหอ้งและปูพื้น
กระเบ้ืองใหม่ งบประมาณทั้งส้ิน 124,610  บาท  จากเงินงบประมาณหมวด        เงินอุดหนุน 

2.  ต่อเติมหลงัคาโรงอาหารให้กวา้งขวางขึ้น และเพิ่มเติมโต๊ะทานอาหารส าหรับนกัเรียน งบประมาณ
ทั้งส้ิน 307,000 บาท จากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

3.  ก่อสร้างเวทีคนกลา้ ระหวา่งลานร่มราชพฤกษ ์โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนเป็นเงิน  80,000  บาท  
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

4. สร้างอาคารโรงจอดรถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนติดกบัสนามฟุตบอล 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ไดมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว สืบเน่ืองมาจาก

งบประมาณท่ีทางกรมสามญัศึกษาไดจ้ดัสรรมาให ้พร้อมทั้งมีผูอุ้ปการคุณในละแวกใกลเ้คียง ไดมี้จิตศรัทธาบริจาค
เงินทอง วสัดุก่อสร้าง ตลอดจนเสียสละแรงกายแรงใจ ช่วยพฒันาโรงเรียนจนปรากฏแก่สายตาท่านในทุกวนัน้ี 
นอกจากน้ีโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา  “กรุงไทยอนุเคราะห์” ไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนดีใกลบ้า้นในปี
การศึกษา 2551 และไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นศูนยพ์ฒันาการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะของโรงเรียนในฝันจงัหวดั
ชลบุรี 

ปีการศึกษา 2552 
1. สร้างหอ้งน ้าขา้งหอประชุม อ.บ.จ. ดว้ยเงินงบประมาณ จ านวน 480,000 บาท 
2. จดัท าโรงจอดรถจกัรยานยนตบ์ริเวณดา้นสนามฟุตบอลและใตอ้าคาร 2  
ปีการศึกษา 2553  
1.ทาสีอาคารวฒันศิษย ์วิทยเสริม และหอประชุม อบจ.2. เทคอนกรีตทางเดินสวนสุขภาพ 
3. ท าประตูเหลก็ร้ัวโรงเรียน 2 บาท     
4. เทคอนกรีตเขื่อนกั้นน ้าและขั้นบนัไดสนามฟุตบอล 
ปีการศึกษา 2554  
1. ปูกระเบ้ืองบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ        2.  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนประวติัศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2555  
1.ปูพื้นกระเบ้ืองบริเวณหนา้ห้องน ้านกัเรียน  2. ปูพื้นกระเบ้ืองอาคารวิทยเสริม 
3. ปูพื้นกระเบ้ืองรอบหอประชุมเก่า   4. ปูพื้นกระเบ้ืองหอ้งเรียน 228 
5. ปรับปรุงซ่อมแซมก าจดัปลวกอาคารปฐมรัฐ 
ปีการศึกษา 2556 
1. ปูพื้นกระเบ้ืองโรงอาหาร     
2. ปรับปรุงปูพื้นกระเบ้ืองอาคารวิทยาศาสตร์, หอ้งคอมพิวเตอร์ 
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ปีการศึกษา 2557 
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง 
2. ปรับปรุงหอ้งน ้าโรงอาหาร อาคารดนตรี – อาคารเกษตร 
3. ปรับปรุงหอ้งอาเซียน 
ปีการศึกษา 2558 
1. ปรับปรุงบา้นพกัภารโรง    3.  ปรับปรุงบา้นพกัครู 
2. โดมอาคารเอนกประสงคใ์ชง้บประมาณจาก อบจ. 4.  ปรับปรุงอาคารเกษตร 
ปีการศึกษา 2559 
1. ป้อมยาม      2. โรงจอดรถ 

          ปีการศึกษา 2560 
1. ปูกระเบ้ืองและทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 2.  ซ่อมแซมหลงัคาอาคารวฒันศิษย ์
3.    สร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียโรงอาหาร   4.  ทาสีร้ัวโรงเรียน 
5.    ป้ายช่ือโรงเรียน    6.  หอ้งฝึกทกัษะการท างาน 
7.    ต่อเติมห้องนาฎศิลป์    8.  ติดตั้ง Smart TV 
9.    สร้างสนามวอลเลยบ์อลชายหาด 2 สนาม             10  ปรับปรุงหลงัคาโรงครัวและโรงอาหาร.    
11.  หอ้งทวิศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 
1.ทางเดินบริเวณขา้งสนามเซปักตะกร้อ 2. ต่อเติมหลงัคามีท่ีนัง่หนา้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
3.เพิ่มโต๊ะรับประทานอาหารสแตนเลส  4. ต่อเติมโรงอาหาร 
5.ปรับปรุงระบบและถงัเก็บน ้าประปา 6. ปรับปรุงตูน้ ้ าด่ืมอาคาร ปฐมรัฐ 
7.ต่อเติมหลงัคาและทางเดินระหวา่งอาคารวฒันศิษย ์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
8. ติดตั้งตูท้  าน ้าด่ืมหนา้โรงอาหาร  9.ปรับปรุงบา้นพกัคนงาน 
10.ต่อเติมกนัสาดป้อมยาม   11.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในห้องเรียน 
12.ปูพื้นท าเสาธงอาเซียนหนา้โรงเรียน 13.หอ้งเก็บเกา้อ้ีหลงัอาคารวิทยเสริม 
14.ขยายโรงรถมอเตอร์ไซด ์ม.ตน้   15.เปล่ียนราวบนัไดขึ้น – ลง อาคารปฐมรัฐเป็นราวบนัไดเหลก็ 
16.ต่อเติมหลงัคาอาคารปฐมรัฐ  17.ต่อเติมหลงัคาชั้นหน่ึงหนา้อาคารวฒันศิษย ์
18.ปรับปรุงประตูห้องน ้านกัเรียนชายฝ่ังหอประชุมหลวงพ่อค าดีรวีนุสรณ์ 
19.ปรับปรุงฐานหอพระพุทธปัญญาทุ่งศุขลาบพิตร 
20.ปรับปรุงหอประชุมหลวงพ่อค าดีตกแต่งภายในเปลี่ยนหลงัคา 
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สัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
จดัการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คติพจน์ของโรงเรียน 
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา 

แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไม่มี 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น าประชาธิปไตย 

 
สีประจ าโรงเรียน 

แสด  -   ด า 
สีแสด หมายถึง ความรู้ 
สีด า หมายถึง คุณธรรม 

 
อตัลกัษณ์ 

ยิม้ง่าย ไหวส้วย 
 

เอกลกัษณ์ 
      ดนตรีดี  กีฬาเด่น  ส่ิงแวดลอ้มร่มร่ืน 

 
นโยบาย     สนบัสนุนงบประมาณ เร่งรัดหลกัสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมศกัยภาพครู 
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ส่วนที่  2 
การวิเคราะห์องค์กร 

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
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ส่วนท่ี 2 

การวิเคราะห์องค์กร 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” พบวา่
ปัจจยัภายนอกส่วนใหญ่เอ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนโดยเรียงล าดบัจากสภาพท่ีเอ้ือจากมากไปหา
นอ้ยดงัน้ี 
 ดา้นการเมืองและกฎหมาย ดา้นโอกาสโรงเรียนอยูใ่นเขตพื้นท่ี EEC มีการคมนาคมสะดวก อยูใ่กล้
แหล่งอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางกระจายสินคา้และผลิตภณัฑท์างทะเล เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมของภาคตะวนัออก ส่วนดา้นอุปสรรค ไดแ้ก่ มีการจราจรท่ีหนาแน่น มีการขนส่งตลอดเวลา 
การเดินทางล าบากต่อการฝึกซอ้มกีฬา มีความเส่ียงในการเดินทางจากยานพาหนะ การจราจรบริเวณรอบ
สถานศึกษาไม่ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มมีมลพิษ 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม โรงเรียนไดรั้บการความร่วมมือและช่วยเหลือจากวดัและชุมชน อยูใ่น
แหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ มีชุมชนท่ีเขม้แขง็ ผูป้กครองยนิดีใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมกีฬาแต่ละ
ประเภท  ส่วนดา้นอุปสรรคจากภายนอก ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในทอ้งถ่ิน ขาดความ
พร้อมและการสนบัสนุนของครอบครัวนกัเรียน นกัเรียนยา้ยถ่ินฐาน ผูป้กครองไม่เห็นความส าคญัของ
การศึกษา นกัเรียนขาดแรงจูงใจในการศึกษา สภาพสังคมท่ีมีส่ิงย ัว่ย ุสภาพครอบครัวท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ฝึกซอ้มเน่ืองจากนกัเรียนมีภาระท าใหเ้สียโอกาส สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของผูเ้รียน ปัญหาครอบครัวของนกัเรียนเช่น การหยา่ร้าง ยากจน ครอบครัวเล้ียงเด่ียว  

ดา้นเทคโนโลย ีโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนมีความพร้อมดา้น
เทคโนโลย ีดา้นอุปสรรค นกัเรียนไดรั้บความนิยมการแต่งหนา้มาโรงเรียน และการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนั
ควร จากกระแสโซเชียล  

ดา้นเศรษฐกิจ โรงเรียนไดรั้บการดูแล สนบัสนุน จากหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สภาพ
เศรษฐกิจดี  ดา้นอุปสรรค ไดแ้ก่ ความพร้อมทางดา้นครอบครัวของผูเ้รียน และมีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” พบวา่ 
ปัจจยัภายในทุกดา้น ของโรงเรียนมีจุดแขง็มากกวา่จุดอ่อนทุกดา้น โดยเรียงล าดบัตามสภาพท่ีเอ้ือจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 ดา้นบุคลากร โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความพร้อม ครูมีความรู้ความสามารถหลากหลายตามกลุ่ม
สาระ บุคลากรมีอายนุอ้ย บุคลากรของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง ครูมีความรู้ความสามารถดา้นกีฬา เฉพาะดา้น เช่น วอลเลยบ์อล กรีฑา ฟุตซอล เปตอง เป็นต้น ส่วน
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ทางดา้นจุดอ่อน มีดงัน้ี จ านวนครูไม่พอเพียง จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน บุคลากรส่วนใหญ่
ไม่ใช่คนในพื้นท่ี ขาดบุคลากรท่ีตรงกบัสาขาท่ีสอน  
 ระบบการท างาน โรงเรียนมีหลกัสูตรหลากหลายใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดั มีระบบ
การท างานองคก์รแบบยดืหยุ่น มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัประเทศ 
หลกัสูตรการเรียนการสอนมีความหลากหลาย มีการท างานอยา่งเป็นระบบ  ดา้นจุดอ่อน – 
 ค่านิยมร่วมขององคก์ร โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมานาน มีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมาย
ในการท างานเดียวกนั พฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศตามชนิดกีฬา ดา้นจุดอ่อน – 
 โครงสร้างขององคก์ร โรงเรียนตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดี งบประมาณเพียงพอและไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก โรงเรียนตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมและการขนส่ง สถานศึกษาอยูใ่กลก้บันิคม
อุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างอาชีพใหก้บัผูเ้รียนได ้ ดา้นจุดอ่อน มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่เพียงพอ มี
นกัเรียนมาจากต่างทอ้งถ่ินมาก สภาพครอบครัวของผูเ้รียนไม่พร้อม อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอต่อผูเ้รียน เช่น 
โรงอาหาร หอ้งน ้า และหอ้งเรียน  ส่ือเทคโนโลยไีม่พร้อม ผูเ้รียนไม่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง
เน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินฐานตามการประกอบอาชีพของผูป้กครอง ผูเ้รียนมีการยา้ยเขา้ออกตลอดเวลา 
หอ้งเรียน เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ไม่พอเพียง ห้องเรียนไม่เพียงพอตอ้งใชส้ถานท่ีร่วมกนั 
 รูปแบบ โรงเรียนมีผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ท่ีทนัสมยั การบริหารงานของผูบ้ริหารแบบกลัยาณมิตร  
ผูบ้ริหารพร้อมสนบัสนุน ดา้นจุดอ่อน – 
 ยทุธวิธี โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัเพื่อรองรับนกัเรียนเขา้
ท างาน สถานศึกษาทีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน ดา้นจุดอ่อน โรงเรียนไม่สามารถ
คดัเลือกนกัเรียนได ้
 ทกัษะ  โรงเรียนมี ผูเ้รียนมีความสุขกลา้แสดงออก  ดา้นจุดอ่อน ปัญหาความพร้อมและความ
ต่อเน่ืองในการเรียนรู้ของนกัเรียนเน่ืองจากการยา้ยโรงเรียน 
 
การประเมินสภาพของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีผลการประเมินกรณีแรก สภาพแวดลอ้มภายในท่ีมีจุดแขง็ กบั ภาพแวดลอ้มภายในท่ีไม่
เอ้ือแต่มีจุดแขง็  กรณีท่ีสอง สภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีเอ้ือและมีจุดแขง็ มากกวา่อุปสรรค 
สถานภาพโรงเรียนในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในมีส่วนเอ้ืออ านวยมากในการด าเนินการ 
ใด ๆ โรงเรียนมีสภาพความพร้อมมากทีจะส่งเสริมในทุกดา้น เพราะมีสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
สนบัสนุน  และควรพฒันาและปรับปรุงในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค ดงัน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มภายนอก  มีอุปสรรค ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการจราจรท่ีหนาแน่น มีการขนส่ง 
ตลอดเวลา การเดินทางล าบากต่อการฝึกซอ้มกีฬา  มีความเส่ียงในการเดินทางจากยานพาหนะ การจราจร
บริเวณรอบสถานศึกษาไม่ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มมีมลพิษ  ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนใน
ทอ้งถ่ิน ความพร้อมและการสนบัสนุนของครอบครัวนกัเรียน นกัเรียนยา้ยถ่ินฐาน ผูป้กครองไม่เห็น
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ความส าคญัของการศึกษา นกัเรียนขาดแรงจูงใจในการศึกษา สภาพสังคมท่ีมีส่ิงย ัว่ย ุสภาพครอบครัวท่ีไม่
เอ้ืออ านวยต่อการฝึกซอ้มเน่ืองจากนกัเรียนมีภาระท าใหเ้สียโอกาส สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงคข์องผูเ้รียน ปัญหาครอบครัวของนกัเรียนเช่น การหยา่ร้าง ยากจน ครอบครัวเล้ียงเด่ียว  
นกัเรียนไดรั้บความนิยมการแต่งหนา้มาโรงเรียน และการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร จากกระแสโซเชียล 
ความพร้อมทางดา้นครอบครัวของผูเ้รียน และมีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง   

2. สภาพแวดลอ้มภายใน ท่ีเป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่  จ านวนครูไม่พอเพียง จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 
ต่อภาระงาน บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นท่ี ขาดบุคลากรท่ีตรงกบัสาขาท่ีสอน บุคลากรไม่เพียงพอ  มี
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่เพียงพอ มีนกัเรียนมาจากต่างทอ้งถ่ินมาก สภาพครอบครัวของผูเ้รียนไม่พร้อม 
อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอต่อผูเ้รียน เช่น โรงอาหาร หอ้งน ้ า และหอ้งเรียน  ส่ือเทคโนโลยไีม่พร้อม ผูเ้รียน
ไม่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองเน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินฐานตามการประกอบอาชีพของผูป้กครอง ผูเ้รียน
มีการยา้ยเขา้ออกตลอดเวลา หอ้งเรียน เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ไม่พอเพียง ห้องเรียนไม่เพียงพอตอ้งใช้
สถานท่ีร่วมกนัโรงเรียนไม่สามารถคดัเลือกนกัเรียนได ้ จุดอ่อน ปัญหาความพร้อมและความต่อเน่ืองในการ
เรียนรู้ของนกัเรียนเน่ืองจากการยา้ยโรงเรียน 

................................... 
 

จุดเด่นของการพฒันาโรงเรียน   
 

1. แนวทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร  
1.1    มีกิจกรรมดนตรีลูกทุ่ง ทพ. 

1.2     ผูเ้รียนมีสุขภาพแขง็แรงดา้นการเล่นกีฬา  ห่างไกลยาเสพติด 

1.3     ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม 

1.4     ผูเ้รียนมีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

1.5    อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของความเป็นไทย  วฒันธรรมอาเซียนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.6    ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานอาชีพอยา่งนอ้ย 1 อาชีพ 
1.7    มีทกัษะในการส่ือสารอยา่งนอ้ย 2 ภาษา 
1.8    ผูเ้รียนมีความรู้ตามมาตรฐานสากล 
1.9    มีเครือข่ายชุมชนท่ีเขม้แขง็ 
1.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
1.11 นอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการการจดัการเรียนรู้ 
1.12 จดัสภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
1.13 พฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลยแีละการวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการศึกษา 



12 

 

1.14 นกัเรียน ครู ชุมชน หน่วยงานภายนอกอยูใ่นโครงการระเบียบเศรษฐกิจ  SMT ทวิศึกษา  
ผูเ้รียนอยูใ่นศตวรรษท่ี 21  

1.15 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง (Change Agency)  
1.16 รับสนองนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมาขยายผลใหผู้เ้รียนสัมฤทธ์ิผลสมดงัเจตนารมณ์ 

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
.................................................. 

 
2. แนวทางการบริหารงานฝ่ายบริหารท่ัวไป  
  2.1 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยมีคุณลกัษณะและทกัษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกัษะในการเขา้ถึงและดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 2.3 ภูมิทศัน์ภายในสถานศึกษา ร่มร่ืน สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งในและนอก 

หอ้งเรียน 
2.4 การส่งเสริมสุขภาพอนามยั และโภชนาการโรงเรียน 
2.5 โรงเรียนบริหารจดัการโดยมุ่งการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ 

สูงสุดของนกัเรียน สร้างความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชบ้ริการ และสังคม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
…………………………………… 

 
3. แนวทางในการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ 

3.1 ท าใหถู้กตอ้งตามระเบียบ และขั้นตอน รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3.2 ควบคุมดูแลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 
3.3 ใชจ่้ายอยา่งประหยดั และคุม้ค่า ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

……………………………………….. 
 
4. แนวทางการจัดการศึกษาของงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 

4.1  การสร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society) และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ (Supportive Learning Environment)  ดว้ยการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ 
ขบัเคล่ือนให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.2 มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการเรียนการสอน 
4.3 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
4.3 การสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีจิตใจท่ีพร้อม มีความแขง็แกร่งในสมรรถนะหลกั ใหเ้ป็นคนท่ีมี

คุณธรรมจริยธรรม  มีความสุขช่วยน าประเทศไปสู่การพฒันาอยา่งสมดุลและยัง่ยนืตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
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4.4 สร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและบูรณาการเพื่อรองรับการศึกษาและการเรียนรู้ตอบสนอง
ต่อสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง เป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 ใหโ้อกาสความเท่าเทียมกนัในเร่ืองการศึกษา 
ใหน้กัเรียนมี ประสิทธิภาพ มีความ เท่าเทียม และสมดุล  ในยคุการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน 

4.5 นกัเรียนมีทกัษะชีวิต ทกัษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ และทกัษะการส่ือสารอยา่ง
สร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย 2  ภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเขา้ใจ  ความรู้สึกและทศันะของ
ตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบัสากล 

4.6 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญัสู่มาตรฐานสากล   มีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นทางวิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์  เทคโนโลย ี ภาษา  ขอ้มูล และทศันภาพ  รู้พหุวฒันธรรม  มีความตระหนกัส านึกในความเป็น
พลโลก  ปรับตวัเขา้กบัสภาวการณ์โดยใชข้อ้มูลเพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  4.7  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระและผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET  เพิ่มขึ้น  

4.8 มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
................................................ 

 
5. แนวทางในการบริหารงานฝ่ายบุคคล ปีการศึกษา 2559 

5.1 พฒันาใหเ้ป็นครูมืออาชีพในการจดักระบวนการเรียนการสอน 
5.2 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพฒันาความรู้ใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ 
5.3 สร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นวิชาชีพและวิชาการ 
5.4 รักและศรัทธาวิชาชีพ และวินยั รับผิดชอบในวิชาชีพ 
5.5 เป็นแบบอยา่งท่ีดี และด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม 
5.6 เป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง (Change Agency) ริเร่ิมการปฏิบติัท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 

และการพฒันานวตักรรมและพฒันาผลสัมฤทธ์ิ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
................................................... 

 
6. แนวทางการบริหารงานฝ่ายกจิการนักเรียน  

6.1 การรักษาวินยัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน  
6.2 การส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานกัเรียน 
6.3 การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และจิตอาสาป้องกนัเอดส์ 
6.4 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
6.5 การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
6.6 การป้องกนัอุบติัเหตุนกัเรียน จราจร 
6.7 การพฒันาหัวหนา้ระดบั และครูท่ีปรึกษา 
6.8 การพฒันาเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียน 
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6.9 การบริหารสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

............................................................... 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562 

            วิสัยทัศน์  
กลุ่มสาระภาษาไทย 
 ส่งเสริมภาษา พฒันานวตักรรม กา้วล ้าดว้ยเทคโนโลย ีมีทกัษะชีวิต มุ่งสู่ระเบียงเศรษฐกิจ  
คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เลิศล ้าเทคโนโลย ีมีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
ฝึกฝนทกัษะอาชีพ สร้างผูเ้รียนสู่ EEC เป็นคนดีมีคุณธรรม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีความรู้คู่ความเป็นไทย กา้วไกลสู่ EEC สู่วิถีแห่งความพอเพียง 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
 ส่งเสริมผูเ้รียนมีความรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจนวตักรรม นอ้มน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
 จดัการศึกษาใหน้กัเรียนมีสุขอนามยัท่ีดีและมุ่งพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาสู่
ความเป็นเลิศอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
กลุ่มสาระศิลปศึกษา 
 จดัการศึกษาใหน้กัเรียนมีศกัยภาพทางศิลปะและมุ่งพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้น
ศิลปะสู่โลก EEC 
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
 พฒันาครู มุ่งสู่ EEC มีนวตักรรม กา้วล ้าสู่อนาคต 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 กีฬาโดดเด่น มุ่งเนน้ภาษา น าพาสู่ EEC 

 
พนัธกจิ(Mission) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
1.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการใชภ้าษาไทย 
2.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันานวตักรรม 
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3.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหก้า้วทนัเทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลงของสังคม 
4.พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นครูมืออาชีพ พฒันาส่ือนวตักรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
THAILAND 4.0 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
1.ส่งเสริมใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานสากล กา้วทนัเทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 
3.พฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
1.ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.พฒันาคุณภาพนกัเรียนตามมาตรฐานการศึกษา กา้วไกลทนัเทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลงสู่ระเบียง
เศรษฐกิจ EEC 
3.ส่งเสริมความเป็นเลิศของผูเ้รียนตามศกัยภาพท่ีดี อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4.น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเพื่อจดัการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
1.ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
2.พฒันาคุณภาพนกัเรียนตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
3.ปรับปรุงและพฒันานวตักรรมใหก้า้วทนัต่อเทคโนโลยแีละการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
1.จดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจดา้นสุขอนามยั  
2.ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระศิลปศึกษา 
1.จดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจดา้นศิลปะ  
2.ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นศิลปะอยา่งเตม็ศกัยภาพ - 
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
1.ส่งเสริมใหบุ้คลากรในกลุ่มสาระใหมี้ความรู้ความสามารถขั้นสูง 
2.พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
3.สร้างสรรคน์วตักรรมท่ีเป็นเลิศ 
4.จดัการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
1.ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ 
2.พฒันาทกัษะดา้นภาษาใหก้บัผูเ้รียนเพื่อเขา้สู่ระเบียงเศรษฐกิจ EEC 
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เป้าประสงค์(Goals) 
กลุ่มสาระภาษาไทย 
1.ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
2.ผูเ้รียนสามารถสร้างนวตักรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองได้ 
3.ผูเ้รียนรู้เท่าทนัส่ือและเทคโนโลย ีสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง 
4.ครูมีศกัยภาพในการสร้างและพฒันาส่ือนวตักรรม เพื่อใชส้ าหรับการจดัการเรียนรู้น าไปสู่การพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้และมีทกัษะท่ีดี 
5.สถานศึกษามีวสัดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
1.ผูเ้รียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทกัษะตามาตรฐานสากล รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
และมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์แขง็แรง ทั้งร่างกายและจิตใจ 
2.ผูเ้รียนนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละกา้วทนัการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ 
3.ครูมีศกัยภาพและสมรรถนะต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4.โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม วสัดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ท่ีพอเพียงและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
1.ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศตามศกัยภาพ อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.ผูเ้รียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสาและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
3.หลกัสูตรเป็นมาตรฐานสากล มีวามรู้พื้นฐานอาชีพ มีทกัษะในการส่ือสาร 2 ภาษา มุ่งผูเ้รียนมีงานท าใน
ระเบียงเศรษฐกิจ 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง เป็นครูมืออาชีพ พฒันาส่ือและนวตักรรม 
5.สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ พฒันาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้ม 
6.น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการเพื่อการจดัการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
1.ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาตามหลกัสากล 
2.รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและมีสุขภาพ พลานามยัสมบูรณ์ 
3.ผูเ้รียนนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิต 
4.หลกัสูตรเป็นมาตรฐานสากล 
5.ผูเ้รียนมีทกัษะในการสร้างนวตักรรม 
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
1.นกัเรียนสามารถศึกษาต่อดว้ยความสามารถดา้นกีฬา 
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2.นกัเรียนสามารถมีอาชีพไดด้ว้ยกีฬา 
3.นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีดี 
4.นกัเรียนมีผลงานการแข่งขนัดา้นกีฬาในระดบัชาติ 
กลุ่มสาระศิลปศึกษา 
1.นกัเรียนสามารถศึกษาต่อดว้ยความสามารถดา้นศิลปศึกษา 
2.นกัเรียนสามารถมีอาชีพไดด้ว้ยวิชาศิลปศึกษา 
3.นกัเรียนมีผลงานการแข่งขนัดา้นศิลปะในระดบัชาติ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย 
2.ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถเพื่อการประกอบอาชีพ 
3.ผูเ้รียนสามารถสร้างนวตักรรมท่ีเป็นเลิศ 
4.มีแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
1.ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นภาษา  
2.ผูเ้รียนทุกคนสามารถใชภ้าษาท่ีสองเพื่อการส่ือสารและประกอบอาชีพ 

 
กลยุทธ์(Strategy) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
1.ส่งเสริมและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารใหก้บัผูเ้รียน 
2.สนบัสนุนใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พื่อพฒันานวตักรรม 
3.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
4.พฒันาสมรรถนะผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 
5.ประกนัคุณภาพการเรียนการสอน 
6.พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใหมี้ความพร้อมต่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
1.ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนสู่ระดบัมาตรฐานสากล 
2.พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
1.พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยี 
2.ปลูกฝังคุณธรรม ความส าเร็จในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึงและลดความเหล่ือมล ้า ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาทุกศาสตร์
อาชีพ 
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4.พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมาประสิทธิภาพ 
5.พฒันาการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
1.พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
2.ปลูกฝังคุณธรรม ความส าเร็จในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
1.จดัโครงการแข่งขนักีฬาภายนอก 
2.จดัโครงการฝึกซอ้มเก็บตวันกักีฬา 
3.โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กลุ่มสาระศิลปศึกษา 
1.จดัโครงการแข่งขนัศิลปะกบัหน่วยงานภายนอก 
2.จดัโครงการฝึกซอ้มเก็บตวัทกัษะเก่ียวกบัศิลปศึกษาเพื่อไปสู่ระดบัประเทศ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
1.พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา 
2.ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐานการศึกษา 
3.จดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหท้นัสมยัและส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างสรรคน์วตักรรมพร้อมต่อ
การใชง้าน 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
1.พฒันาภาษาท่ีสองสู่ระเบียงเศรษฐกิจ EEC 
2.จดัและพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
----------------------------------------- 
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ปัจจัยภายนอก  STEP วิเคราะห์ระบุสถานการณ์ 
1. ดา้นสังคมและวฒันธรรม (Social cultural) : S 

 โอกาส (Oppotunity) : O อุปสรรค (Threats) : T 
1.1ไดรั้บความร่วมมือและช่วยเหลือจากวดัและ
ชุมชน 
1.2 อยูใ่นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ 
1.3 ชุมชนเขม้แขง็ 
1.4 ผูป้กครองยนิดีใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมกีฬาแต่
ละประเภท 
 
 

1.1 ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในทอ้งถ่ิน 
1.2 ความพร้อมและการสนบัสนุนของครอบครัว
นกัเรียน 
1.3 นกัเรียนยา้ยถ่ินฐาน 
1.4 ผูป้กครองไม่เห็นความส าคญัของการศึกษา 
1.5 นกัเรียนขาดแรงจูงใจในการศึกษา 
1.6 สภาพสังคมท่ีมีส่ิงย ัว่ย ุ
1.7 สภาพครอบครัวท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการฝึกซอ้ม
เน่ืองจากนกัเรียนมีภาระท าใหเ้สียโอกาส 
1.8 สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคข์องผูเ้รียน 
1.9 ปัญหาครอบครัวของนกัเรียนเช่น การหยา่ร้าง 
การยากจน ครอบครัวเล้ียงเด่ียว  

2. ดา้นเทคโนโลย ี(Technology) : T 
2.1 ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกดา้น
เทคโนโลย ี
2.2 มีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยี  

2.1 นกัเรียนไดรั้บความนิยมการแต่งหนา้มาโรงเรียน 
และการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร จากกระแส  
โซเชียล  

3. ดา้นเศรษฐกิจ (Economics) : E 
3.1 ไดรั้บการดูแล สนบัสนุน จากหน่วยงาน
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.2 สภาพเศรษฐกิจดี 

3.1 ความพร้อมทางดา้นครอบครัวของผูเ้รียน 
3.2 มีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

4. ดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) : P 
4.1 อยูใ่นเขตพื้นท่ี EEC  
4.2 ระบบการคมนาคมสะดวก 
4.3 อยูใ่กลแ้หล่งอุตสาหกรรม 
4.4 เป็นศูนยก์ลางกระจายสินคา้และผลิตภณัฑท์าง
ทะเล 
4.5 เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจอุตสาหกรรมของภาค
ตะวนัออก 

4.1 การจราจรหนาแน่น มีการขนส่งสินคา้
ตลอดเวลา 
4.2 การเดินทางล าบากต่อการฝึกซอ้มกีฬา 
4.3 ความเส่ียงในการเดินทางจากยานพาหนะ 
4.4 การจราจรบริเวณรอบสถานศึกษาไม่ปลอดภยั
และส่ิงแวดลอ้มมีมลพิษ 
4.5 น ้าประปาไม่ค่อยไหล 
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สภาพปัญหาภายใน วิเคราะห์ระบุสถานการณ์ (S , W) : S7 
1. โครงสร้างขององคก์ร (Structure) : S1 

จุดแขง็ (Strengths) : S จุดอ่อน (Weanesses) : W 
1.1 ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดี 
1.2 งบประมาณเพียงพอและไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 
1.3 โรงเรียนตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมและการขนส่ง 
1.4 สถานศึกษาอยูใ่กลก้บันิคมอุตสาหกรรมท่ี
สามารถสร้างอาชีพใหก้บัผูเ้รียนได ้
 

1.1 มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
1.2 มีนกัเรียนมาจากต่างทอ้งถ่ินมาก 
1.3 สภาพครอบครัวของผูเ้รียนไม่พร้อม 
1.4 อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอต่อผูเ้รียน เช่น โรง
อาหาร หอ้งน ้า หอ้งเรียน 
1.5 ส่ือเทคโนโลยไีม่พร้อม 
1.6 ผูเ้รียนไม่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง 
เน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินฐานตามการประกอบอาชีพ
ของผูป้กครอง 
1.7 ผูเ้รียนมีการยา้ยเขา้ยา้ยออกตลอดเวลา 
1.8 หอ้งเรียน เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ไม่พอเพียง 
1.9 หอ้งเรียนไม่เพียงพอตอ้งใชส้ถานท่ีร่วมกนั 

2. ยทุธวิธี (Strategy) : S2 
1.1 มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
1.2 มีบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัเพื่อรองรับนกัเรียน
เขา้ท างาน 
1.3 สถานศึกษามีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนการสอน 

1.1 โรงเรียนไม่สามารถคดัเลือกนกัเรียนได ้
  

3. ระบบการท างาน : S3 
1.1 มีหลกัสูตรหลากหลายใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียน
ตามความถนดั 
1.2 มีระบบการท างานองคก์รแบบยดืหยุน่ 
1.3 มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันา
เศรษฐกิจในระดบัประเทศ 
1.4 หลกัสูตรการเรียนการสอนมีความหลากหลาย 
1.5 มีการท างานอยา่งเป็นระบบ 

 

4. รูปแบบ (Style) : S4 
1.1 ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ท่ีทนัสมยั 
1.2 การบริหารงานของผูบ้ริหารเป็นแบบ
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1. โครงสร้างขององคก์ร (Structure) : S1 
จุดแขง็ (Strengths) : S จุดอ่อน (Weanesses) : W 

กลัยาณมิตร 
1.3 ผูบ้ริหารพร้อมสนบัสนุน 

5. บุคลากร (Staff) : S5 
1.1 บุคลากรมีความพร้อม 
1.2 ครูมีความรู้ความสามารถ 
1.3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลาย 
1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามกลุ่ม
สาระ 
1.5 บุคลากรมีอายนุอ้ย 
1.6 บุคลากรของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง 
1.7 ครูมีความรู้ความสามารถดา้นกีฬา เฉพาะดา้น 
เช่น วอลเลยบ์อล กรีฑา ฟุตซอล เปตอง เป็นตน้ 

1.1 จ านวนครูไม่พอเพียง 
1.2 จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
1.3 บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นท่ี 
1.4 ขาดบุคลากรท่ีตรงกบัสาขาท่ีสอน 
1.5 บุคลากรไม่เพียงพอ 

6. ทกัษะ (Skill) : S6 
1.1 ผูเ้รียนมีความสุขกลา้แสดงออก 
 

1.1 ปัญหาความพร้อมและความต่อเน่ืองในการ
เรียนรู้ของนกัเรียนเน่ืองจากการยา้ยโรงเรียน 
 

7. ค่านิยมร่วมขององคก์ร (Shared) : S7 
1.1 โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมานาน 
1.2  มีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
1.3 มีเป้าหมายในการท างานเดียวกนั 
1.4 พฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศตามชนิดกีฬา 

  

จากรูปกราฟท่ีอยูข่า้งล่างแสดงในส่วนของ SO มีมากกวา่ จึงเรียกวา่อยูใ่นสถานะท่ีเป็นดาวรุ่ง (Star) 
การบริหารจดัการของโรงเรียนมุ่งไปขา้งหนา้สูงท่ีสุดตามศกัยภาพขององคก์ร 

รองลงมา อยูใ่นพื้นท่ี OW เรียกไดว้า่อยูใ่นสถานะท่ีตอ้งพลิกพื้น (Question) ท่ีองคก์รตอ้งท าการ
ปรับปรุงภารกิจ 

รองลงมา ST เรียกวา่อยูใ่นสถานะป้องกนัตนเองหรือววัแม่ลูกอ่อน (Cash cow)  ท่ีองคอ์รมุ่งเนน้ใชจุ้ด
แขม็ของตนเองในการป้องกนัภารกิจ 

สุดทา้ยในส่วนของ WT เรียกวา่อยูใ่นภาวะถดถอย (Dogs) ท่ีองคก์รตอ้งมีการทบทวนภารกิจขององคก์ร
วา่จะด าเนินการต่อไปอยา่งไร 
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ผลการวเิคราะห ์

กลุม่สาระฯ ภายใน (S,W) ภายนอก (O,T) 

1.สังคมศกึษา ฯ 2.87 2.86 

2.การงานพืน้ฐานอาชพี 3.30 3.40 

3.วทิยศาสตร ์ 2.65 2.60 

4.คณติศาสตร ์ 2.70 2.70 

5.สขุศกึษา 3.40 -1.10 

6.ภาษาตา่งประเทศ 2.90 -1.70 

7.ภาษาไทย 2.55 2.50 

    

+ 

 

3.40 
2.55 

3.40 

- 1.70 
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S W  

 

 

 

 

 

   

เอ้ือและแขง็  STARS 
 

เอ้ือแต่อ่อน Question Marks 

ไม่เอ้ือแต่แขง็  CASH  COWS ไม่เอ้ือและอ่อน DOGS 
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ส่วนที่  3 
การก าหนดทิศทางของการบริหารองค์กรจาก

ผลการวเิคราะห์ SWOT 
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น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

โรงเรียนทุ่งศุขลาพทิยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ขอน้อมน าหลกั “ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 

ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  กรอบแนวคิดและหลกัการในช่วง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2561-2564) ประเทศไทยจะยงัคงประสบ
สภาวะแวดลอ้มและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยใีหม่ๆ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุการ
เกิดภยัธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกบัสภาวการณ์ดา้นต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัคงประสบปัญหาในหลายดา้น เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล ้าทางสังคม เป็นตน้ ท าให้การพฒันาในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จึงจ าเป็นตอ้งยดึกรอบแนวคิดและหลกัการในการวางแผนท่ีส าคญั ดงัน้ี (1) การ
นอ้มน าและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วน
ร่วม (3) การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 
สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

 

ท่ีมา : http://ird.rmutto.ac.th/template/th/download/20:26:36.580920plan12thailand.pdf เม่ือวนัท่ี 14 มี.ค.62 

 

http://ird.rmutto.ac.th/template/th/download/20:26:36.580920plan12thailand.pdf%20เมื่อ
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ทิศทางของสถานศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน ท าใหท้ราบถึงโอกาส อุปสรรค 
จุดแขง็-จุดอ่อน ท่ีส่งผลกระทบต่อโรงเรียน ดงันั้นจึงไดก้ าหนดทิศทางของโรงเรียน ดงัน้ี 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

จดัการศีกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คติพจน์ของโรงเรียน 
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา 

แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไม่มี 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น าประชาธิปไตย 

 
สีประจ าโรงเรียน 

แสด  -   ด า 
สีแสด หมายถึง ความรู้ 
สีด า หมายถึง คุณธรรม 

 
อตัลกัษณ์ 

ยิม้ง่าย ไหวส้วย 
 

เอกลกัษณ์ 
      ดนตรีดี  กีฬาเด่น  ส่ิงแวดลอ้มร่มร่ืน 

 
นโยบาย     สนบัสนุนงบประมาณ เร่งรัดหลกัสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมศกัยภาพครู 
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พนัธกจิ 
1. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งขึ้น ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นดนตรี กีฬา ศิลปะ 

และอนุรักษว์ฒันธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน   
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R x 8C) 
3. ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดี เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

สถานศึกษาก าหนด    
4. มีระบบการบริหารจดัการและพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นตามหลกัสูตร

สถานศึกษา โดยยดึเป้าหมาย วิสัยทศัน์และพนัธกิจของสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5. พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
6. จดัสภาพแวดลอ้มและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการเรียนรู้ 
7. กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีอตัลกัษณ์ “ยิม้ง่าย ไหวส้วย” 
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพในเขตระเบียงเศรษฐกิจ มุ่งสู่ศตวรรษท่ี 21  
3. ประกนัคุณภาพการเรียนการสอน บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการ

สอนใหไ้ปสู่ ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื พร้อมกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
4. ส่งเสริม พฒันา สมรรถนะครูผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง 
5. พฒันาระบบฐานขอ้มูล แหล่งเรียนรู้ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศตามศกัยภาพมีสุขภาพท่ีดี และมีสุนทรียภาพดา้นดนตรี กีฬา เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอาเซียน 

2. ผูเ้รียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม มีจิตอาสาและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3. หลกัสูตรเป็นมาตรฐานสากล ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานอาชีพอยา่งนอ้ย 1 อาชีพ และมีทกัษะใน 
การส่ือสารอยา่งนอ้ย 2 ภาษาเพื่อมุ่งผูเ้รียนมีงานท าในเขตระเบียงเศรษฐกิจ สู่สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  
และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนใหสู้งกวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง (Change Agency) เป็นครู 
มืออาชีพ พฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยแีละการวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการศึกษา 

5. สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้พฒันาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้ม          
ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาใหเ้ป็นเครือข่ายชุมชนท่ีเขม้แขง็ 
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6. นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเพื่อการจดัการการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตได ้
อยา่งมีความสุขบริหารและท างานโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท่ีจะน าไปสู่ความมัน่คงมัง่คัง่
และยัง่ยนื 

 
แผนงานการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีอตัลกัษณ์ ไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และทวิศึกษา ในเขตระเบียงเศรษฐกิจสู่ศตวรรษท่ี 21  

2. ประกนัคุณภาพดา้นการสอน ดา้นกีฬา ดา้นอาชีพ ดา้นภาษา พฒันาอาคารเรียน ส่ือเทคโนโลยดีา้น 
การเรียนการสอนให้ครบ ส่ิงแวดลอ้มร่มร่ืน มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก พฒันาระบบก ากบัติดตามคุณภาพ
งาน ท่ีใชห้ลกัธรรมมาภิบาล การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่
ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 

3. สร้างครูมืออาชีพสนบัสนุนความกา้วหนา้ในช่วงเร่ิมสู่อาชีพ 10 ปีแรก  สร้างเครือข่ายครูทุ่งศุขลา 
และพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของครูและนกัเรียน 

4. จดัตั้งกองทุน ระดมทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษา-การวิจยัและพฒันา และเสริมแรง 
ส าหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

กลยุทธ์ 
1.  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 1. เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 2. ปลูกฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 3. พฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษใหเ้หมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
2.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 4. เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ ดว้ยการปรับหลกัสูตร การวดัและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 
 5. พฒันาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 6. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 7. ส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและน าผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 
3.  ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  
 9. พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง    
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4.  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 10. เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 11. ลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
5.  ด้านการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 12. จดัการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพภาพชีวิต 
6.  ด้านการพฒันาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 13. พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
 14. สร้างความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
 15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 

………………………… 
 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก าหนดความส าเร็จของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุ่งศุขลาพทิยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพจิารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ระดับ 3 ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
   1.1 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ร้อยละ 60 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียนและการส่ือสาร
ภาษาไทยตามเกณฑ ์ประเมินในระดบั
ดีขึ้นไป 
  1.2 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ร้อยละ 60 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียนและการส่ือสาร
ภาษาไทย ตามเกณฑป์ระเมินในระดบั 
ดีขึ้นไป 
  1.3 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ร้อยละ 60 มีความสามารถใน
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพจิารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 
การอ่าน การเขียนและการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ตามเกณฑ ์ประเมินใน
ระดบัดีขึ้นไป 
  1.4.  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ร้อยละ 60 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียนและการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ตามเกณฑป์ระเมินใน
ระดบัดีขึ้นไป 
  1.5 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ร้อยละ 60 มีความสามารถใน
การคิดค านวณ ตามเกณฑป์ระเมินใน
ระดบั    ดีขึ้นไป 
  1.6 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ร้อยละ 60 มีความสามารถในการ
คิดค านวณ ตามเกณฑป์ระเมินในระดบั
ดีขึ้นไป 

  2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนระดบัโรงเรียนทุกระดบัชั้น ได้
เกรดเฉล่ีย 2.00 
 2.2  ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของ
นกัเรียนระดบัชั้น ม.3 ทั้ง 4 วิชา 
เป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนด ดงัน้ี 
        2.2.1 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน        
วิชาภาษาไทย สูงกวา่ 45 คะแนน 
        2.2.2 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง   

 การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน          
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพจิารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 
 วิชาคณิตศาสตร์ สูงกวา่ 21 คะแนน 
        2.2.3 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง   

 การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน                 
 วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกวา่ 30 คะแนน 
       2.2.4 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง   

 การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
 วิชาภาษาองักฤษ สูงกวา่ 28 คะแนน 
2.3 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาการศึกษา 
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้น ม.6 ทั้ง 5 วิชา เป็นไปตามท่ี
โรงเรียนก าหนด ดงัน้ี 
    2.3.1 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง   

 การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
 วิชาภาษาไทย สูงกวา่ 45 คะแนน   
    2.3.2 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง   

 การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     
 สูงกวา่ 32 คะแนน 
    2.3.3 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง   

 การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
 วิชาภาษาองักฤษ สูงกวา่ 22 คะแนน 
      2.3.4 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง   
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน        
วิชาคณิตศาสตร์ สูงกวา่ 19 คะแนน 
    2.3.5 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทาง   

 การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน        
 วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกวา่ 27 คะแนน 
 

 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพจิารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 

แก้ปัญหาได้ 
   3.1. นกัเรียนร้อยละ 70 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา
ไดต้ามเกณฑป์ระเมินในระดบัดีขึ้นไป 
  3.2. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้มีผลการทดสอบ PISA ไม่ต ่า
กวา่ค่าเฉล่ียระดบัชาติ  
4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานใน
การสร้างนวัตกรรม 
   4.1 นกัเรียนทุกคนมีผลงาน ช้ินงาน 
และนวตักรรม อยา่งนอ้ย 2 ช้ิน/ภาค
เรียนและสามารถอธิบายหลกัการ 
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน ปัญหาและ
อุปสรรคของการท างานได ้ 
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพ่ือพฒันาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย 
   5.1 นกัเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการ
เรียนรู้ การท างานอยา่งสร้างสรรค ์ 
อยูใ่นระดบัดีขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ระดับ 3 ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
 

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   6.1นกัเรียนร้อยละ 80 มีคุณลกัษณะ
อุตสาหกรรม 10 ประการ อยู่ในระดบั 
ดีขึ้นไป 
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพจิารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 
 

1.2 คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ของผู้เรียน 
 

7. ผู้เรียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดี
เป็นไปตามเป้า หมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด    
   7.1 นกัเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรม
เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก อยูใ่น
ระดบัดีขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการ 
 
ระดับคุณภาพ : ระดับ 3 ดี 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พนัธกจิท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
 
 

8. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกจิท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง
กบับริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 
8.1 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทย
อนุเคราะห์” ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะพื้นฐาน
อาชีพและมีความรู้ตามมาตรฐานสากล
ภายในปีการศึกษา 2566 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

9. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   9.1บริหารคุณภาพ ตามแผนปฏิบติั
การประจ าปีใหไ้ดร้้อยละ 90 
 

2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

10. ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   10.1 ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
ทุกระดบัชั้น 1 คร้ัง/ปี 
   10.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศการ
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพจิารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 
จดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัดีขึ้น
ไป 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการ 
 
ระดับคุณภาพ : ระดับ 3 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 พฒันาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

11. พฒันาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   11.1 ครูไดรั้บการอบรมพฒันา
ทางดา้นวิชาชีพ ตามหลกัสูตรท่ีคุรุ
พฒันารับรอง ร้อยละ 95 
  11.2 ครูทุกคนเขา้ร่วมเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 11.3 ครูทุกคนมีแผนพฒันาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan) 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

12. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
   12.1 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ อยูใ่นสภาพดีและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งนอ้ยร้อยละ 70 
ตามเกณฑม์าตรฐานการปฏิบติังาน
โรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ.2552 
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 

13.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
  13.1 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการระบบ
สารสนเทศและการจดัการเรียนการ
สอน อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

14. ครูทุกคนจดัการเรียนรู้และปฏิบติั
จริง (Active Learning) ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัช้ีวดัของหลกัสูตร
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพจิารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 

 
ระดับคุณภาพ : ระดับ 3 ดี 

ในชีวิตประจ าวันได้ สถานศึกษา 
14.1. ครูทุกคนมีแผนการจดัการเรียนรู้
แบบ Active Learning อยา่งนอ้ย      1 
รายวิชา/ภาคเรียน     

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ระดับคุณภาพ : ระดับ 3 ดี 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

15. ครูร้อยละ 90 ใชแ้หล่งเรียนรู้       
ภูมิปัญญา มีทั้งภายในภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียนในการจดัการเรียน
การสอน 
16. ครูร้อยละ 80 น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
17. ครูร้อยละ 80 ใชส่ื้อการสอนท่ี
ทนัสมยั มีการปรับปรุงตลอดเวลา มา
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

18. ครูทุกคนจดัเตรียมห้องเรียน วสัดุ 
อุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆในการ
จดัการเรียนการสอนให้เพียงพอกบั
ผูเ้รียนเกิดประโยชน์สูงสุดในการจดั
การศึกษา  
19. ครูทุกคนสร้างระเบียบวินยัและ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หเ้กิด
ขึ้นกบัผูเ้รียนในขณะท าการเรียนการ
สอน 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผล มาพฒันาผู้เรียน 
 

20. ครูทุกคนตรวจสอบและประเมินผล
ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลท่ีไดม้า
พฒันาผูเ้รียน 
21. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลาย ตามสภาพจริงอย่างเป็น
ระบบ 

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลบั เพ่ือ
พฒันาและปรับปรุงการจัดการ

22. ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้เพื่อ
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพจิารณา เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 

เรียนรู้ 
 

พฒันาวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค ์โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
23. ครูทุกคนเขา้ร่วมชุนชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มากกวา่  
50 ชัว่โมง/ปี 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์การประเมินรอบที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านท่ี 1 ด้านคุณภาพศิษย์  (20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนเป็นคนดี 1. ประเด็นการพจิารณา : ร้อยละของผูเ้รียน
ทุกชั้นปีท่ีท างาน ท ากิจกรรม บ าเพญ็
ประโยชน์ (นอกหลกัสูตร) ไม่นอ้ยกวา่ 50 
ชัว่โมง/ปี/คน ต่อจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 
1 คะแนน หากพบวา่มีผูเ้รียนท า
ร้ายร่างกายผูอ่ื้นลกัทรัพย ์ล่วง
ละเมิดทางเพศ เล่นการพนนั และ
คา้ยาเสพติด ฯลฯ โดย ครู/
อาจารยแ์ละผูบ้ริหารไม่ได้
ด าเนินการแกไ้ขและป้องกนั
ไม่ใหเ้หตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นซ ้า 

 
 

2. หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมินสุ่ม
ตรวจผูเ้รียนท่ีปฏิบติัตามหลกัฐานของ
สถานศึกษา เช่น สมุดบนัทึกความดี  เป็น
ตน้ 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามหลกัสูตร 

ประเด็นการพจิารณา : ร้อยละของผูเ้รียนใน
ระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ท่ีมีผลการ
ทดสอบระดบัชาติ  (O-NET) มีค่า T-
Score≥40.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของคะแนนรวมทุกช่วงชั้นท่ีสถานศึกษา
จดัการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

5 
(0.63*8) 

คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 
1 คะแนน หากพบวา่ผูเ้รียน
ระดบัชั้น  
ป.3 ป.6 และ ม.3 อ่านและเขียน
ภาษาไทยไม่ไดต้ามเกณฑ ์
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด 

ประเด็นการพจิารณา : ร้อยละของผูเ้รียน
ระดบัชั้น ป.6  
ม.3 และ ม.6 ท่ีมีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์ คิดแกปั้ญหาและคิดสร้างสรรค ์
มีค่า T-Score≥40.00 

5 
ม.3 = 2 
ม.6 = 3 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิต 

1. ประเด็นการพจิารณา 
    1.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีน ้ าหนกั ส่วนสูง 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

 
1 

  

    1.2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
พฒันาทกัษะชีวิตประเภทต่างๆ 

1 

2. หลกัฐานเชิงประจักษ์ : 
    2.1 สุขภาพกายของผูเ้รียน 
    ผูป้ระเมินสุ่มตรวจผูเ้รียนท่ีมีผูเ้รียนท่ีมี
น ้าหนกั  ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑต์ามหลกัการสุ่มตวัอยา่ง 

 
1 
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ด้านท่ี 2 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ (20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ครู/อาจารย์เป็น
คนดี มีความสามารถ 

2. หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมิน
พิจารณาพฒันาการของคะแนน O-NET 
ทุกช่วงชั้นท่ีเปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาระ
เรียนรู้  ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบพฒันาการ
ของคะแนนเฉล่ีย O-NET สูงขึ้นอยา่งนอ้ย 
5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่มี
ครู/อาจารยท์ าผิด
จรรยาบรรณ โดยผูบ้ริหาร/
ตน้สังกดัมิไดด้ าเนินการ
ลงโทษ 

 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิต (ต่อ) 

   2.2 พฒันาการสุขภาพของผูเ้รียน 
  สถานศึกษาน าเสนอ  รายช่ือผูเ้รียนท่ีมี
น ้าหนกั ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายไม่
เป็นไปตามเกณฑท์ั้งหมดและท่ีมีพฒันาการ
สุขภาพกาย ผูป้ระเมินสุ่มตรวจตามหลกัการ
สุ่มตวัอยา่ง 

1   

  2.3 ผูป้ระเมินสุ่มตรวจทกัษะของผูเ้รียน
ตามท่ีโรงเรียนส่งเสริม  เช่น วา่ยน ้า  เล่น
ดนตรี มีทกัษะการพิมพ ์ เป็นตน้ 

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ครู/อาจารย์ 
สร้างสรรค์ห้องเรียน/
แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 

1. ร้อยละของห้องเรียนท่ีสะอาด 
สุขลกัษณะ สวยงาม 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนนหากพบวา่มี
หอ้งเรียน/แหล่งเรียนรู้
คุณภาพ มิไดเ้กิดจากการคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคข์องครู/
อาจารย ์

 

2. หอ้งเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพท่ีเป็น
ตน้แบบ อยา่งนอ้ย 1 ห้อง 
    2.1 ปฏิบติัไดโ้ดยผูเ้รียนสามารถเขา้
ใชไ้ดจ้ริง 
    2.2 ประหยดั  ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
หรือใชเ้ทคโนโลยอียา่งคุม้ค่า 
    2.3 ประโยชน์ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ และ
เกิดทกัษะในการปฏิบติังาน 
    2.4 แปลกใหม่  ประยกุตห์รือริเร่ิม โดย
ความร่วมมือกบัครู/อาจารย ์
    2.5 ปลอดภยัต่อตนเอง และผูอ่ื้น 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ครู/อาจารย์มี
ผลงานท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

1. ประเด็นการพจิารณา : ร้อยละของครู/
อาจารยป์ระจ าท่ีมีผลงาน เช่น คู่มือการ
สอน  ส่ือการสอน ส่ิงประดิษฐ์ 
แบบจ าลอง  งานสร้างสรรค ์นวตักรรม
หรืองานวิจยัท่ีน าไปใชใ้นการจดัการ

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
1.มีครู/อาจารยค์ดัลอกหรือ
จา้ง วาน ใหผู้อ่ื้นท าผลงาน
แทนเพื่อขอวิทยฐานะ โดย
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

เรียนการสอน ซ่ึงไดรั้บการรับรองจาก
สถานศึกษาและ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ผูบ้ริหารมิไดมี้การลงโทษ 
2.มีผูบ้ริหาร คดัลอกหรือ จา้ง 
วาน ใหผู้อ่ื้นท าผลงานแทน
เพื่อขอวิทยฐานะ โดยตน้
สังกดัมิไดด้ าเนินการลงโทษ 

2.หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมินตรวจ
ความสอดคลอ้งของผลงานกบัการปฏิบติั
จริงของครู/อาจารย ์

3 

   

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ครู/อาจารย์
ได้รับการเพิม่พูนความรู้/
ประสบการณ์ 

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ร้อยละของครู/
อาจารยป์ระจ าท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งเปิดภาคเรียน (นอกเวลาเรียน) 
อยา่งนอ้ย 50  

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่มี
ครู/อาจารยล์ะทิ้งการสอน 

 

2.เพิม่พูนความรู้/ประสบการณ์ : ร้อยละ
ของครู/อาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บการเพิ่มพูน
ความรู้/ประสบการณ์ระหวา่งปิดภาค
เรียนอยา่งนอ้ย 50 ชัว่โมง/ปี/คน 

3 
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ด้านท่ี 3 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา (20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 การ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1.ประเด็นการพจิารณา : 
1.1 มีการก าหนดนโยบาย  แนว

ทางการด าเนินงานใหส้อดคลอ้ง

กบัอตัลกัษณ์ผูเ้รียน  เอกลกัษณ์ 

สถานศึกษา และมีผลการ

พิจารณาแผนการปฏิบติัการ

ประจ าปี ท่ีทนัสมยัและปฏิบติัได ้

1.2 มีผลการพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

1.3 มีการปฏิบติังานตามบทบาท

หนา้ท่ี  โดยเนน้การก ากบัติดตาม 

และสนบัสนุนผูบ้ริหารในการ

ปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนด 

1.4 มีการบริหารจดัการประชุมท่ีดี 

เช่น  มีการก าหนดวนัประชุม

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่มี
การจดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
โดยไม่มีการจดัประชุมจริง 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 
ตลอดปี ไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ัง/ปี  

จดัส่งประเด็นการพิจารณา

ล่วงหนา้ ก ากบัใหก้รรมการแต่

ละคนเขา้ร่วมประชุม ไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนคร้ังท่ี

จดัประชุมทั้งปี 

1.5 มีการน าผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ผลประเมิน

ภายใน (IQA) โดยตน้สังกดั และ

ผลประเมินภายนอก (EQA) โดย 

สมศ.ไปใชป้รับปรุงคุณภาพ

การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

2. หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมิน
สัมภาษณ์บุคคลต่อไปน้ี 
    1. ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
 

1 

    2. ผูแ้ทนกรรมการ 1-2  คน 1 
    3. ครู/อาจารย ์3-4 คน 1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 การ
ด าเนินงานของ
ผู้อ านวยการ 

ผู้ประเมินตรวจหลกัฐาน ในประเด็น
ดังต่อไปนี ้
   1.มีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบนั (Regular Data Monitoring) 
และตรวจสอบได ้

 
1 

คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
1.มีผูบ้ริหารสถานศึกษา
กระท าการทุจริต 
2.มีคะแนน O-NET ของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต ่ากวา่
ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ 

 

  2.ผลการประเมินการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการ โดย
กรรมการสถานศึกษา 

1 

  3.ร้อยละการอ่านออกเขียนไดข้อง
ผูเ้รียน(ประถมศึกษา) และ/หรือการ
อ่านจบัใจความ (มธัยมศึกษา) โดยผู ้
ประเมินสุ่มทดสอบผูเ้รียนตามหลกัการ
สุ่มตวัอยา่ง 

1 

  4.การน าผลการประเมินภายในและ
ภายนอกมาพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน 

1 

  5.ผูป้ระเมินสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในประเด็นการปฏิบติังาน
ตามรายงานผลการประเมินตนเองและ

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 
การน าผลการประเมินไปใชใ้นการ
พฒันาสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 การบริหาร
ความเส่ียง 

1.ประเด็นการพจิารณา : 
1.1 มีการระบุและจดัอนัดบัความ 
เส่ียงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ 
1.2 มีการก าหนดกลยทุธ์และ 
เป้าหมายในการบริหารความเส่ียง 
1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิด 
เหตุการณ์ความเส่ียงและประเมินผล
กระทบความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น 
1.4 มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ 
กลไกการควบคุมไม่ใหเ้กิด และลด
ความเส่ียงใหน้อ้ยลง 
1.5 มีการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
การบริหารความเส่ียง และรายงานต่อ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะ
ลดลง 1 คะแนน หากพบวา่มี
เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น โดยพิจารณาจาก
ความรุนแรง ความถี่ และ
ละเลย โดยไม่มีการแกไ้ข 
ป้องกนั 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 การบริหาร
ความเส่ียง (ต่อ) 

2. หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมิน
ตรวจหลกัฐานท่ีแสดงผลการบริหาร
จดัการความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
    2.1 สามารถควบคุมความเส่ียงล าดบั
ท่ี 1-5 จากท่ีก าหนด 

 
 

1 

  

    2.2 สามารถลดความเส่ียงไดทุ้กเร่ือง
จากท่ีก าหนด 

1 

    2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีอยู่
นอกเหนือประเภทความเส่ียงท่ีก าหนด 

1 

ตังบ่งชี้ท่ี 12 การพฒันา
บุคคลากรสายสนับสนุน 

1. ประเด็นการพจิารณา : 
     1.  มีบุคลากรสายสนบัสนุนอยา่ง
นอ้ย 1 คน 

 
1 

  

     2.  มีการด าเนินงานใหบุ้คลากรสาย
สนบัสนุนไดรั้บการพฒันาอยา่งนอ้ย 50 
ชัว่โมง/ปี/คน  

1 

2.หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมินสุ่ม
สัมภาษณ์บุคลากรสายสนบัสนุนใน
ประเด็นต่อไปน้ี 
    1. มีการพฒันา 

 
 

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 
    2. มีการพฒันาตรงกบังานท่ีเก่ียวขอ้ง 1 
    3. มีการแบ่งเบาภาระงานธุรการของ
ครู/อาจารย ์

1 

 
ด้านท่ี 4 ด้านความสัมพนัธ์กับชุมชน/สังคม (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การให้ความ
ร่วมมือท่ีส่งผลต่อชุมชน/
สังคม 

1.ประเด็นการพจิารณา : 
1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงาน

การน าความรู้และประสบการณ์
เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

1.2 มีการก าหนดตวับ่งช้ีและระดบั
ความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 80 

1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่
การปฏิบติัท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 

1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

1.5 มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของชุมชน/สังคมต่อสถานศึกษา

2   
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ไดค้ะแนนประเมินไม่นอ้ยกวา่ 
80 จาก  100 คะแนน 

2. หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมิน
ตรวจสอบหลกัฐานโครงการท่ีประสบ
ความส าเร็จท่ีสุด อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 
ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
    2.1 มีความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

 
 

 
1 

    2.2 มีความยัง่ยนื พึ่งพาตนเอง 
ด าเนินงานไดโ้ดยไม่ใชง้บประมาณ
สถานศึกษา 

1 
 

    2.3 มีรางวลั/ไดรั้บการยอมรับ/ยก
ยอ่ง จากชุมชน/สังคม 

1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14 การให้ความ
ร่วมมือกบัชุมชน/สังคมท่ี
ส่งผลต่อสถานศึกษา 

1.ประเด็นการพจิารณา : 
1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผน

ด าเนินการความร่วมมือกบั

ชุมชน/สังคมในดา้นต่างๆ 

1.2 มีการก าหนดตวับ่งช้ีและระดบั

2   
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 80 

 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14 การให้ความ
ร่วมมือกบัชุมชน/สังคมท่ี
ส่งผลต่อสถานศึกษา (ต่อ) 

1.3  มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่
การปฏิบติัท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 

1.4  มีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครู/
อาจารยแ์ละบุคลากร 

1.5 มีการประเมินผลความพึงพอใจ

ของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมี

ต่อความร่วมมือกบัชุมชน/สังคม  

ไดค้ะแนนผลประเมินไม่นอ้ยกวา่ 

80 จาก 100 คะแนน 

   

2.หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมิน
ตรวจหลกัฐานโครงการท่ีประสบ
ความส าเร็จในท่ีสุด  อยา่งนอ้ย 1 
โครงการ ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

2.1 มีผลการวิเคราะห์ปัจจยั
ความส าเร็จ ในการร่วมมือกบัชุมชน 
สังคม 
2.2 มีการเผยแพร่และขยายผลใน
สถานศึกษาอ่ืน อยา่งนอ้ย 9 แห่ง 

1 

2.3 มีรางวลั/ไดรั้บการยอมรับ/ยก
ยอ่งจากชุมชน/สังคม 

1 

 
ด้านท่ี 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.ประเด็นการพจิารณา : 
1.1 มีกิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

ความรัก ความนิยม ความช่ืนชม

ความเป็นไทย 

1.2 มีกิจกรรมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมี

ทกัษะฝีมือ ดา้นศิลปะและ

วฒันธรรมไทยและประเพณีดีงาม 

1.3 มีการจดัหางบประมาณหรือ

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 
1 คะแนน หากพบวา่มีการ
ด าเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกเท่านั้น 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ทรัพยากรสนบัสนุนแหล่งเงินทุน

ทั้งจากภายใน/ภายนอก     

1.4 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบั

ชุมชน 

1.5 มีการจดัใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่ง

เรียนรู้ดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

2.หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมิน
ตรวจหลกัฐาน ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

2.1 มีการจดัพื้นท่ีเพื่อการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนศิลปะและ
วฒันธรรม อยา่งต่อเน่ือง 

 
 

1 

2.2 มีความร่วมมือของผูเ้รียนและ

บุคลากรในการจดักิจกรรม 

1 

2.3 มีรางวลั/ไดรั้บการยอมรับ/ยกยอ่ง

จากชุมชน/สังคม 

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16 การพฒันา
สุนทรียภาพ 

1.ประเด็นการพจิารณา : 
1.1 มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและ

บุคลากร 
1.2 มีกิจกรรมพฒันาโรงเรียน 
1.3 มีกิจกรรมสืบสานประเพณี 
1.4 มีกิจกรรมพบปะแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัชุมชน 
1.5 มีการประมวลความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการด าเนิน
โครงการ และผลกระทบท่ีมีต่อ 
ผูเ้รียน สถานศึกษา หรือชุมชน 

2 คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 
1 คะแนน หากพบวา่มีการ
ด าเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกเท่านั้น 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16 การพฒันา
สุนทรียภาพ (ต่อ) 

2.หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมิน
ตรวจสภาพจริงในประเด็นต่อไปน้ี 

2.1 อาคารสถานท่ีเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเอ้ือต่อการใชง้าน 

 
 

1 

  

2.2 ภูมิสถาปัตย ์มีความสอดคลอ้ง

กบัธรรมชาติเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

2.3 สภาพแวดลอ้มสะอาด 

สุขลกัษณะ และสวยงาม  

1 

 
ด้านท่ี 6 ด้านอตัลกัษณ์/เอกลักษณ์ (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 17  
อตัลกัษณ์ผู้เรียน 

1.ประเด็นการพจิารณา : 
1.1 มีเหตุผลในการก าหนดอตัลกัษณ์

ผูเ้รียนของสถานศึกษาท่ี

เหมาะสมและปฏิบติัได ้

1.2 มีการก าหนดตวับ่งช้ีและระดบั

ความส าเร็จของเป้าหมายไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 80 

1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่

การปฏิบติัท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 

1.4 มีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครู/อาจารย ์

บุคลากร และผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

1.5 มีการประเมินผลผูเ้รียนท่ี

2   
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ปรากฏอตัลกัษณ์ ไดค้ะแนนผล

ประเมินไม่นอ้ยกวา่ 80 จาก 100 

คะแนน 

2.หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมินสุ่ม
ตรวจเพื่อยืนยนั 
อตัลกัษณ์ของผูเ้รียนตามหลกัการสุ่ม
ตวัอยา่ง 

3 

  

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18 เอกลกัษณ์
สถานศึกษา 

1.ประเด็นการพจิารณา : 
1.1 มีเหตุในการก าหนดเอกลกัษณ์

สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและ
ปฏิบติัได ้

1.2 มีการก าหนดตวับ่งช้ีและระดบั
ความส าเร็จของเป้าหมายไม่นอ้ย

2   
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

กวา่ร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่

การปฏิบติัท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 
1.4 มีการด าเนินงานตามแผนท่ี

ก าหนด 
1.5 มีผลการประเมินท่ีสะทอ้นการ

เปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นจาก
ประชาคมไดค้ะแนนผลประเมิน 
ไม่นอ้ยกวา่ 80 จาก 100 คะแนน 

2.หลกัฐานเชิงประจักษ์  :  ผูป้ระเมิน
ตรวจหลกัฐาน ประเด็นต่อไปน้ี 

2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดู

งานท่ีเก่ียวกบัเอกลกัษณ์

สถานศึกษา 

 
 

1 

2.2  มีรางวลั/ไดรั้บการยอมรับ/ยก

ยอ่งในมิติต่างๆ 

1 

2.3 มีความเป็น “ตน้แบบ” วิธีการ

ด าเนินการสู่ความส าเร็จ และมี

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

การถ่ายโอนความรู้ดา้น

กระบวนการสู่สถานศึกษาอ่ืน 

 
ด้านท่ี 7 ด้านมาตรการส่งเสริม (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 19 มาตรการ
ส่งเสริม(ภายใน
สถานศึกษา) 

1.ความสามารถด้านภาษาองักฤษ ของ
ผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา 
พิจารณาจาก 

1. ใชห้ลกัฐานแรกเขา้และ/หรือส าเร็จ

การศึกษา หรือ 

2.  ใชค้ะแนนจากคะแนนทดสอบ

ภาษาองักฤษของสถานศึกษา 

- ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไม่ต ่ากวา่

ระดบั A1 ตามมาตรฐาน 

CEFR(The Common European 

Framework of  Reference for 

Languages)หรือเทียบเท่า 

- ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไม่ต ่ากวา่

2 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

ระดบั A2 ตามมาตรฐาน CEFR 

หรือเทียบเท่า 

2.หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมิน
ทดสอบผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษา 
ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานศึกษาน าเสนอ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 20 มาตรการ
ส่งเสริม (ภายนอก
สถานศึกษา) 

1.ประเด็นการพจิารณา : 
1.1. มีเหตุผลในการก าหนดความ

ร่วมมือ และ/หรือช่วยเหลือ

ชุมชน สังคมรอบสถานศึกษา 

1.2. มีการก าหนดตวับ่งช้ีและระดบั

ความส าเร็จของเป้าหมายไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 80 

2 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

1.3. มีแนวปฏิบติัและกระบวนการท่ี

ชดัเจนและต่อเน่ือง 

1.4. มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่

การปฏิบติั และสร้างการมีส่วน

ร่วมจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

1.5. มีผลการประเมินการแกปั้ญหาท่ี

มีสัมฤทธิผลตรงตามความตอ้ง

ของชุมชน  

1.6. ไดค้ะแนน ผลการประเมินไม่

นอ้ยกวา่ 80 จาก 100 คะแนน 

 2.หลกัฐานเชิงประจักษ์ : ผูป้ระเมิน
ตรวจหลกัฐานในประเด็นดงัน้ี 

2.1 มีผลการช่วยเหลือ/ความร่วมมือ

กบัสถานศึกษาอ่ืนในการพฒันา

วิชาการอยา่งนอ้ย 9 แห่ง 

 
1 

  

 2.2 มีผลความร่วมมือกบัทอ้งถ่ิน/
ชุมชน/สังคม/จงัหวดั ในการป้องกนั
แกปั้ญหา และ/หรือการ พฒันาตาม
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เง่ือนไข เอกสาร / หลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง 

บริบทของพื้นท่ี อยา่งนอ้ย 3 ประเด็น 

 2.2 มีรางวลั/ไดรั้บการยอมรับ/ยกยอ่ง
ระดบัชาติ/นานาชาติ 

1   
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1. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัด        
   การเรียนการสอน 
2. งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 
3. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
4. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
5. งานประเมินผลการดำเนินงาน
วิชาการ 
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

1. งานแผนงาน 
2. งานการเงิน 
3. งานพัสดุ 
4. งานบัญชี 
 

 

1. งานอัตรากำลัง 
2. งานพัฒนาข้าราชการครูและยก
ย่องเชิดชูเกียรต ิ
3. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
4. งานส่งเสริมและให้กำลังใจ 
 

1. สำนักงานบริหารงานท่ัวไป 
2. อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
3. งานตกแต่งอาคารสถานท่ี 
4. โภชนาการและอนามัย
โรงเรียน 
5. ส่งเสรมิสวสัดิการบุคลากรใน
โรงเรียน 
6. งานประชาสัมพันธ์ 
7.งานรักษาความปลอดภัย 
8.ร้านค้าสวสัดิการ 

1. งานวางแผนกิจการนักเรียน 
2. งานบริหารกิจการนักเรียน 
3. งานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรยีน 
4. งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมวีินัย 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
7. งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา 
8. งานสารวัตรนักเรียนและงานจราจร 
9. งานป้องกันยาเสพติด 
10.เวรประจำวัน 

 

 
 
 

 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งศุขลาพทิยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักเรียน 
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งบประมาณจัดสรร ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน  
 

ม.ต้น 1,059 3,706,500   

ม.ปลาย 456 1,732,800  
 

1.รวม 1,515 5,439,300  
 

2.เงินคงเหลือตามแผนฯ ปี กศษ.61 1,694,364  
 

รวม 1+2  รวมเป็นเงิน 7,133,664    

   รายการ  จ านวนเงิน    

   1.ค่าสาธารณูปโภค             2,040,000    170,000 *12 เดือน 

   2.ค่าครูจา้งสอน                567,000    15,750*3*12 
  3.ส ารองจ่าย                 700,000     

   4.ฝ่ายบริหาร                 300,000     

   รวมจ่าย (1+4)             3,607,000     

   คงเหลือ 5 ฝ่าย             3,526,664     

   จัดสรรให้ 5 ฝ่าย  ยอดจัดสรร  ร้อยละ    
1.ฝ่ายวิชาการ 1,833,866 52 

 

   2.ฝ่ายบริหารทัว่ไป                670,066  19   

   3.ฝ่ายบุคคล                211,600  6    
4.ฝ่ายงบประมาณ 458,466 13 

 
 

5.ฝ่ายกิจการนกัเรียน 352,666 10 
 

 
รวม 3,526,664 100 

 

 

งบประมาณเพ่ือรักษาเงินเดิม 

งบประมาณรวม 

 
 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รวม 
งบประมาณด าเนินการ 3,526,664 3,526,664 3,526,664 3,526,664 3,526,664 17,633,320 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รวม 
งบประมาณด าเนินการ 3,526,664 3,526,664 3,526,664 3,526,664 3,526,664 17,633,320 
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ส่วนที่  4 
กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ 

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งานของโรงเรียน 
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กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพฝ่าย/กลุ่มสาระ/งานของโรงเรียนทุ่งศุขลาพทิยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
1.ด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการ : ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีอตัลกัษณ์ ไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพตามหลกัสูตรสถานศึกษา มุ่งสู่ศวรรษท่ี 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอตัลกัษณ์ 
“ยิม้ง่าย ไหวส้วย” 
เป้าประสงค์ 1 ผูเ้รียนมีความ
เป็นเลิศตามศกัยภาพมีสุขภาพ
ท่ีดี และมีสุนทรียภาพดา้น
ดนตรี กีฬา เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม
อาเซียน 

       

1. นกัเรียนตระหนกัรู้ในเร่ือง 
“ความเป็นมาของโรงเรียน
ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทย
อนุเคราะห์” 

ร้อยละของนกัเรียนผา่น
ประสบการณ์การเรียนรู้
เร่ือง “ความเป็นมาของ
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา 

80 85 90 95 100 โครงการท่ี 1 ส่งเสริมสมรรถนะ 
กิจกรรม 1.1ปฐมนิเทศกลุ่มสัมพนัธ์และปรับความรู้
พื้นฐานนกัเรียน 
กิจกรรม 1.2 ป้ายประวติัโรงเรียนท่ีหนา้อาคารเฉลิมพระ
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

“กรุงไทยอนุเคราะห์” เกียรติ 
กิจกรรม 1.3 Q.R. Code ประวติัโรงเรียน 
กิจกรรม 1.4 วีดีทศัน์เผยแพ่รประวติัโรงเรียน  

2. นกัเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลา
พิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
มีสมรรถนะตามอตัลกัษณ์ท่ี
ก าหนด “ยิม้ง่าย ไหวส้วย” 

ร้อยละของเด็กท่ีผา่นการ
ประเมิน “ยิม้ง่าย ไหว้
สวย” ในระดบั ดี-ดีมาก 
 

80 85 90 95 100 โครงการท่ี 2 ส่งเสริมพฒันาอตัลกัษณ์ลูก ท.พ. 
กิจกรรม 2.1 ประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรม 2.2 นอ้งไหวพ้ี่ พี่รับไหวน้อ้ง 
กิจกรรม 2.3 นอ้งส่ิงพี่ยนิดีจากใจ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการ
พฒันาเต็มศักยภาพ มี
สมรรถนะสากลในเขต
ระเบียงเศรษฐกจิ มุ่งสู่
ศตวรรษท่ี 21 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

3. นกัเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ท่ีดี 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมี
สมรรถนะร่างกายใน
ระดบัดี-ดีมาก 
-ร้อยละของนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมความ
เป็นเลิศดา้นศิลปะ 

80 85 90 95 100 โครงการท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพนักเรียน 
กิจกรรม 3.1 กีฬาภายใน 
กิจกรรม 3.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬาภายนอก 
กิจกรรม 3.3 วงดนตรีลูกทุ่ง 
กิจกรรม 3.4 พฒันาวงโยธวาธิต 
กิจกรรม 3.5 พฒันาทกัษะทางทศันศิลป์ 
กิจกรรม 3.6 พฒันาวงดนตรีไทย 
กิจกรรม 3.7 พฒันาการแสดงนาฏศิลป์ 
กิจกรรม 3.8 สัปดาห์ศิลปะ 
กิจกรรม  3.9 ปรับปรุงหอ้งเรียนและหอ้งพกัครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ 
กิจกรรม 3.10 บ ารุงซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ือง
ดนตรีสากล  

 4. นกัเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอนัพึง
ประสงค ์

ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่น
การประเมินมาตรฐานดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอนัพึงประสงค ์12 

80 85 90 95 100 โครงการท่ี 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนั
พงึประสงค์ 
กิจกรรม 4.1 เด็กดีศรีชาวทุ่ง 
4.1.1ของหายไดค้ืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

ประการ  ระดบัดี-ดีมาก กิจกรรม 4.2 ธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรม 4.3 วนัส าคญัทางพุทธศาสนา     (ร่วมงานเทศน์
มหาชาติ,ร่วมงานเทศน์มหาชาติ,ร่วมงานทอดกฐิน,
ร่วมงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน,วนัขึ้นปีใหม่ ,วนั
เขา้พรรษา, วนัวิสาขบูชา, วนัมาฆบูชา, วนัอาสาฬหบูชา ,
วนัเขา้พรรษา, พิธีพุทธมามกะ เป็นตน้) 
กิจกรรม  4.4 วนัส าคญัต่าง ๆ (วนัไหวค้รู,วนัแม่แห่งชาติ
,วนัสถาปนา ร.ร.,วนัปิยมหาราช,วนัเกษียณอายรุาชการ,วนั
พ่อแห่งชาติ,วนัเด็ก,วนัขึ้นปีใหม่) 
กิจกรรม 4.5 โรงเรียนวิถีพุทธ  
กิจกรรม 4.5.1 สอบธรรมสนามหลวง 
กิจกรรม 4.5.2 โรงเรียนรักษาศิล 5 
กิจกรรม 4.5.3 ค่านิยม 12 ประการ 
กิจกรรม 4.5.4 การสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท านองสรภณัญะ 
กิจกรรม 4.5.5 บนัทึกความดี 
กิจกรรม 4.6 การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละ
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

สอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนัของโรงเรียน 
ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเนน้คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ 
4.6.1 จดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีเนน้คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
4.6.2  กิจกรรม พฒันาคุณลกัษะและการสอดแทรกใน
กิจวตัรประจ าวนัของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคด์งัน้ี 
1.กจิกรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. กิจกรรม วนัส าคญัทางชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์เช่น 
วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัแม่
แห่งชาติ วนัพ่อวนัวชิราวุธ 
3. กิจกรรม หนา้เสาธง ตอนเชา้ 
4. กิจกรรม พี่พานอ้งไปวดั  
5. กจิกรรม ซ่ือสัตย์สุจริต 
    1. ธนาคารโรงเรียน    2. กิจกรรม บนัทึกความดี 
    3. กิจกรรม เชิดชูนกัเรียนดีเด่นประจ าปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

6. กจิกรรม มีวินัย 
    1. กิจกรรม ประชาธิปไตย / วินยันกัเรียน 
    2. กิจกรรม เขา้ ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    3. กิจกรรม ปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ/ขอ้ตกลงของ
หอ้งเรียนและโรงเรียน 
    4. กิจกรรม 5 ส               
    5.กิจกรรม ออมทรัพยก์บัธนาคารโรงเรียน 
    6.กิจกรรม เขา้แถว/ เดินแถว /เขา้แถวกลบับา้น /เขา้แถว
ซ้ืออาหาร/ รับบริการ  
7. กจิกรรม ใฝ่เรียนรู้           
    1. หอ้งสมุด                
    2. การสอนแบบโครงงาน/IS1-IS3  
    3. กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน บนัทึกการอ่าน 
    4. กิจกรรม ชุมนุม เช่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตฯลฯ 
     5. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ /ทศันศึกษา(ครูและนกัเรียน) 
     6. ส่งเสริมนกัเรียนเขา้ร่วม/แข่งขนักิจกรรม ทาง



68 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

วิชาการ  
8. กจิกรรม อยู่อย่างพอเพยีง 
      1. กิจกรรม งานอาชีพ เช่น เพาะพนัธุ์ไม ้ท าน ้ายาลา้ง
จานท าสบู่เหลวสมุนไพร ท าสบู่กอ้น ท าน ้ายา
อเนกประสงคท์ าบายสี หตัถกรรม งานบา้น งานช่างฯลฯ 
      2. การใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
      3.การประกนัคุณภาพชีวิตนกัเรียน 
      4. กิจกรรม เชิดชูนกัเรียนดีเด่นประจ าปี 
      5. ธนาคารโรงเรียน 
      6. กิจกรรม ประหยดัน ้า – ไฟฟ้า  
      7. กิจกรรม สวสัดิการร้านคา้ในโรงเรียน 
9. กจิกรรม มุ่งมั่นในการท างาน 
    1. กิจกรรม งานอาชีพ 
    2. กิจกรรม ชุมนุม/กลุ่มสนใจ     3. กิจกรรม 5 ส  
    4. กิจกรรม โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 
    5. กิจกรรม ประกาศเกียรติคุณและมอบทุนแก่นกัเรียน
ประเภทเรียนดีประเภทประพฤติดีและขยนั 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

 10. กจิกรรม รักความเป็นไทย 
     1. ชุมนุม /ส่งเสริม ดนตรี/นาฏศิลป์ไทย  
     2 ชุมนุม /ส่งเสริมกีฬาไทย เช่น หมากรุกไทย ตะกร้อ 
มวยไทย 
     3ส่งเสริมมารยาทไทย เช่น ยิม้ไหวท้กัทายกนั ไหวส้วย 
มารยาทงามอยา่งไทยความเคารพอยา่งไทย กล่าวค า
ทกัทายตอนเชา้ ประกวดมารยาทไทย 
     4กิจกรรม วนัส าคญัทางประเพณีและวฒันธรรมทาง
ศาสนาและทอ้งถ่ิน เช่น วนัเขา้พรรษา วนัลอยกระทง วนั
แม ่ วนัไหวค้รู   
     5กิจกรรม ส่งเสริมเอกลกัษณ์ความเป็นไทย เช่น อ่าน
ท านองเสนาะ คดัลายมือ ใชต้วัเลขไทยการแสดงของไทย 
     6การแต่งกายดว้ยผา้ไทย ใชสิ้นคา้ไทยแต่งกายดว้ยผา้
ไทย /สวมชุดไทย  
 11. กจิกรรม มีจิตสาธารณะ 
     1. เขา้ร่วมกิจกรรม บ าเพญ็ตนในวนัส าคญั เช่น ร่วมกนั
ปลูกตน้ไม ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

     2ท าความสะอาด/พฒันา ถนน วดั ศาลาหมู่บา้น 
โรงเรียน ชุมชน  
     3 กิจกรรม ก าจดัลูกน ้ายงุลาย 
     4บริจาคเงิน/ส่ิงของช่วยผูป้ระสบภยั 
กิจกรรม 4.7 กิจกรรมหนา้เสาธง 
 กิจกรรม 4.8 จิตอาสา 
กิจกรรม 4.9 เลือกตั้งสภานกัเรียน  

5. นกัเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ 

1) ร้อยละของนกัเรียนท่ี
ผา่นการประเมิน
สมรรถนะดา้นการคิด
วิเคราะห์-คิดสังเคราะห์
ระดบัดี-ดีมาก 
2) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมี
ผลงานโครงงานพฒันา
ตนเอง พฒันาครอบครัว 
หรือชุมชน อยา่งนอ้ย 1 
โครงงาน/ปี 

70 75 80 85 90 โครงการท่ี 5 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
กิจกรรม 5.1 ปฐมนิเทศนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและ
หลกัสูตรอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) 
กิจกรรม 5.2 พฒันาหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทวิศึกษา) 
กิจกรรม 5.3 สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ทวิศึกษา 
กิจกรรม 5.4 พฒันาศกัยภาพและทกัษะทางวิชาชีพของ
ผูเ้รียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
และมุ่งสู่การมีงานท าใน
ศตวรรษท่ี 21 ด ารงชีวิต
แบบพอเพียง 

กิจกรรม 5.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศติดตาม 
กิจกรรม 5.6 พฒันาระบบฐานขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 5.7 ทวิอาสาพฒันาชุมชน 
กิจกรรม 5.8 ปฐมนิเทศนกัเรียนก่อนออกฝึกงาน 
กิจกรรม 5.9 การติวสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรม 5.10 การน าเสนอ สรุปผลการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
กิจกรรม 5.11 รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
โครงการท่ี 6ส่งเสริม พฒันาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
กิจกรรม 6.1 แข่งขนักิจกรรมวิทยาศาสตร์ภายนอก ร.ร. 
กิจกรรม 6.2วนัส าคญัของภาษาไทย  
6.2.1 วนัสุนทรภู่ 
6.2.2 วนัภาษาไทย 
6.2.3 วนัวิชาการ Open House 
กิจกรรม 6.3 พฒันาทกัษะและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย 
6.3.1 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิภาษาไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

6.3.2 ติวโอเน็ตภาษาไทย 
6.3.3 ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะภาษาไทย 
6.3.4 ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรม 6.4 พฒันาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 
6.4.1 จดัป้ายนิเทศภาษาไทยน่ารู้ 
6.4.2 พฒันาศูนยภ์าษาไทย 
6.4.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภาษาไทย 
6.4.4 เรียนรู้การใช ้QR Code 
6.4.5 ผูเ้รียนศึกษาความรู้เก่ียวกบัวรรณคดีจากการสแกน  
Q R code 
6.4.6 ผูเ้รียนใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจากแหล่งบริการ
สืบคน้และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรม 6.5 วนัวิทยาศาสตร์  
กิจกรรม 6.6 วนัคริสตม์าส  
กิจกรรม 6.7 วนัอาเซียน 
กิจกรรม 6.8 ป้ายนิเทศปักษล์ะค าถาม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

กิจกรรม 6.9 หลกัสูตรระยะสั้นอีเลก็ทรอนิกส์เพื่อการมี
งานท า 
กิจกรรม 6.10 ทศันศึกษาวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม 6.11 แข่งขนักิจกรรมวิทยาศาสตร์ภายนอก
โรงเรียน 

6. นกัเรียนมีทกัษะชีวิต 
สามารถด ารงตนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่น
การประเมินมาตรฐานดา้น
ทกัษะชีวิตในระดบัดี-ดี
มาก 

70 80 85 90  โครงการท่ี 7ส่งเสริมพฒันาทักษะชีวิต 
กิจกรรม 7.1 ยวุวาณิชย ์ 
กิจกรรม 7.2 Math Camp 
กิจกรรม 7.3 English Camp 
กิจกรรม 7.4 งานคอมพิวเตอร์ 
7.4.1 ซ่อมปร้ินเตอร์ 
7.4.2 จดัซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 
7.4.3 จดัซ้ือสายสัญญาณ 
กิจกรรม 7.5 งานประดิษฐ์  
กิจกรรม 7.6 งานคหกรรม 
กิจกรรม 7.7 งานเกษตร 
กิจกรรม 7.8 งานช่างอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

กิจกรรม 7.9 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
7.9.1 ส่งเสิรมศกัยภาพกิจกรรม 4 H 
7.9.2 ปราชญชุ์มชนสู่กิจกรรม 4 H 
7.9.3 ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้อิสระ IS 
7.9/4 แลกเปล่ียนเรียนรู้ IS 
กิจกรรม 7.10 จดัป้ายนิเทศ 
กิจกรรม 7.11  พฒันาส่ือการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม 
กิจกรรม 7.12 การหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

7. นกัเรียนมีทกัษะภาษา 
สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 
ภาษา 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถส่ือสารเป็น
ภาษาองักฤษระดบัดี-ดี
มาก 

70 80 85 90 100 โครงการท่ี 8ส่งเสริมและพฒันาทักษะภาษา 
กิจกรรม 8.1  Chinese and Englist Times 
8.1.1 หนีห่าวภาษาจีน 
8.1.2 Spelling Fun 
กิจกรรม 8.2  Englist Fun Camp for Teacher  

8. นกัเรียนไดรั้บการเสริม
สมรรถนะเตม็ตามศกัยภาพ 
(โรงเรียนจดัการศึกษาได้
อยา่งมีคุณภาพปลอดปลอด 

(1) จ านวนเกียรติบตัร โล่
รางวลัระดบัประเทศหรือ
ระดบันานาชาติ 

70 80 85 90 95 โครงการท่ี 9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม 9.1 ปรับ ลด 0  ร.  มส. และซ่อมเสริม 
กิจกรรม 9.2 ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอกโรงเรียนและงานศิลปหตัถกรรม (2) ร้อยละของเด็กท่ีได้ 80 85 90 95 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

0  ร.  มส.โดย เด็กจ านวน
หน่ึงเป็นนกัอ่าน) 
 
 

เกรดเฉล่ียเกินระดบั 2.00 กิจกรรม 9.3 ส่งเสริมทกัษะคณิตศาสตร์   
9.3.1 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
9.3.2 การแข่งขนัคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม 9.4 เปิดบา้นวิชาการ Open House 
กิจกรรม 9.5 แข่งขนัทกัษะคณิตศาสตร์เพื่อคดัเลือก
ตวัแทน สหวิทยาเขตมุ่งสู่งานศิลปหตัถกรรม 
  

(3) ร้อยละของนกัเรียน ม.
3-ม.6 ท่ีเป็นยอดนกัอ่าน 

80 85 90 95 100 

(4) ร้อยละของเด็กกลุ่ม
ดอ้ยโอกาส/กลุ่มเส่ียงท่ี
ปรากฏผลการเรียน 0  ร.  
มส. 

     

9. ผลสัมฤทธ์ิตามหลกัสูตร 
อยูใ่นระดบัดี-ดีมาก 
 
 

(1) คะแนนเฉล่ียโอเน็ตม.3 
และ ม.6 
(2) ร้อยละของเด็กท่ีได้
คะแนนโอเน็ต มากกวา่ 
61% 

25 27 30 33 36 โครงการท่ี 10 พฒันาการเรียนรู้แบบองิมาตรฐาน 
กิจกรรม 10.1 การสอบ  O-NET, PISA, NT 
กิจกรรม 10.2 การเตรียมความพร้อมการสอบO-NET 
กิจกรรม 10.3 การติว O-NET 
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2.  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ : ประกนัคุณภาพดา้นการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก พฒันาระบบก ากบัติดตามคุณภาพงาน ท่ีเนน้การบริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วม  
ประเด็นยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.1 
ประกนัคุณภาพการเรียนการ
สอนสอดแทรกปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงในการ
จัดการเรียนการสอน และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       

10. กระบวนการจดัการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละครูท่ีผา่นการ
ประเมินนิเทศการสอน
ในระดบัดี – ดีมาก 

75 80 85 90 100 โครงการท่ี 11 ประกนัคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม 11.1พฒันามาตรฐานการสอนดว้ยการนิเทศการ
สอนภายใน 
กิจกรรม 11.2  ส่งเสริมการอบรมทกัษะความรู้ของครู
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

 ร้อยละของครู นกัเรียน 
มีความพึงพอใจในการ
รับบริการ 

75 80 85 90 100 กิจกรรม 11.3 พฒันาระบบงานวิชาการ 
กิจกรรม 11.4 พฒันาระบบงานทะเบียน 
กิจกรรม 11.5 พฒันาระบบงานวดัผลประเมินผล 
กิจกรรม 11.6 พฒันาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

กิจกรรม 11.7 รับนกัเรียนสายสามญั ม.1 ,ม.4และทวิ
ศึกษา  
กิจกรรม 11.8 รวบรวมขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล 
กิจกรรม 11.9 บริการขอ้มูลสารสนเทศ  
กิจกรรม 11.10 แนะแนวการศึกษาต่อนกัเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6  
กิจกรรม 11.11ติดตามผลนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  
กิจกรรม11.12แนะแนวสัญจรนกัเรียนประถม 6  
กิจกรรม 11.13 ทุนการศึกษา 
กิจกรรม 11.14 เขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรม 11.15 ส่งเสริมกิจกรรม นกัศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรม 11.16 ลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอก  
กิจกรรม 11.17 วนัถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราช
เจา้  
กิจกรรม 11.18 สถาปนาลูกเสือ (สวนสนามและทบทวน
ค าปฏิญาณ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

กิจกรรม 11.19 พฒันาห้องลูกเสือ 
กิจกรรม 11.20 งานโภชนาการ 
กิจกรรม 11.21งานรับรองการประชุมและศึกษาดูงาน  
กิจกรรม 11.22 งานสวสัดิการร้านคา้  
กิจกรรม  11.23 ธนาคารขยะ 
กิจกรรม 11.24 งานทุ่งศุขลาท่ีรัก 

 ร้อยละ 90 ผา่นเกณฑ์
การประเมินประกนั
คุณภาพ 

80 82 85 90 95 กิจกรรม 11.25 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรม 11.26 ขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
กิจกรรม 11.27 พฒันาบริการส่ือการเรียนการสอน 
กิจกรรม 11.28 บริการส่ือการเรียนการสอน 
กิจกรรม 11.29 วิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรม 11.30 สัปดาห์หอ้งสมุด 
กิจกรรม 11.31 ส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรม 11.32 งานพฒันาห้องสมุด 

11. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนทั้งในระดบัห้องเรียน

ร้อยละของห้องเรียน
ประจ าชั้นท่ีผา่นการ

80 85 90 95 100 โครงการท่ี 12ระบบดูแลช่วยเหลือ 
กิจกรรม 12.1 เยีย่มบา้นนกัเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

และระดบัโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

ประเมินมาตรฐานระบบ
ดูแลในระดบั ดี-ดีมาก 

กิจกรรม 12.2 ประเมินพฤติกรรม SDQ 
กิจกรรม 12.3 จดัท าฐานขอ้มูลนกัเรียน DMC  
กิจกรรม 12.4 งานสารสนเทศโรงเรียน 
กิจกรรม 12.5 ประกนัอุบติัเหตุ 
กิจกรรม 12.6 วินยัจราจร  
กิจกรรม 12.7 งานอนามยัโรงเรียน 
กิจกรรม 12.8 งานบริหารกิจการนกัเรียน 
กิจกรรม 12.9 ก ากบัดูแลความปลอดภยัครูเวรประจ าวนั 
กิจกรรม 12.10 สารวตัรนกัเรียน 
กิจกรรม 12.11 งานปรับพฤติกรรมนกัเรียน 
กิจกรรม 12.12 งานระดบัชั้น 
กิจกรรม 12.13 งานสภานกัเรียน 
กิจกรรม 12.14 ระบบสารสนเทศนกัเรียน student care 
กิจกรรม 12.15 งานธุรการกิจการนกัเรียน 
กิจกรรม 12.16 วนัพบผูป้กครอง 
กิจกรรม 12.17 สถานศึกษาคุณธรรม 
โครงการ 22 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

อบายมุข 
กิจกรรม 22.1 ศูนยป์ฏิบติัการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
กิจกรรม 22.2 ห้องเรียนสีขาว 
กิจกรรม 22.3 โครงงานปลอดบุหร่ีแอลกอฮอลแ์ละ
อบายมุข 
22.3.1 รณรงคห่์างไกลบุหร่ี 
22.3.2 กรองผูสู้บบุหร่ี 
22.3.3 บ าบดัยาเสพติด 
กิจกรรม 22.4 สุ่มตรวจปัสสาวะ 
กิจกรรม 22.5 คลินิกเสมารักษ ์จิตสังคมบ าบดัใน
สถานศึกษา 
กิจกรรม 22.6   1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
กิจกรรม 22.7 โมเดล IAMTP 
กิจกรรม 22.8 ประชาสัมพนั์สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
กิจกรรม 22.9 บนัทึกความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

กิจกรรม 22.10  เชิงสร้างสรรคใ์นโครงการสถานสึกษาสี
ขาวต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการ 23 โรงเรียนปลอดบุหร่ี 
กิจกรรม 23.1 7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
โครงการ 24  To Be Number One 
กิจกรรม 24.1 ชมรม To Be Number One 
กิจกรรม 24.2 ห้องศูนยป์ฏิบติัการ To Be Number One 
กิจกรรม 24.3 เผยแพร่ร่วมกิจกรรมหน่วยงานภายนอก 
โครงการ 25 ชมรมจิตอาสาป้องกนัเอดส์ 
กิจกรรม 25.1 วนัเอดส์โลก 
กิจกรรม 25.2 เสียงตามสายเยาวชนจิตอาสาป้องกนัเอดส์ 
กิจกรรม 25.3 รายการ Talk Stop Aids 
กิจกรรม 25.4 เผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

การประเด็นยุทธศาสตร์ 2.2 
ส่งเสริม พฒันาระบบบริหาร
จัดการแบบธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

12.ระบบบริหารจดัการ
ภายในโรงเรียนมีวฒันธรรม
คุณภาพและธรรมาภิบาลและ 
การบริหารจดัการความเส่ียง
ดา้นต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 

(1) ความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อระบบ
บริหารจดัการภายใน
โรงเรียน 
(2) มีการวิเคราะห์
รายการความเส่ียง และ
วางแผนป้องกนัอยา่ง
ชดัเจน เป็นรูปธรรม 
(3) มีการประเมิน
ความกา้วหนา้และ
ประเมินความเส่ียงทุกปี
การศึกษา 

100 100 100 100 100 โครงการท่ี 13พฒันามาตรฐานการบริหารจัดการ
คุณภาพระดับสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาล 
กิจกรรม 13.1 ส ารองจ่าย 
กิจกรรม 13.2 ฝ่ายบริหาร 
กิจกรรม 13.3 งานวิชาการ 
13.3.1 งานธุรการวิชาการ 
กิจกรรม 13.4 งานบุคคล 
13.4.1ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกรายการ 
13.4.2จดัซ้ือจดัหาจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ส านกังานกิจกรรม 
13.5 งานงบประมาณ 
13.5.1งานการเงิน 
13.5.2 งานพสัดุ  
13.5.2.1 จดัหาวสัดุครุภณัฑฝ่์ายวิชาการ 
13.5.2.2 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
13.5.2.3 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
13.5.2.4 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระภาษาไทย 
13.5.2.5 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระสังคมศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

ศาสนา และวฒันธรรม 
13.5.2.6 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
13.5.2.7 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
13.5.2.8 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระศิลปศึกษา 
13.5.2.9 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
13.5.2.10 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มกิจกรรม พฒันาผูเ้รียน 
13.5.2.11 จดัหาวสัดุครุภณัฑฝ่์ายงบประมาณ 
13.5.2.12 จดัหาวสัดุครุภณัฑฝ่์ายบริหารทัว่ไป 
กิจกรรม 13.6งานรถโรงเรียน 
กิจกรรม 13.7งานแผนงาน 
13.7.1งานควบคุมภายใน 
กิจกรรม  13.8 งานธุรการฝ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม  13.9 ระดมทรัพยากร 
กิจกรรม  13.10 งานบญัชี 
กิจกรรม 13.11งานบริหารทัว่ไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

13.11.1 งานธุรการโรงเรียน  
13.11.2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
13.11.3 จดัซ้ือหมึกพิมพแ์ละซ่อมบ ารุง 
กิจกรรม 13.12พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มสาระทุกกลุ่ม
สาระ 
13.12.1 พฒันาศูนยค์ณิตศาสตร์ 
13.12.2 พฒันาศูนยวิ์ทยาศาสตร์ 
13.12.3 พฒันาศูนยว์ิชาสังคมศึกษาฯ 
13.12.4 พฒันาศูนยสุ์ขศึกษาและพลศึกษา 
13.12.5  พฒันาศูนยก์ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
13.12.6  พฒันาศูนยส์าระภาษาต่างประเทศ 
13.12.7 พฒันาศูนยศิ์ลปศึกษา 
13.12.8 พฒันาห้องแนะแนว 
กิจกรรม  13.13 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 



85 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

13. ระบบขบัเคล่ือนคุณภาพ
โดยเครือข่ายผูป้กครอง มี
ประสิทธิภาพ 

1) คะแนนผลการ
ประเมินมาตรฐานการ
ขบัเคล่ือนในระบบ
เครือข่ายในดา้นความ
เหมาะสม-ความเป็นไป
ได-้และประสิทธิผลใน
การขบัเคล่ือน 
2) ความพึงพอใจของ
เครือข่ายผูป้กครอง และ
สมาคมครู-ผูป้กครอง  

80 85 90 95 100 โครงการท่ี 14 ประสานสัมพันธ์ โรงเรียนกบัชุมชน 
กิจกรรม 14.1 ประชุมผูป้กครองผูป้กครองเครือข่าย  
กิจกรรม 14.2 ปราชญชุ์มชน 
กิจกรรม 14.3  พฒันางานโครงสร้างเผยแพร่เกียรติ
ประวติัโรงเรียน 
กิจกรรม 14.4 งานประชาสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน 
กิจกรรม 14.5 งานร่วมมือและมีส่วนร่วมกบัชุมชน 
กิจกรรม 14.6 งานประสานรับการสนบัสนุนจากชุมชน  
กิจกรรม 14.7 พฒันางานประชาสัมพนัธ์และส่ือสาร  
กิจกรรม 14.8 พฒันาสารสนเทศโรงเรียน  

14. ระบบขบัเคล่ือนคุณภาพ
โดยกรรมการสถานศึกษาขึ้น
พื้นฐาน มีประสิทธิภาพ 

1) คะแนนผลการ
ประเมินการบริหาร
จดัการโดยกรรมการ
สถานศึกษา จาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2) ความพึงพอใจของ

80 85 90 95 100 โครงการท่ี 15 พฒันาการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรม 15.1 การประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
กิจกรรม 15.2 การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและพบปะสังสรรค ์
กิจกรรม 15.3 เผยแพร่เชิดชูเกียรติคณะกรรมการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

กรรมการสถานศึกษาใน
ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การขบัเคล่ือนคุณภาพ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
3.  ด้านครูและปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน: สร้างครูมืออาชีพสนบัสนุนความกา้วหนา้ในช่วงเร่ิมสู่อาชีพ 10 ปีแรก  สร้างเครือข่ายครูทุ่งศุขลาฯ 
และพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของครูและนกัเรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 
ส่งเสริม พฒันาสมรรถนะ
ครูผู้สอนอย่างต่อเน่ือง 

       

15. ครูผูส้อน มีการเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

(1) ร้อยละของครูใน
โรงเรียนท่ีมีวิทยฐานะ
ระดบัช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ 

1.5 2 2.5 3 3.5 โครงการท่ี 16 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
กิจกรรม 16.1 ส่งเสริมพฒันาครูเพื่อการมีและเล่ือน
วิทยฐานะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

 
 
 

(2) ร้อยละของครูท่ีเขา้
รับการพฒันาตน 

90 92 95 97 100 กิจกรรม 16.2 ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรม ท่ี
สนบัสนุนความกา้วหนา้ในวิชาชีพ เช่นการประกวด 
Best Practice, ครูดีในดวงใจเป็นตน้ 
กิจกรรม 16.3 ส่งเสริมการเขา้รับการพฒันาตนท่ีทุก
หน่วยงานจดั 
กิจกรรม 16.4 การศึกษาดูงาน 
กิจกรรม 16.5 เชิดชูเกียรติครูผูไ้ดรั้บเคร่ืองราชอิสริย
ภรณ์ 

      

16. การลดลงของครูอตัราจา้ง
ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละของครูอตัราจา้ง
ในแต่ละภาคการศึกษา 

22 20 15 10 5 โครงการท่ี 17 จัดจ้างบุคลากร 
กิจกรรม 17.1 การจดัจา้งครูอตัราจา้งในรายวิชาขาด
แคลน  
กิจกรรม 17.2 จดัจา้งครูต่างชาติ  
กิจกรรม 17.3 จา้งพนกังานบริการ 
กิจกรรม 17.4 การจดัจา้งยามรักษาความปลอดภยั  
กิจกรรม 17.5 ครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.2 
พฒันาระบบฐานข้อมูลและ
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

แหล่งเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน 
17. มีแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนุน
การจดัการเรียนรู้ในระดบั
กลุ่มสาระ 
 
 

(1) คะแนนผลการ
ประเมิน “ความมี
ประสิทธิภาพของส่ือ
นวตักรรมเทคโนโลยี
การศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก ในระดบักลุ่ม
สาระรายวิชา”   ใน
ระดบัดี-ดีมาก 
(2) ฐานขอ้มูลแหล่ง
เรียนรู้ในทอ้งถ่ิน/ชุมชน 
ท่ีสะดวกต่อการศึกษา 
คน้ควา้ของนกัเรียน 
3)แบบประเมินการใช้
แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน /

70 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

90 โครงการท่ี 18 พฒันาระบบฐานขอ้มูล ส่ือนวตักรรม
และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรม 18.1 ทศันศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอก 
กิจกรรม 18.2 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระ 
18.2.1 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
18.2.2 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระการงานพื้นฐาน
อาชีพ 
18.2.3 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
18.2.4 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม 18.3กระจายสัญญาณ internet 
กิจกรรม 18.4 พฒันาระบบเสียงงานโสตทศันูปกรณ์
ของโรงเรียน 
กิจกรรม 18.5 งานประสานความร่วมมือทางวิชาการ 
กิจกรรม 18.6 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 

2562 
2563 2564 2565 2566 

ชุมชน ท่ีสะดวกต่อการ
จดัการศึกษาในระดบัดี-
ดีมาก 

กิจกรรม 18.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียน 
กิจกรรม 18.8 งานป้องกนัอุบติัภยั 
กิจกรรม 18.9 พฒันาอาคารสถานท่ีและปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ภายในโรงเรียน 
กิจกรรม 18.10 การตกแต่งอาคารสถานท่ี 
กิจกรรม 18.11 พฒันาความสะอาดของโรงเรียน (5 ส) 
กิจกรรม 18.12 พฒันางานสาธารณูปโภค 
กิจกรรม 18.13 พฒันาระบบภาพและเสียงในโดม 
กิจกรรม 18.14  พฒันาปรับปรุงโสตทศันูปกรณ์กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม 18.15 ปรับปรุงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรม 18.16 งานบริการส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา 
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4.  ด้านงบประมาณ/รายได้/ความมั่นคงในวิชาชีพครู : จดัตั้งกองทุน ระดมทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษา-การวิจยัและพฒันา และเสริมแรงส าหรับครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 
2562 

2563 2564 2565 2566 

18.มีกองทุนสนบัสนุนการ
พฒันางานท่ีไดม้าตรฐานทุ่งศุ
ขลา ในระดบับุคคล และ
ระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

การระดมทรัพยากรเพื่อ
สนบัสนุนการจดั
การศึกษา – การวิจยัและ
พฒันาและเสริมแรงครู
และบุคลากรใน
โรงเรียน 

6 
หม่ืน 

6.5 
หม่ืน 

7 
หม่ืน 

7.5 
หม่ืน 

8 
หม่ืน 

โครงการท่ี 19 สร้างเสริมความเข้มแข็งทางการศึกษา 
กิจกรรม 19.1 ขวญัและก าลงัใจ 
กิจกรรม 19.2สนบัสนุนใหค้รูเขา้ร่วมกิจกรรม เช่นครูดี
ในดวงใจครูดีศรี ท.พ. ครูดีไม่มีอบายมุขหน่ึงแสนครูดี 
กิจกรรม 19.3 น ้าใจจากเพื่อน 
กิจกรรม 19.4 ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัผูมี้น ้าใจ 
กิจกรรม 19.5 ปันน ้าใจให้รุ่นนอ้ง  

19. ครูบรรจุใหม่ในระยะ 10 
ปีแรก มีความสามารถใน
ระดบัครูมืออาชีพ 

ร้อยละของครูบรรจุใหม่ 
ท่ีมีวิทยฐานะ คศ.3-
ช านาญการพิเศษภายใน 
15 ปีแรกของการเขา้สู่
ต าแหน่ง 

- - - - - กิจกรรม 19.6 เพื่อนท่ีปรึกษางานวิชาการ 

20. ส่งเสริมปรัชญาของ ระดบัของโรงเรียน ตน้แบบ ตน้แบบ ตน้แบบ ตน้แบบ ต้นแบบ โครงการท่ี 20 น้อมน ้าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 
2562 

2563 2564 2565 2566 

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง สถาน 
ศึกษา
พอเพียง 

สถาน 
ศึกษา
พอเพียง 

สถาน 
ศึกษา
พอเพียง 

สถาน 
ศึกษา
พอเพียง 

สถาน 
ศึกษา
พอเพยีง 

พอเพยีงสู่ต้นแบบของสถานศึกษาพอเพยีง 
กิจกรรม 20.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 แหล่งเรียนรู้
พอเพียง  
20.1.1 พฒันาและปรัปปรุงสวนวรรณคดีไทยพอเพียง 
20.1.2 คณิตศาสตร์พอเพียง 
20.1.3  จดัป้ายนิเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
20.1.4  ศูนยสุ์ขศึกษาพอเพียง 
20.1.5 การออกแบบผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใชภ้ายใน
โรงเรียนเพื่อแกปั้ญหาผูเ้รียนไม่เขา้ใจเร่ืองทศันธาตุ 
บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
สร้างอาชีพ 
20.1.6 ฝึกทกัษะการมีงานท านอ้มน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
20.1.7 Sufficient economy 
20.1.8  ส่งเสริมการหารายไดร้ะหวา่งเรียนตามรอย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
20.1.9 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ขมุทรัพย ์ท.พ.” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 
2562 

2563 2564 2565 2566 

กิจกรรม 20.2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาตน้แบบพอเพียง 
ร้อยละการท่ีนกัเรียนมี
ความรู้และทกัษะ 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี
และกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตและการ
ท างาน หรือร้อยละการ
รองรับการท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 

80 85 90 95 100 โครงการท่ี 21 ไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรม 21.1 จดัหาส่ือสมาร์ททีวี 
กิจกรรม 21.2 จดัหาโต๊ะห้องภาษาไทย 222 และหอ้ง 
415 
โครงการ 26 การจัดการศึกษารองรับเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก 
กิจกรรม 26.1 พฒันาบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
บริหารจดัการการเรียนการสอน 
กิจกรรม 26.2 ปรับปรุงพฒันาสถานท่ีใหส้อดคลอ้งกบั 
EEC 
กิจกรรม 26.3 จดักิจกรรมขยายผลครูแกนน า EEC 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 
2562 

2563 2564 2565 2566 

       กิจกรรม 26.4 จดันิทรรศการการจดัการเรียนการสอน 
EEC 
กิจกรรม 26.5 การกระจายสัญญาณ internet 
กิจกรรม 26.6 พฒันาการการจดัการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม 26.7 พฒันาการการจดัการเรียนการสอน 
คหกรรมและการแปรรูปอาหาร 
กิจกรรม 26.8 พฒันาการการจดัการเรียนการสอน
อิเลก็ทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
กิจกรรม 26.9 พฒันาการการจดัการเรียนการสอน
เทคโนโลยกีารเกษตรชีวภาพ 
กิจกรรม 26.10 พฒันาการการจดัการเรียนการสอน
เทคโนโลยดิีจิตอล 
โครงการ 27 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี (SMT) 
กิจกรรม 27.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศการ
จดัการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Regular) 

เป้าหมาย (Aim) 
กจิกรรม /โครงการ 

(Initiatives) 
Baseline 
2562 

2563 2564 2565 2566 

และเทคโนโลยี 
กิจกรรม 27.2 ส่งเสริมบุคลากรพฒันาความรู้
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
กิจกรรม 27.3 กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียน
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
27.3.1 สบู่หอม 
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                                                                                                โครงสร้างของแผนงานและโครงการ 

วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
จดัการศีกษา
สู่โรงเรียน
มาตรฐานสา
กล ตาม
หลกัปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3.ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดี 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด    
4.มีระบบการบริหารจดัการ
และพฒันาวิชาการท่ีเนน้
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบ
ดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษา โดยยดึ
เป้าหมาย วิสัยทศัน์และ
พนัธกิจของสถานศึกษา
ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1.ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีอตั
ลกัษณ์ “ยิม้ง่าย 
ไหวส้วย” 
 

1.ผูเ้รียนมีความ
เป็นเลิศตาม
ศกัยภาพมีสุขภาพ
ท่ีดีและมี
สุนทรียภาพดา้น
ดนตรี กีฬา เพื่อ
อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
ไทยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและ
วฒันธรรมอาเซียน 

2. ปลูกฝัง
ผูเ้รียนดา้น
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์
10. เพิ่มโอกาส
การเขา้ถึง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
11. ลดความ
เหล่ือมล ้า
ทางการศึกษา 
12. จดั
การศึกษาเพื่อ
สร้างคุณภาพ
ภาพชีวิต 
 

1.ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีอตั
ลกัษณ์ ไดรั้บ
การพฒันาเตม็
ศกัยภาพตาม
หลกัสูตร
สถานศึกษา มี
สมรรถนะ 
ระดบัสากล 

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมสมรรถนะ 
กิจกรรม  1.1 ปฐมนิเทศกลุ่มสัมพนัธ์ 
กิจกรรม  1.2 ป้ายประวติัโรงเรียนท่ีหนา้
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรม  1.3 Q.R. Code ประวติัโรงเรียน 
กิจกรรม 1.4 วีดีทศัน์เผยแพร่ประวติัโรงเรียน 
โครงการท่ี 2 ส่งเสริมพฒันาอตัลกัษณ์ลูก ท.พ. 
กิจกรรม 2.1 ประกวดมารยาทไทย กิจกรรม 
2.2 นอ้งไหวพ้ี่ พี่รับไหวน้อ้ง   
กิจกรรม 2.3 นอ้งส่งพี่ยนิดีจากใจ 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
 1.ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนให้
สูงขึ้น ส่งเสริมความเป็น
เลิศดา้นดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และอนุรักษว์ฒันธรรมไทย
สู่ประชาคมอาเซียน   

3.ประกนัคุณภาพ
การเรียนการ
สอน บูรณาการ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการจดัการ
เรียนการสอนให้
ไปสู่ ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
พร้อมกบัระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 

1.ผูเ้รียนมีความ
เป็นเลิศตาม
ศกัยภาพมีสุขภาพ
ท่ีดี และมี
สุนทรียภาพดา้น
ดนตรี กีฬา เพื่อ
อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
ไทยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และ
วฒันธรรมอาเซียน 
 

6. สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขนั 
 

2.ประกนั
คุณภาพดา้น
การสอน ดา้น
กีฬา ดา้น
อาชีพ ดา้น
ภาษา พฒันา
อาคารเรียน 
ส่ือเทคโนโลยี
ดา้น 
การเรียนการ
สอนใหค้รบ 
ส่ิงแวดลอ้ม
ร่มร่ืน มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
เด็ก พฒันา
ระบบก ากบั
ติดตาม
คุณภาพงาน 
ท่ีใช้

โครงการท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ
นักเรียน 
กิจกรรม 3.1 กีฬาภายใน 
กิจกรรม 3.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬา
ภายนอก 
กิจกรรม 3.3 วงดนตรีลูกทุ่ง 
กิจกรรม 3.4 พฒันาวงโยธวาธิต 
กิจกรรม 3.5 พฒันาทกัษะทางทศันศิลป์ 
กิจกรรม 3.6 พฒันาวงดนตรีไทย 
กิจกรรม 3.7 พฒันาการแสดงนาฏศิลป์ 
กิจกรรม 3.8 สัปดาห์ศิลปะ 
กิจกรรม  3.9 ปรับปรุงหอ้งเรียนและหอ้งพกั
ครูกลุ่มสาระศิลปะ 
กิจกรรม 3.10 บ ารุงซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีไทย
และเคร่ืองดนตรีสากล 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
หลกัธรรม
มาภิบาล การ
บริหารจดัการ
แบบมีส่วน
ร่วม ตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งสู่
ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนื 
 

 3.ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดี 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด    
 

3.ประกนัคุณภาพ
การเรียนการ
สอน บูรณาการ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการจดัการ
เรียนการสอนให้

2.ผูเ้รียนมีคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีดี
งาม มีจิตอาสาและ
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์าม
หลกัสูตร 
การศึกษาขั้น

1. เสริมสร้าง
ความมัน่คง
ของสถาบนั
หลกัและการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย

2.ประกนั
คุณภาพดา้น
การสอน ดา้น
กีฬา ดา้น
อาชีพ ดา้น
ภาษา พฒันา
อาคารเรียน 

โครงการท่ี 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอนัพึงประสงค ์
กิจกรรม 4.1 เด็กดีศรีชาวทุ่ง 
4.1.1ของหายไดค้ืน 
กิจกรรม 4.2 ธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรม 4.3 วนัส าคญัทางพุทธศาสนา     
(ร่วมงานเทศน์มหาชาติ,ร่วมงานเทศน์
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
ไปสู่ ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
พร้อมกบัระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 

พื้นฐาน  
 

อนัมี
พระมหากษตัริ
ยท์รงเป็น
ประมุข 
2. ปลูกฝัง
ผูเ้รียนดา้น
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์
 

ส่ือเทคโนโลยี
ดา้น 
การเรียนการ
สอนใหค้รบ 
ส่ิงแวดลอ้ม
ร่มร่ืน มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
เด็ก พฒันา
ระบบก ากบั
ติดตาม
คุณภาพงาน 
ท่ีใช้
หลกัธรรม
มาภิบาล การ
บริหารจดัการ
แบบมีส่วน
ร่วม ตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

มหาชาติ,ร่วมงานทอดกฐิน,ร่วมงานบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน,วนัขึ้นปีใหม่ ,วนั
เขา้พรรษา, วนัวิสาขบูชา, วนัมาฆบูชา, วนั
อาสาฬหบูชา ,วนัเขา้พรรษา, พิธีพุทธมามกะ 
เป็นตน้) 
กิจกรรม  4.4 วนัส าคญัต่าง ๆ (วนัไหวค้รู,วนั
แม่แห่งชาติ,วนัสถาปนา ร.ร.,วนัปิย
มหาราช,วนัเกษียณอายรุาชการ,วนัพ่อ
แห่งชาติ,วนัเด็ก,วนัขึ้นปีใหม่) 
กิจกรรม 4.5 โรงเรียนวิถีพุทธ  
กิจกรรม 4.5.1 สอบธรรมสนามหลวง 
กิจกรรม 4.5.2 โรงเรียนรักษาศิล 5 
กิจกรรม 4.5.3 ค่านิยม 12 ประการ 
กิจกรรม 4.5.4 การสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านองสรภณัญะ 
กิจกรรม 4.5.5 บนัทึกความดี 
กิจกรรม 4.6 การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละสอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนั
ของโรงเรียน 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
พอเพียง มุ่งสู่
ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนื 
 

ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเนน้คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ 
4.6.1 จดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีเนน้คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์
4.6.2  กิจกรรม พฒันาคุณลกัษะและการ
สอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนัของโรงเรียน
เพื่อปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัน้ี 
1.กิจกรรม รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. กิจกรรม วนัส าคญัทางชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์เช่น วนัวิสาขบูชา วนั
อาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัแม่แห่งชาติ 
วนัพ่อวนัวชิราวุธ 
3. กิจกรรม หนา้เสาธง ตอนเชา้ 
4. กิจกรรม พี่พานอ้งไปวดั  
5. กิจกรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต 
    1. ธนาคารโรงเรียน    2. กิจกรรม บนัทึก
ความดี 
    3. กิจกรรม เชิดชูนกัเรียนดีเด่นประจ าปี 
6. กิจกรรม มีวินยั 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
    1. กิจกรรม ประชาธิปไตย / วินยันกัเรียน 
    2. กิจกรรม เขา้ ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 
    3. กิจกรรม ปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ/
ขอ้ตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 
    4. กิจกรรม 5 ส               
    5.กิจกรรม ออมทรัพยก์บัธนาคารโรงเรียน 
    6.กิจกรรม เขา้แถว/ เดินแถว /เขา้แถวกลบั
บา้น /เขา้แถวซ้ืออาหาร/ รับบริการ  
7. กิจกรรม ใฝ่เรียนรู้           
    1. หอ้งสมุด                
    2. การสอนแบบโครงงาน/IS1-IS3  
    3. กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน บนัทึกการอ่าน 
    4. กิจกรรม ชุมนุม เช่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตฯลฯ 
     5. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ /ทศันศึกษา(ครู
และนกัเรียน) 
     6. ส่งเสริมนกัเรียนเขา้ร่วม/แข่งขนักิจกรรม 
ทางวิชาการ  
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
8. กิจกรรม อยูอ่ยา่งพอเพียง 
      1. กิจกรรม งานอาชีพ เช่น เพาะพนัธุ์ไม ้
ท าน ้ายาลา้งจานท าสบู่เหลวสมุนไพร ท าสบู่
กอ้น ท าน ้ายาอเนกประสงคท์ าบายสี 
หตัถกรรม งานบา้น งานช่างฯลฯ 
      2. การใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
      3.การประกนัคุณภาพชีวิตนกัเรียน 
      4. กิจกรรม เชิดชูนกัเรียนดีเด่นประจ าปี 
      5. ธนาคารโรงเรียน 
      6. กิจกรรม ประหยดัน ้า – ไฟฟ้า  
      7. กิจกรรม สวสัดิการร้านคา้ในโรงเรียน 
9. กิจกรรม มุ่งมัน่ในการท างาน 
    1. กิจกรรม งานอาชีพ 
    2. กิจกรรม ชุมนุม/กลุ่มสนใจ     3. กิจกรรม 
5 ส  
    4. กิจกรรม โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 
    5. กิจกรรม ประกาศเกียรติคุณและมอบทุน
แก่นกัเรียนประเภทเรียนดีประเภทประพฤติดี
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
และขยนั 
 10. กิจกรรม รักความเป็นไทย 
     1. ชุมนุม /ส่งเสริม ดนตรี/นาฏศิลป์ไทย  
     2 ชุมนุม /ส่งเสริมกีฬาไทย เช่น หมากรุก
ไทย ตะกร้อ มวยไทย 
     3ส่งเสริมมารยาทไทย เช่น ยิม้ไหวท้กัทาย
กนั ไหวส้วย มารยาทงามอยา่งไทยความ
เคารพอยา่งไทย กล่าวค าทกัทายตอนเชา้ 
ประกวดมารยาทไทย 
     4กิจกรรม วนัส าคญัทางประเพณีและ
วฒันธรรมทางศาสนาและทอ้งถ่ิน เช่น วนั
เขา้พรรษา วนัลอยกระทง วนัแม่  วนัไหวค้รู   
     5กิจกรรม ส่งเสริมเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
เช่น อ่านท านองเสนาะ คดัลายมือ ใชต้วัเลข
ไทยการแสดงของไทย 
     6การแต่งกายดว้ยผา้ไทย ใชสิ้นคา้ไทยแต่ง
กายดว้ยผา้ไทย /สวมชุดไทย  
 11. กิจกรรม มีจิตสาธารณะ 
     1. เขา้ร่วมกิจกรรม บ าเพญ็ตนในวนัส าคญั 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
เช่น ร่วมกนัปลูกตน้ไม ้
     2ท าความสะอาด/พฒันา ถนน วดั ศาลา
หมู่บา้น โรงเรียน ชุมชน  
     3 กิจกรรม ก าจดัลูกน ้ายงุลาย 
     4บริจาคเงิน/ส่ิงของช่วยผูป้ระสบภยั 
กิจกรรม 4.7 กิจกรรมหนา้เสาธง 
กิจกรรม 4.8 จิตอาสา 
กิจกรรม 4.9 เลือกตั้งสภานกัเรียน  

กา้วไป
พร้อม
อาเซียน 
เรียนรู้สู่
ศตวรรษท่ี 
21 

3.พฒันาหลกัสูตรใหมี้
ความรู้ มาตรฐานสากล 
ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐาน
อาชีพอยา่งนอ้ย 1 อาชีพ
และมีทกัษะในการส่ือสาร
อยา่งนอ้ย 2 ภาษา เพื่อน า
ผูเ้รียนไปสู่สมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.หลกัสูตรเป็น
มาตรฐานสากล 
ผูเ้รียนมีความรู้
พื้นฐานอาชีพ
อยา่งนอ้ย 1 
อาชีพ และมี
ทกัษะใน 
การส่ือสารอยา่ง
นอ้ย 2 ภาษาเพื่อ
มุ่งผูเ้รียนมีงาน
ท าในเขตระเบียง

5. หลกัสูตรเป็น
มาตรฐานสากล
ผูเ้รียนมีความรู้
พื้นฐานอยา่งนอ้ย 1 
อาชีพ และมีทกัษะ
ในการส่ือสารอยา่ง
นอ้ย 2 ภาษาเพื่อมุ่ง
ผูเ้รียนมีงานท าสู่
สมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. เสริมสร้าง
ความมัน่คง
ของสถาบนั
หลกัและการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อนัมี
พระมหากษตัริ
ยท์รงเป็น
ประมุข 

1.ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีอตั
ลกัษณ์ ไดรั้บ
การพฒันาเตม็
ศกัยภาพตาม
หลกัสูตร
สถานศึกษา  
ระดบั
มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 
มธัยมศึกษา

โครงการท่ี 5 การจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลกัสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 
กิจกรรม 5.1 ปฐมนิเทศนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายและหลกัสูตรอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) 
กิจกรรม 5.2 พฒันาหลกัสูตรและแผนการ
จดัการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ทวิศึกษา) 
กิจกรรม 5.3 สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ทวิศึกษา 
กิจกรรม 5.4 พฒันาศกัยภาพและทกัษะทาง
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
เศรษฐกิจ สู่
สมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21  
และยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนใหสู้ง
กวา่ค่าเฉล่ีย
ระดบัประเทศ 

2. ปลูกฝัง
ผูเ้รียนดา้น
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์
3. พฒันาการ
จดัการศึกษา
โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีพิเศษให้
เหมาะสมตาม
บริบทของ
พื้นท่ี 
4. เสริมสร้าง
ความเขม้แขง็
ในการพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งมี
คุณภาพ ดว้ย
การปรับ

ตอนปลาย 
และทวิศึกษา 
ในเขตระเบียง
เศรษฐกิจสู่
ศตวรรษท่ี 21  
 

วิชาชีพของผูเ้รียน 
กิจกรรม 5.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
นิเทศติดตาม 
กิจกรรม 5.6 พฒันาระบบฐานขอ้มูลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 5.7 ทวิอาสาพฒันาชุมชน 
กิจกรรม 5.8 ปฐมนิเทศนกัเรียนก่อนออก
ฝึกงาน 
กิจกรรม 5.9 การติวสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรม 5.10 การน าเสนอ สรุปผลการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
กิจกรรม 5.11 การรับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
โครงการท่ี 6ส่งเสริม พฒันาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ 
กิจกรรม 6.1 แข่งขนักิจกรรมวิทยาศาสตร์
ภายนอก ร.ร. 
กิจกรรม 6.2วนัส าคญัของภาษาไทย  
6.2.1 วนัสุนทรภู่ 
6.2.2 วนัภาษาไทย 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
หลกัสูตร การ
วดัและ
ประเมินผลท่ี
เหมาะสม 
5. พฒันา
คุณภาพ
กระบวนการ
เรียนรู้ 
 

6.2.3 วนัวิชาการ Open House 
กิจกรรม 6.3 พฒันาทกัษะและยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
6.3.1 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิภาษาไทย 
6.3.2 ติวโอเน็ตภาษาไทย 
6.3.3 ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะ
ภาษาไทย 
6.3.4 ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรม 6.4 พฒันาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 
6.4.1 จดัป้ายนิเทศภาษาไทยน่ารู้ 
6.4.2 พฒันาศูนยภ์าษาไทย 
6.4.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภาษาไทย 
6.4.4 เรียนรู้การใช ้QR Code 
6.4.5 ผูเ้รียนศึกษาความรู้เก่ียวกบัวรรณคดีจาก
การสแกน  Q R code 
6.4.6 ผูเ้รียนใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจาก
แหล่งบริการสืบคน้และเผยแพร่ขอ้มูล
สารสนเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
กิจกรรม 6.5 วนัวิทยาศาสตร์  
กิจกรรม 6.6 วนัคริสตม์าส  
กิจกรรม 6.7 วนัอาเซียน 
กิจกรรม 6.8 ป้ายนิเทศปักษล์ะค าถาม  
กิจกรรม 6.9 หลกัสูตรระยะสั้นอีเลก็ทรอนิกส์
เพื่อการมีงานท า 
กิจกรรม 6.10 ทศันศึกษาวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม 6.11 แข่งขนักิจกรรมวิทยาศาสตร์
ภายนอกโรงเรียน 
โครงการท่ี 7ส่งเสริมพฒันาทักษะชีวิต 
กิจกรรม 7.1 ยวุวาณิชย ์ 
กิจกรรม 7.2 Math Camp 
กิจกรรม 7.3 English Camp 
กิจกรรม 7.4 งานคอมพิวเตอร์ 
7.4.1 ซ่อมปร้ินเตอร์ 
7.4.2 จดัซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 
7.4.3 จดัซ้ือสายสัญญาณ 
กิจกรรม 7.5 งานประดิษฐ์  
กิจกรรม 7.6 งานคหกรรม 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
กิจกรรม 7.7 งานเกษตร 
กิจกรรม 7.8 งานช่างอุตสาหกรรม 
กิจกรรม 7.9 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
7.9.1 ส่งเสิรมศกัยภาพกิจกรรม 4 H 
7.9.2 ปราชญชุ์มชนสู่กิจกรรม 4 H 
7.9.3 ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้อิสระ IS 
7.9/4 แลกเปล่ียนเรียนรู้ IS 
กิจกรรม 7.10 จดัป้ายนิเทศ 
กิจกรรม 7.11  พฒันาส่ือการเรียนรู้การเขียน
โปรแกรม 
กิจกรรม 7.12 การหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

 7.กระบวนการจดัการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายโดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

5.พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล แหล่ง
เรียนรู้ ในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจ 
เพื่อสนบัสนุน
การเรียนการ
สอน 

3.หลกัสูตรเป็น
มาตรฐานสากล 
ผูเ้รียนมีความรู้
พื้นฐานอาชีพอยา่ง
นอ้ย 1 อาชีพ และ
มีทกัษะในการ
ส่ือสารอยา่งนอ้ย 2 
ภาษาเพื่อมุ่งผูเ้รียน

6. สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขนั 

2.ประกนั
คุณภาพดา้น
การสอน ดา้น
กีฬา ดา้น
อาชีพ ดา้น
ภาษา พฒันา
อาคารเรียน 
ส่ือเทคโนโลยี

โครงการท่ี 8ส่งเสริมและพฒันาทักษะภาษา 
กิจกรรม 8.1  Chinese and Englist Times 
8.1.1 หนีห่าวภาษาจีน 
8.1.2 Spelling Fun 
กิจกรรม 8.2  Englist Fun Camp for Teacher 
โครงการท่ี 9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม 9.1 ปรับ ลด 0  ร.  มส. และซ่อม
เสริม 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
มีงานท าในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจ สู่
สมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนใหสู้งกวา่
ค่าเฉล่ีย
ระดบัประเทศ 

ดา้น 
การเรียนการ
สอนใหค้รบ 
ส่ิงแวดลอ้ม
ร่มร่ืน มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
เด็ก พฒันา
ระบบก ากบั
ติดตาม
คุณภาพงาน 
ท่ีใช้
หลกัธรรม
มาภิบาล การ
บริหารจดัการ
แบบมีส่วน
ร่วม ตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งสู่

กิจกรรม 9.2 ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียนและ
งานศิลปหตัถกรรม 
กิจกรรม 9.3 ส่งเสริมทกัษะคณิตศาสตร์   
9.3.1 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
9.3.2 การแข่งขนัคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม 9.4 เปิดบา้นวิชาการ Open House 
กิจกรรม 9.5 แข่งขนัทกัษะคณิตศาสตร์เพื่อ
คดัเลือกตวัแทน สหวิทยาเขตมุ่งสู่งาน
ศิลปหตัถกรรม 
โครงการท่ี 10 พฒันาการเรียนรู้แบบองิ
มาตรฐาน 
กิจกรรม 10.1 การสอบ  O-NET, PISA, NT 
กิจกรรม 10.2 การเตรียมความพร้อมการสอบ
O-NET 
กิจกรรม 10.3 การติว O-NET 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนื 

 4.นอ้มน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ
เพื่อการจดัการการเรียนรู้ใน
การด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

2.ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดรั้บการ
พฒันาเตม็
ศกัยภาพในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจ 
มุ่งสู่ศตวรรษท่ี 
21  
3.ประกนัคุณภาพ
การเรียนการ
สอน บูรณาการ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการจดัการ
เรียนการสอนให้
ไปสู่ ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และยัง่ยนื 

3.หลกัสูตรเป็น
มาตรฐานสากล 
ผูเ้รียนมีความรู้
พื้นฐานอาชีพอยา่ง
นอ้ย 1 อาชีพ และ
มีทกัษะใน 
การส่ือสารอยา่ง
นอ้ย 2 ภาษาเพื่อมุ่ง
ผูเ้รียนมีงานท าใน
เขตระเบียง
เศรษฐกิจ สู่
สมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21  
และยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนใหสู้งกวา่

4. เสริมสร้าง
ความเขม้แขง็
ในการพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งมี
คุณภาพ ดว้ย
การปรับ
หลกัสูตร การ
วดัและ
ประเมินผลท่ี
เหมาะสม 
5. พฒันา
คุณภาพ
กระบวนการ
เรียนรู้ 
7. ส่งเสริม
สนบัสนุนการ

2.ประกนั
คุณภาพดา้น
การสอนและ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือเด็ก 
พฒันาระบบ
ก ากบัติดตาม
คุณภาพงานท่ี
เนน้การ
บริหารจดัการ
แบบมีส่วน
ร่วมตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

โครงการท่ี 11 ประกนัคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ 
กิจกรรม 11.1พฒันามาตรฐานการสอนดว้ย
การนิเทศการสอนภายใน 
กิจกรรม 11.2  ส่งเสริมการอบรมทกัษะความรู้
ของครูดา้นการจดัการเรียนการสอน 
กิจกรรม 11.3 พฒันาระบบงานวิชาการ 
กิจกรรม 11.4 พฒันาระบบงานทะเบียน 
กิจกรรม 11.5 พฒันาระบบงานวดัผล
ประเมินผล 
กิจกรรม 11.6 พฒันาระบบงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม 11.7 รับนกัเรียนสายสามญั ม.1 ,ม.4
และทวิศึกษา  
กิจกรรม 11.8 รวบรวมขอ้มูลนกัเรียน
รายบุคคล 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
พร้อมกบัระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 

ค่าเฉล่ีย
ระดบัประเทศ 
 
4.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เปล่ียนแปลง 
(Change Agency) 
เป็นครูมืออาชีพ 
พฒันาส่ือ 
นวตักรรม 
เทคโนโลยแีละการ
วิจยัเพื่อพฒันาการ
จดัการศึกษา 
 

วิจยัและน า
ผลการวิจยัไป
ใชพ้ฒันา
คุณภาพการ
จดัการศึกษา 

กิจกรรม 11.9 บริการขอ้มูลสารสนเทศ  
กิจกรรม 11.10 แนะแนวการศึกษาต่อนกัเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6  
กิจกรรม 11.11ติดตามผลนกัเรียนชั้น ม.3 และ 
ม.6  
กิจกรรม11.12แนะแนวสัญจรนกัเรียนประถม 
6  
กิจกรรม 11.13 ทุนการศึกษา 
กิจกรรม 11.14 เขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรม 11.15 ส่งเสริมกิจกรรม นกัศึกษาวิชา
ทหาร  
กิจกรรม 11.16 ลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมกบั
หน่วยงานภายนอก  
กิจกรรม 11.17 วนัถวายราชสดุดีสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจา้  
กิจกรรม 11.18 สถาปนาลูกเสือ (สวนสนาม
และทบทวนค าปฏิญาณ) 
กิจกรรม 11.19 พฒันาห้องลูกเสือ 
กิจกรรม 11.20 งานโภชนาการ 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
กิจกรรม 11.21งานรับรองการประชุมและ
ศึกษาดูงาน  
กิจกรรม 11.22 งานสวสัดิการร้านคา้  
กิจกรรม  11.23 ธนาคารขยะ 
กิจกรรม 11.24 งานทุ่งศุขลาท่ีรัก 
กิจกรรม 11.25 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรม 11.26 ขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
กิจกรรม 11.27 พฒันาบริการส่ือการเรียนการ
สอน 
กิจกรรม 11.28 บริการส่ือการเรียนการสอน 
กิจกรรม 11.29 วิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรม 11.30 สัปดาห์หอ้งสมุด 
กิจกรรม 11.31 ส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรม 11.32 งานพฒันาห้องสมุด 

 7.กระบวนการจดัการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายโดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

3.ประกนัคุณภาพ
การเรียนการ
สอน บูรณาการ
ปรัชญาของ

11.ระบบดูแล
ช่วยเหลือเด็กทั้งใน
ระดบัหอ้งเรียน
และระดบัโรงเรียน

กลยทุธ์ท่ี 5 
พฒันาการจดั
การศึกษาใหมี้
ระสิทธิภาพ

2.ประกนั
คุณภาพดา้น
การสอน ดา้น
กีฬา ดา้น

โครงการท่ี 12ระบบดูแลช่วยเหลือ 
กิจกรรม 12.1 เยีย่มบา้นนกัเรียน 
กิจกรรม 12.2 ประเมินพฤติกรรม SDQ 
กิจกรรม 12.3 จดัท าฐานขอ้มูลนกัเรียนDMC  
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการจดัการ
เรียนการสอนให้
ไปสู่ ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
พร้อมกบัระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 

มีประสิทธิภาพ ตามหลกัธรร
มาภิบาลเนน้
การมีส่วน
ร่วมจากทุก
ภาคส่วน
สนบัสนุนการ
จดัการศึกษา 

อาชีพ ดา้น
ภาษา พฒันา
อาคารเรียน 
ส่ือเทคโนโลยี
ดา้น 
การเรียนการ
สอนใหค้รบ 
ส่ิงแวดลอ้ม
ร่มร่ืน มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
เด็ก พฒันา
ระบบก ากบั
ติดตาม
คุณภาพงาน 
ท่ีใช้
หลกัธรรม
มาภิบาล การ
บริหารจดัการ
แบบมีส่วน

กิจกรรม 12.4 อาหารกลางวนั 
กิจกรรม 12.5 ประกนัอุบติัเหตุ 
กิจกรรม 12.6 เฝ้าระวงัยาเสพติด  
กิจกรรม 12.7 เครือข่ายศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น(To 
be number one)  
กิจกรรม 12.8 ศูนยเ์พื่อนใจวยัทีน (เพศศึกษา) 
กิจกรรม 12.9 วินยัจราจร  
กิจกรรม 12.10 งานอนามยัโรงเรียน 
กิจกรรม 12.11 งานบริหารกิจการนกัเรียน 
กิจกรรม 12.12 ก ากบัดูแลความปลอดภยัครู
เวรประจ าวนั  
กิจกรรม 12.13 สารวตัรนกัเรียน 
กิจกรรม 12.14 งานปรับพฤติกรรมนกัเรียน 
กิจกรรม 12.15 งานระดบัชั้น 
กิจกรรม 12.16 งานสภานกัเรียน 
กิจกรรม 12.17 ระบบสารสนเทศนกัเรียน 
student care 
กิจกรรม 12.18 งานสารบรรณบริหารทัว่ไป 
กิจกรรม 12.19 วนัพบผูป้กครอง 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
ร่วม ตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งสู่
ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนื 
 

กิจกรรม 12.20 งานสารสนเทศโรงเรียน 
กิจกรรม 12.21 โรงเรียนสุจริต 
กิจกรรม  12.22โรงเรียนปลอดบุหร่ี 
กิจกรรม 12.23 โรงเรียนสีขาว 
กิจกรรม 12.24ห้องเรียนสีขาว 
โครงการท่ี 12ระบบดูแลช่วยเหลือ 
กิจกรรม 12.1 เยีย่มบา้นนกัเรียน 
กิจกรรม 12.2 ประเมินพฤติกรรม SDQ 
กิจกรรม 12.3 จดัท าฐานขอ้มูลนกัเรียน DMC  
กิจกรรม 12.4 งานสารสนเทศโรงเรียน 
กิจกรรม 12.5 ประกนัอุบติัเหตุ 
กิจกรรม 12.6 วินยัจราจร  
กิจกรรม 12.7 งานอนามยัโรงเรียน 
กิจกรรม 12.8 งานบริหารกิจการนกัเรียน 
กิจกรรม 12.9 ก ากบัดูแลความปลอดภยัครูเวร
ประจ าวนั 
กิจกรรม 12.10 สารวตัรนกัเรียน 
กิจกรรม 12.11 งานปรับพฤติกรรมนกัเรียน 
กิจกรรม 12.12 งานระดบัชั้น 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
กิจกรรม 12.13 งานสภานกัเรียน 
กิจกรรม 12.14 ระบบสารสนเทศนกัเรียน 
student care 
กิจกรรม 12.15 งานธุรการกิจการนกัเรียน 
กิจกรรม 12.16 วนัพบผูป้กครอง 
กิจกรรม 12.17 สถานศึกษาคุณธรรม 
โครงการ 22 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
กิจกรรม 22.1 ศูนยป์ฏิบติัการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
กิจกรรม 22.2 ห้องเรียนสีขาว 
กิจกรรม 22.3 โครงงานปลอดบุหร่ี
แอลกอฮอลแ์ละอบายมุข 
22.3.1 รณรงคห่์างไกลบุหร่ี 
22.3.2 กรองผูสู้บบุหร่ี 
22.3.3 บ าบดัยาเสพติด 
กิจกรรม 22.4 สุ่มตรวจปัสสาวะ 
กิจกรรม 22.5 คลินิกเสมารักษ ์จิตสังคมบ าบดั
ในสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
กิจกรรม 22.6   1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
กิจกรรม 22.7 โมเดล IAMTP 
กิจกรรม 22.8 ประชาสัมพนั์สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
กิจกรรม 22.9 บนัทึกความร่วมมือกบัภาคี
เครือข่าย 
กิจกรรม 22.10  เชิงสร้างสรรคใ์นโครงการ
สถานสึกษาสีขาวต่อตา้นยาเสพติดและ
อบายมุข 
โครงการ 23 โรงเรียนปลอดบุหร่ี 
กิจกรรม 23.1 7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
โครงการ 24  To Be Number One 
กิจกรรม 24.1 ชมรม To Be Number One 
กิจกรรม 24.2 ห้องศูนยป์ฏิบติัการ To Be 
Number One 
กิจกรรม 24.3 เผยแพร่ร่วมกิจกรรมหน่วยงาน
ภายนอก 
โครงการ 25 ชมรมจิตอาสาป้องกนัเอดส์ 
กิจกรรม 25.1 วนัเอดส์โลก 
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กิจกรรม 25.2 เสียงตามสายเยาวชนจิตอาสา
ป้องกนัเอดส์ 
กิจกรรม 25.3 รายการ Talk Stop Aids 
กิจกรรม 25.4 เผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

  4.ส่งเสริมพฒันา
ระบบบริหาร
จดัการแบบธรร
มาภิบาล12.
ระบบบริหาร
จดัการภายใน
โรงเรียนมี
วฒันธรรม 
คุณภาพ และธรร
มาภิบาลและการ
บริหารจดัการ
ความเสียงดา้น
ต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพ 

   โครงการท่ี 13พฒันามาตรฐานการบริหาร
จัดการคุณภาพระดับสถานศึกษาแบบธรรมาภิ
บาล 
กิจกรรม 13.1 ส ารองจ่าย 
กิจกรรม 13.2 ฝ่ายบริหาร 
กิจกรรม 13.3 งานวิชาการ 
13.3.1 งานธุรการวิชาการ 
กิจกรรม 13.4 งานบุคคล 
13.4.1ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุก
รายการ 
13.4.2จดัซ้ือจดัหาจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์
ส านกังานกิจกรรม 13.5 งานงบประมาณ 
13.5.1งานการเงิน 
13.5.2 งานพสัดุ  
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 13.5.2.1 จดัหาวสัดุครุภณัฑฝ่์ายวิชาการ 

13.5.2.2 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
13.5.2.3 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
13.5.2.4 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
13.5.2.5 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
13.5.2.6 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
13.5.2.7 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
13.5.2.8 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ศิลปศึกษา 
13.5.2.9 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
13.5.2.10 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มกิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
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13.5.2.11 จดัหาวสัดุครุภณัฑฝ่์ายงบประมาณ 
13.5.2.12 จดัหาวสัดุครุภณัฑฝ่์ายบริหารทัว่ไป 
กิจกรรม 13.6งานรถโรงเรียน 
กิจกรรม 13.7งานแผนงาน 
13.7.1งานควบคุมภายใน 
กิจกรรม  13.8 งานธุรการฝ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม  13.9 ระดมทรัพยากร 
กิจกรรม  13.10 งานบญัชี 
กิจกรรม 13.11งานบริหารทัว่ไป 
13.11.1 งานธุรการโรงเรียน  
13.11.2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
13.11.3 จดัซ้ือหมึกพิมพแ์ละซ่อมบ ารุง 
กิจกรรม 13.12พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มสาระ
ทุกกลุ่มสาระ 
13.12.1 พฒันาศูนยค์ณิตศาสตร์ 
13.12.2 พฒันาศูนยวิ์ทยาศาสตร์ 
13.12.3 พฒันาศูนยว์ิชาสังคมศึกษาฯ 
13.12.4 พฒันาศูนยสุ์ขศึกษาและพลศึกษา 
13.12.5  พฒันาศูนยก์ารงานอาชีพและ
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เทคโนโลย ี
13.12.6  พฒันาศูนยส์าระภาษาต่างประเทศ 
13.12.7 พฒันาศูนยศิ์ลปศึกษา 
13.12.8 พฒันาห้องแนะแนว 
กิจกรรม  13.13 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 4.มีระบบการบริหารจดัการ
และพฒันาวิชาการท่ีเนน้
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบ
ดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษา โดยยดึ
เป้าหมาย วิสัยทศัน์และ
พนัธกิจของสถานศึกษา
ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

5.พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล แหล่ง
เรียนรู้ ในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจ 
เพื่อสนบัสนุน
การเรียนการ
สอน 
 

14.ระบบ
ขบัเคล่ือนคุณภาพ
โดยเครือข่าย
ผูป้กครองมี
ประสิทธิภาพ 

13. พฒันา
ระบบบริหาร
จดัการใหมี้
ประสิทธิภาพ 
14. สร้างความ
เขม้แขง็ในการ
บริหารจดัการ
แบบมีส่วน
ร่วม 
15. ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
พฒันาคุณภาพ 
ผูเ้รียน 
 

3.สร้างครูมือ
อาชีพ
สนบัสนุน
ความกา้วหนา้
ในช่วงเร่ิมสู่
อาชีพ 10 ปี
แรก  สร้าง
เครือข่ายครู
ทุ่งศุขลาและ
พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อสนบัสนุน
การเรียนรู้

โครงการท่ี 14ประสานสัมพันธ์ โรงเรียนกบั
ชุมชน 
กิจกรรม 14.1 ประชุมผูป้กครองผูป้กครอง
เครือข่าย  
กิจกรรม 14.2 “บวร” บา้น วดั โรงเรียน 
กิจกรรม 14.3  ปราชญชุ์มชน 
กิจกรรม 14.4 พฒันางานโครงสร้างเผยแพร่
เกียรติประวติัโรงเรียน  
กิจกรรม 14.5 งานประชาสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน  
กิจกรรม 14.6 งานร่วมมือและมีส่วนร่วมกบั
ชุมชนกิจกรรม 14.7 งานประสานรับการ
สนบัสนุนจากชุมชน  
กิจกรรม 14.8 พฒันางานประชาสัมพนัธ์และ
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ของครูและ
นกัเรียน 
4.จดัตั้ง
กองทุน ระดม
ทรัพยากรเพื่อ
สนบัสนุนการ
จดัการศึกษา-
การวิจยัและ
พฒันา และ
เสริมแรง 
ส าหรับครู
และบุคลากร
ในโรงเรียน 

ส่ือสาร  
กิจกรรม 14.9 พฒันาสารสนเทศโรงเรียน 
โครงการท่ี 15 พฒันาการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรม 15.1 การประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
กิจกรรม 15.2 การประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพบปะสังสรรค ์
กิจกรรม 15.3 เผยแพร่เชิดชูเกียรติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 5.พฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเ้ป็นบุคคล
แห่งการเปลี่ยนแปลงเป็น
ครูมืออาชีพ พฒันาส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลยแีละ
การวิจยัเพื่อพฒันาการจดั

4.ส่งเสริม
สมรรถนะ
ครูผูส้อนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

5.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เปล่ียนแปลงเป็น
ครูมืออาชีพ พฒันา
ส่ือ นวตักรรม 

8. พฒันาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ใหส้ามารถ
จดัการเรียนรู้
อยา่งมี

3.สร้างครูมือ
อาชีพ
สนบัสนุน
ความกา้วหนา้
ในช่วงเร่ิมสู่
อาชีพ 10 ปี

โครงการท่ี 16 ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
กิจกรรม 16.1 ส่งเสริมพฒันาครูเพื่อการมีและ
เล่ือนวิทยฐานะ 
กิจกรรม 16.2 ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรม ท่ี
สนบัสนุนความกา้วหนา้ในวิชาชีพ เช่นการ
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การศึกษา เทคโนโลยแีละการ

วิจยัเพื่อพฒันาการ
จดัการศึกษา 

คุณภาพใน
รูปแบบท่ี
หลากหลาย  
9. พฒันา
ระบบการ
บริหารงาน
บุคคลใหมี้
ประสิทธิภาพ
โดยเช่ือมโยง
กบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง    

แรก  สร้าง
เครือข่ายครู
ทุ่งศุขลาฯ 
และพฒันา
ระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อสนบัสนุน
การเรียนรู้
ของครูและ
นกัเรียน 

ประกวด Best Practice, ครูดีในดวงใจเป็นตน้ 
กิจกรรม 16.3 ส่งเสริมการเขา้รับการพฒันาตน
ท่ีทุกหน่วยงานจดั 
กิจกรรม 16.4 การศึกษาดูงาน 
กิจกรรม 16.5 เชิดชูเกียรติครูผูไ้ดรั้บเคร่ืองราช
อิสริยภรณ์ 
โครงการท่ี 17 จัดจ้างบุคลากร 
กิจกรรม 17.1 การจดัจา้งครูอตัราจา้งใน
รายวิชาขาดแคลน  
กิจกรรม 17.2 จดัจา้งครูต่างชาติ  
กิจกรรม 17.3 จา้งพนกังานบริการ 
กิจกรรม 17.4 การจดัจา้งยามรักษาความ
ปลอดภยั  
กิจกรรม 17.5 ครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน 

 6.พฒันาสภาพแวดลอ้มร่ม
ร่ืนและเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาใหเ้ป็นเครือข่าย

5.พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
สนบัสนุนการ
เรียนการสอน 

6.สภาพแวดลอ้ม
ร่มร่ืนและเป็น
องคก์รแห่งการ
เรียนรู้พฒันาแหล่ง
เรียนรู้และ

12. จดั
การศึกษาเพื่อ
สร้างคุณภาพ
ภาพชีวิต 
 

2.ประกนั
คุณภาพดา้น
การสอน ดา้น
กีฬา ดา้น
อาชีพ ดา้น

โครงการท่ี 18 พฒันาระบบฐานข้อมูล ส่ือ
นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรม 18.1 ทศันศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก 



122 
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ชุมชนท่ีเขม้แขง็  ส่ิงแวดลอ้มให้

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาใหเ้ป็น
เครือข่ายชุมชนท่ี
เขม้แขง็ 

ภาษา พฒันา
อาคารเรียน 
ส่ือเทคโนโลยี
ดา้น 
การเรียนการ
สอนใหค้รบ 
ส่ิงแวดลอ้ม
ร่มร่ืน มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
เด็ก พฒันา
ระบบก ากบั
ติดตาม
คุณภาพงาน 
ท่ีใช้
หลกัธรรม
มาภิบาล การ
บริหารจดัการ
แบบมีส่วน
ร่วม ตามหลกั

กิจกรรม 18.2 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระ 
18.2.1 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
18.2.2 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระการงาน
พื้นฐานอาชีพ 
18.2.3 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
18.2.4 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม 18.3กระจายสัญญาณ internet 
กิจกรรม 18.4 พฒันาเสียงงานโสตทศันูปกรณ์ 
กิจกรรม 18.5 งานประสานความร่วมมือทาง
วิชาการ 
กิจกรรม 18.6 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรม 18.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายนอก
หอ้งเรียน 
กิจกรรม 18.8 งานป้องกนัอุบติัภยั 
กิจกรรม 18.9 พฒันาอาคารสถานท่ีและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน 
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ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งสู่
ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนื 
 

กิจกรรม 18.10 การตกแต่งอาคารสถานท่ี 
กิจกรรม 18.11 พฒันาความสะอาดของ
โรงเรียน (5 ส) 
กิจกรรม 18.12 พฒันางานสาธารณูปโภค 
กิจกรรม 18.13 พฒันาระบบภาพและเสียงใน
โดม 
กิจกรรม 18.14  พฒันาปรับปรุง
โสตทศันูปกรณ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม 18.15 ปรับปรุงปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 
กิจกรรม 18.16 งานบริการส่ือเทคโนโลยทีาง 

 4.ระบบการบริหารจดัการ
และพฒันาวิชาการท่ีเนน้
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบ
ดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษา โดยยดึ
เป้าหมาย วิสัยทศัน์และ
พนัธกิจของสถานศึกษา
ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.ส่งเสริม พฒันา 
สมรรถนะ
ครูผูส้อนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
5.พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล แหล่ง
เรียนรู้ ในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจ 

13. พฒันาระบบ
บริหารจดัการใหมี้
ประสิทธิภาพ 
14. สร้างความ
เขม้แขง็ในการ
บริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วม 
15. ส่งเสริมการมี

8. พฒันาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ใหส้ามารถ
จดัการเรียนรู้
อยา่งมีคุณภาพ
ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  

4.จดัตั้ง
กองทุน ระดม
ทรัพยากรเพื่อ
สนบัสนุนการ
จดัการศึกษา-
การวิจยัและ
พฒันา และ
เสริมแรง 

โครงการท่ี 19 สร้างเสริมความเข้มแข็งทาง
การศึกษา 
กิจกรรม 19.1 ขวญัและก าลงัใจ 
กิจกรรม 19.2สนบัสนุนใหค้รูเขา้ร่วมกิจกรรม 
เช่นครูดีในดวงใจครูดีศรี ท.พ. ครูดีไม่มี
อบายมุขหน่ึงแสนครูดี 
กิจกรรม 19.3 น ้าใจจากเพื่อน 
กิจกรรม 19.4 ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัผูมี้
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
5.พฒันาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
 

เพื่อสนบัสนุน
การเรียนการ
สอน 

ส่วนร่วมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 
 

9. พฒันาระบบ
การบริหารงาน
บุคคลใหมี้
ประสิทธิภาพ
โดยเช่ือมโยง
กบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง    
 

ส าหรับครู
และบุคลากร
ในโรงเรียน 

น ้าใจ 
กิจกรรม 19.5 ปันน ้าใจให้รุ่นนอ้ง 

 4.มีระบบการบริหารจดัการ
และพฒันาวิชาการท่ีเนน้
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบ
ดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษา โดยยดึ
เป้าหมาย วิสัยทศัน์และ
พนัธกิจของสถานศึกษา
ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

3.ประกนัคุณภาพ
การเรียนการ
สอน บูรณาการ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการจดัการ
เรียนการสอนให้
ไปสู่ ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
พร้อมกบัระบบ
ดูแลช่วยเหลือ

7.นอ้มน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบูรณษการ
เพื่อการจดัการ
เรียนรู้ในการ
ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่ง
มีความสุข บริหาร
และท างานโดยยดึ
หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เสริมสร้าง
ความมัน่คง
ของสถาบนั
หลกัและการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อนัมี
พระมหากษตัริ
ยท์รงเป็น
ประมุข 

2.ประกนั
คุณภาพดา้น
การสอน ดา้น
กีฬา ดา้น
อาชีพ ดา้น
ภาษา พฒันา
อาคารเรียน 
ส่ือเทคโนโลยี
ดา้น 
การเรียนการ
สอนใหค้รบ 

โครงการท่ี 20 น้อมน ้าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงสู่ต้นแบบของสถานศึกษา
พอเพยีง 
กิจกรรม 20.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 แหล่ง
เรียนรู้พอเพียง  
20.1.1 พฒันาและปรัปปรุงสวนวรรณคดีไทย
พอเพียง 
20.1.2 คณิตศาสตร์พอเพียง 
20.1.3  จดัป้ายนิเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
20.1.4  ศูนยสุ์ขศึกษาพอเพียง 
20.1.5 การออกแบบผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือ
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
นกัเรียน 
 

2. ปลูกฝัง
ผูเ้รียนดา้น
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์
12. จดั
การศึกษาเพื่อ
สร้างคุณภาพ
ภาพชีวิต 
 

ส่ิงแวดลอ้ม
ร่มร่ืน มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
เด็ก พฒันา
ระบบก ากบั
ติดตาม
คุณภาพงาน 
ท่ีใช้
หลกัธรรม
มาภิบาล การ
บริหารจดัการ
แบบมีส่วน
ร่วม ตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งสู่
ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนื 

ใชภ้ายในโรงเรียนเพื่อแกปั้ญหาผูเ้รียนไม่
เขา้ใจเร่ืองทศันธาตุ บูรณาการหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างอาชีพ 
20.1.6 ฝึกทกัษะการมีงานท านอ้มน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
20.1.7 Sufficient economy 
20.1.8  ส่งเสริมการหารายไดร้ะหวา่งเรียนตาม
รอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
20.1.9 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
“ขมุทรัพย ์ท.พ.” 
กิจกรรม 20.2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาตน้แบบ
พอเพียง 



126 

 

วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
 

 1.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R x 8C) 
6.จดัสภาพแวดลอ้มและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การบริหารจดัการเรียนรู้ 
 
 

2.ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดรั้บการ
พฒันาเตม็
ศกัยภาพในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจ 
มุ่งสู่ศตวรรษท่ี 
21 
5.พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูล แหล่ง
เรียนรู้ ในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจ 
เพื่อสนบัสนุน
การเรียนการ
สอน 

3.หลกัสูตรเป็น
มาตรฐานสากล 
ผูเ้รียนมีความรู้
พื้นฐานอาชีพอยา่ง
นอ้ย 1 อาชีพ และ
มีทกัษะใน 
การส่ือสารอยา่ง
นอ้ย 2 ภาษาเพื่อมุ่ง
ผูเ้รียนมีงานท าใน
เขตระเบียง
เศรษฐกิจ สู่
สมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21  
และยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนใหสู้งกวา่
ค่าเฉล่ีย
ระดบัประเทศ 

5. พฒันา
คุณภาพ
กระบวนการ
เรียนรู้ 
6. สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขนั 
 

2.ประกนั
คุณภาพดา้น
การสอน ดา้น
กีฬา ดา้น
อาชีพ ดา้น
ภาษา พฒันา
อาคารเรียน 
ส่ือเทคโนโลยี
ดา้น 
การเรียนการ
สอนใหค้รบ 
ส่ิงแวดลอ้ม
ร่มร่ืน มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
เด็ก พฒันา
ระบบก ากบั
ติดตาม
คุณภาพงาน 

โครงการท่ี 21 ไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรม 21.1 จดัหาส่ือสมาร์ททีวี 
กิจกรรม 21.2 จดัหาโต๊ะห้องภาษาไทย 222 
และหอ้ง 415 
โครงการ 26 การจัดการศึกษารองรับเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวันออก 
กิจกรรม 26.1 พฒันาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยเีพื่อบริหารจดัการการเรียนการ
สอน 
กิจกรรม 26.2 ปรับปรุงพฒันาสถานท่ีให้
สอดคลอ้งกบั EEC 
กิจกรรม 26.3 จดักิจกรรมขยายผลครูแกนน า 
EEC 
โครงการ 27 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี (SMT) 
กิจกรรม 27.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
นิเทศการจดัการเรียนการสอน วิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน กจิกรรม /โครงการ 
ท่ีใช้
หลกัธรรม
มาภิบาล การ
บริหารจดัการ
แบบมีส่วน
ร่วม ตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งสู่
ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนื 
 

กิจกรรม 27.2 ส่งเสริมบุคลากรพฒันาความรู้
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
กิจกรรม 27.3 กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพ
นกัเรียนทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
27.3.1 สบู่หอม 
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 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  แผนงบประมาณระยะยาว  (LTEF) 

แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

1.ส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีอตัลกัษณ์ ไดรั้บการ
พฒันาเตม็ศกัยภาพตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา  
ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ มธัยมศึกษาตอน
ปลาย และทวิศึกษา ใน
เขตระเบียงเศรษฐกิจสู่
ศตวรรษท่ี 21  
2.ประกนัคุณภาพดา้น
การสอน ดา้นกีฬา ดา้น
อาชีพ ดา้นภาษา พฒันา
อาคารเรียน ส่ือ
เทคโนโลยดีา้น 
การเรียนการสอนให้ครบ 
ส่ิงแวดลอ้มร่มร่ืน มี

โครงการที่ 1 ส่งเสริมสมรรถนะ - - - -  

กิจกรรม 1.1 ปฐมนิเทศกลุ่มสัมพนัธ์ วสัดุ 46,000 วสัดุ 230,000 รายได้
สถานศึกษา 

กิจกรรม 1.2 ป้ายประวติัโรงเรียนท่ีหนา้อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - 

กิจกรรม 1.3 Q.R. Code ประวติัโรงเรียน - - - - - 

กิจกรรม 1.4 วีดีทศัน์เผยแพ่รประวติัโรงเรียน - - - - - 

โครงการท่ี 2 ส่งเสริมพฒันาอตัลกัษณ์ลูก ท.พ.      

กิจกรรม 2.1 ประกวดมารยาทไทย วสัดุ 5,000 วสัดุ 25,000 - 

กิจกรรม 2.2 นอ้งไหวพ้ี่ พี่รับไหวน้อ้ง วสัดุ 1,000 วสัดุ 5,000 - 

กิจกรรม 2.3 นอ้งส่ิงพี่ยนิดีจากใจ   วสัดุ 86,500 วสัดุ 432,500 - 

โครงการท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ
นักเรียน 

     

กิจกรรม 3.1 กีฬาภายใน วสัดุ 60,000 วสัดุ 300,000 - 

กิจกรรม 3.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬา
ภายนอก 

วสัดุ 20,000 วสัดุ 100,000 - 

กิจกรรม 3.3 วงดนตรีลูกทุ่ง วสัดุ 20,000 วสัดุ 100,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

ระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก  กิจกรรม 3.4 พฒันาวงโยธวาธิต วสัดุ 20,000 วสัดุ 100,000 - 

พฒันาระบบก ากบั
ติดตามคุณภาพงาน ท่ีใช้
หลกัธรรมมาภิบาล การ
บริหารจดัการแบบมีส่วน
ร่วม ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่ง
สู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนื 
 

กิจกรรม 3.5 พฒันาทกัษะทางทศันศิลป์ วสัดุ 30,000 วสัดุ 150,000 - 

กิจกรรม 3.6 พฒันาวงดนตรีไทย วสัดุ 20,000 วสัดุ 100,000 - 

กิจกรรม 3.7 พฒันาการแสดงนาฏศิลป์ วสัดุ 20,000 วสัดุ 100,000 - 

กิจกรรม 3.8 สัปดาห์ศิลปะ วสัดุ 5,000 วสัดุ 25,000 - 

กิจกรรม  3.9 ปรับปรุงหอ้งเรียนและหอ้งพกัครู
กลุ่มสาระศิลปะ 

วสัดุ 15,000 วสัดุ 75,000 - 

กิจกรรม 3.10 บ ารุงซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีไทย
และเคร่ืองดนตรีสากล  

วสัดุ 70,000 วสัดุ 350,000 - 

โครงการท่ี 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอนัพงึประสงค์ 

     

กิจกรรม 4.1 เด็กดีศรีชาวทุ่ง     - 

4.1.1ของหายไดค้ืน - - - - - 

กิจกรรม 4.2 ธนาคารโรงเรียน วสัดุ 15,000 วสัดุ 75,000 - 

 กิจกรรม 4.3 วนัส าคญัทางพุทธศาสนา     
(ร่วมงานเทศน์มหาชาติ,ร่วมงานเทศน์มหาชาติ,
ร่วมงานทอดกฐิน,ร่วมงานบวชสามเณรภาคฤดู
ร้อน,วนัขึ้นปีใหม่ ,วนัเขา้พรรษา, วนัวิสาขบูชา, 

ค่าวสัดุ 20,000 ค่าวสัดุ 100,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

วนัมาฆบูชา, วนัอาสาฬหบูชา ,วนัเขา้พรรษา, 
พิธีพุทธมามกะ เป็นตน้) 

 กิจกรรม  4.4 วนัส าคญัต่าง ๆ (วนัไหวค้รู,วนัแม่
แห่งชาติ,วนัสถาปนา ร.ร.,วนัปิยมหาราช,วนั
เกษียณอายรุาชการ,วนัพ่อแห่งชาติ,วนัเด็ก,วนั
ขึ้นปีใหม่) 

ค่าวสัดุ 30,000 ค่าวสัดุ 150,000 - 

กิจกรรม 4.5 โรงเรียนวิถีพุทธ       

กิจกรรม 4.5.1 สอบธรรมสนามหลวง ค่าวสัดุ 7,000 ค่าวสัดุ 35,000 - 

กิจกรรม 4.5.2 โรงเรียนรักษาศิล 5 ค่าวสัดุ 11,000 ค่าวสัดุ 55,000 - 

กิจกรรม 4.5.3 ค่านิยม 12 ประการ ค่าวสัดุ 1,800 ค่าวสัดุ 9,000 - 

กิจกรรม 4.5.4 การสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านองสรภณัญะ 

ค่าวสัดุ 6,300 ค่าวสัดุ 31,500 - 

กิจกรรม 4.5.5 บนัทึกความดี - - - - - 

กิจกรรม 4.6 การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละสอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนัของ
โรงเรียน 

- - - - - 

4.6.1 จดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีเนน้คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

- - - - - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

 4.6.2  กิจกรรม พฒันาคุณลกัษะและการ
สอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนัของโรงเรียนเพื่อ
ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัน้ี 

- - - - - 

 กิจกรรม 4.7 กิจกรรมหนา้เสาธง - - - - - 

กิจกรรม 4.8 จิตอาสา - - - - - 

กิจกรรม 4.9 เลือกตั้งสภานกัเรียน ค่าวสัดุ 3,000 ค่าวสัดุ 15,000 - 

โครงการ 5 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิ
ศึกษา) 

     

กิจกรรม 5.1 ปฐมนิเทศนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายและหลกัสูตรอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) 

- - - - - 

กิจกรรม 5.2 พฒันาหลกัสูตรและแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - 

กิจกรรม 5.3 สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ทวิศึกษา - - - - - 

กิจกรรม 5.4 พฒันาศกัยภาพและทกัษะทาง
วิชาชีพของผูเ้รียน 

- - - - - 

 กิจกรรม 5.5  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศ - - - - - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

ติดตาม 
 กิจกรรม 5.6 พฒันาระบบฐานขอ้มูลอยา่งมี

ประสิทธิภาพสบการณ์วิชาชีพและนิเทศติดตาม 
ค่าวสัดุ 1,000 ค่าวสัดุ 5,000 - 

กิจกรรม 5.7 ทวิอาสาพฒันาชุมชน ค่าวสัดุ 4,000 ค่าวสัดุ 20,000 - 

กิจกรรม 5.8 ปฐมนิเทศนกัเรียนก่อนออกฝึกงาน ค่าวสัดุ 2,500 ค่าวสัดุ 12,500 - 

กิจกรรม 5.9 การติวสอบมาตรฐานวิชาชีพ ค่าวสัดุ 3,300 ค่าวสัดุ 16,500 - 

กิจกรรม 5.10 การน าเสนอ สรุปผลการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ค่าวสัดุ 3,500 ค่าวสัดุ 17,500 - 

กิจกรรม 5.11 รับประกาศนียบตัรวิชชีพ - - - - - 

โครงการท่ี 6 ส่งเสริมพฒันาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ 

     

กิจกรรม 6.1 แข่งขนักิจกรรมวิทยาศาสตร์
ภายนอกโรงเรียน 

ค่าวสัดุ 1,000 ค่าวสัดุ 5,000 - 

 กิจกรรม 6.2 วนัส าคญัของภาษาไทย ค่าวสัดุ 8,000 ค่าวสัดุ 40,000 - 

6.2.1วนัสุนทรภู่  - - - - - 

6.2.2 วนัภาษาไทย - - - - - 

6.2.3 วนัวิชาการ Open House - - - - - 

 กิจกรรม 6.3 พฒันาทกัษะและยกระดบั ค่าวสัดุ 8,000 ค่าวสัดุ 40,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
 6.3.1 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิภาษาไทย - - - - - 

6.3.2 ติวโอเน็ตภาษาไทย - - - - - 

6.3.3 ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะภาษาไทย - - - - - 

6.3.4 ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาไทย - - - - - 

กิจกรรม 6.4 พฒันาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย - - - - - 

6.4.1จดัป้ายนิเทศภาษาไทยน่ารู้  ค่าวสัดุ 1,500 ค่าวสัดุ 7,500 - 

6.4.2 พฒันาศูนยภ์าษาไทย  ค่าวสัดุ 1,500 ค่าวสัดุ 7,500 - 

6.4.3ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภาษาไทย     - 

6.4.4 เรียนรู้การใช ้Q R code ค่าวสัดุ 17,000 ค่าวสัดุ 85,000 - 

6.4.5 ผูเ้รียนศึกษาความรู้เก่ียวกบัวรรณคดีจาก
การสแกน Q R code 

- - - - - 

6.4.6 ผูเ้รียนใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจาก
แหล่งบริการสืบคน้และเผยแพร่ขอ้มูล
สารสนเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- - - - - 

กิจกรรม 6.5วนัวิทยาศาสตร์ ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

กิจกรรม 6.6วนัคริสตม์าส ค่าวสัดุ - ค่าวสัดุ - กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน15,500 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

 กิจกรรม 6.7 วนัอาเซียน - - - - - 
 กิจกรรม 6.8 ป้ายนิเทศปักษล์ะค าถาม ค่าวสัดุ 2,500 ค่าวสัดุ 12,500 - 

 กิจกรรม 6.9 หลกัสูตรระยะสั้นอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อการมีงานท า 

ค่าวสัดุ 2,000 ค่าวสัดุ 10,000 - 

กิจกรรม 6.10 ทศันศึกษาวิทยาศาสตร์ ค่าใชส้อย 6,000 
ค่าวสัดุ 4,000 

10,000 ค่าใชส้อย 6,000 
ค่าวสัดุ 4,000 

50,000 - 

กิจกรรม 6.11 แข่งขนักิจกรรมวิทยาศาสตร์
ภายนอกโรงเรียน 

ค่าวสัดุ 1,000 ค่าวสัดุ 5,000 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

1,000/ปี 

โครงการ 7 ส่งเสริมพฒันาทักษะชีวิต      
กิจกรรม 7.1 ยวุวาณิชย ์ ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 
กิจกรรม 7.2ค่าย Math Camp ค่าใชส้อย  

ค่าวสัดุ  
31,500 
4,000 

ค่าใชส้อย  
ค่าวสัดุ  

31,500 
4,000 

กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

35,500/ปี 

กิจกรรม 7.3 English Camp ค่าใชส้อย  15,000 ค่าใชส้อย  75,000 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

15,000/ปี 

กิจกรรม 7.4 งานคอมพิวเตอร์ - - - - - 

7.4.1 ซ่อมปร้ินเตอร์ ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

7.4.2 จดัซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ ค่าวสัดุ 8,000 ค่าวสัดุ 40,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

7.4.3 จดัซ้ือสายสัญญาณ ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 7.5 งานประดิษฐ์ ค่าวสัดุ 2,500 ค่าวสัดุ 12,500 - 

กิจกรรม 7.6 งานคหกรรม ค่าวสัดุ 7,500 ค่าวสัดุ 37,500 - 

 กิจกรรม 7.7 งานเกษตร ค่าวสัดุ 7,500 ค่าวสัดุ 37,500 - 

กิจกรรม 7.8 งานช่างอุตสาหกรรม ค่าวสัดุ 7,000 ค่าวสัดุ 35,000 - 

กิจกรรม 7.9  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ค่าวสัดุ 40,000 ค่าวสัดุ 200,000 กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน40,000/ปี 

7.9.1 ส่งเสริมศกัยภาพกิจกรรม 4 H  - - - - - 

7.9.2 ปราชญชุ์มชนสู่กิจกรรม 4 H - - - - - 

7.9.3 ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้อิสระ IS - - - - - 

7.9.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ IS - - - - - 

กิจกรรม 7.10 จดัป้ายนิเทศ ค่าวสัดุ 8,500 ค่าวสัดุ 42,500 - 

กิจกรรม 7.11 พฒันาส่ือการเรียนรู้การเขียน
โปรแกรม 

ค่าวสัดุ 178,000 ค่าวสัดุ 890,000 กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 178,000/ปี 

กิจกรรม 7.12 การหารายไดร้ะหวา่งเรียน - - - - - 

โครงการท่ี 8 ส่งเสริมและพฒันาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

     

กิจกรรม 8.1 Chinese and English Time ค่าวสัดุ 2,500 ค่าวสัดุ 12,500 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

8.1.1 หนีห่าวภาษาจีน  ค่าใชส้อย 500  
ค่าวสัดุ 750 

1,250 ค่าใชส้อย 500  
ค่าวสัดุ 750 

6,250 - 

8.1.2 Spelling Fun ค่าใชส้อย 500  
ค่าวสัดุ750 

1,250 ค่าใชส้อย 500  
ค่าวสัดุ750 

6,250 - 

 กิจกรรม 8.2 Englist Fun camp for Teacher ค่าวสัดุ 6,000 ค่าวสัดุ 30,000 - 

 โครงการ 9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

กิจกรรม 9.1ปรับ ลด 0 ร.,มส. และซ่อมเสริม ค่าใชส้อย 2,000 ค่าใชส้อย 10,000 - 

กิจกรรม 9.2 ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียนและงาน
ศิลปหตัถกรรม 

ค่าใชส้อย  
  ค่าวสัดุ 

200,000 ค่าใชส้อย  
  ค่าวสัดุ 

1,000,000 กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

200,000/ปี 

กิจกรรม 9.3 ส่งเสริมทกัษะคณิตศาสตร์     - 

9.3.1 สัปดาห์คณิตศาสตร์ ค่าวสัดุ 3,500 ค่าวสัดุ 17,500 - 

9.3.2 การแข่งขนัคณิตศาสตร์ ค่าวสัดุ 1,500 ค่าวสัดุ 7,500 - 

กิจกรรม 9.4 เปิดบา้นวิชาการ Open House ค่าใชส้อย  
  ค่าวสัดุ 

80,000 ค่าใชส้อย  
  ค่าวสัดุ 

400,000 กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 80,000/ปี 

กิจกรรม 9.5 แข่งขนัทกัษะคณิตศาสตร์เพื่อ
คดัเลือกตวัแทนสหวิทยาเขตมุ่งสู่งาน
ศิลปหตัถกรรม 

ค่าใชส้อย 17,500 ค่าใชส้อย 87,500 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

โครงการ 10 พฒันาการเรียนรู้แบบองิมาตรฐาน      

กิจกรรม 10.1 การสอบ O-NET,PISA,NT ค่าใชส้อย 20,000 ค่าใชส้อย 100,000 - 

กิจกรรม 10.2 การเตรียมความพร้อมการสอบ 
O-NET 

 15,000  75,000 - 

กิจกรรม 10.3 การติว O-NET ค่าใชส้อย 10,000 ค่าใชส้อย 50,000 - 

 โครงการ 11 การประกนัคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

     

กิจกรรม 11.1พฒันามาตรฐานการสอนดว้ยการ
นิเทศการสอนภายใน 

ค่าวสัดุ 15,000 ค่าวสัดุ 75,000 - 

กิจกรรม 11.2ส่งเสริมการอบรมทกัษะความรู้
ของครูดา้นการจดัการเรียนการสอน 

ค่าตอบแทน 50,000 ค่าตอบแทน 250,000 - 

กิจกรรม 11.3 พฒันาระบบงานวิชาการ ค่าวสัดุ 328,000 ค่าวสัดุ 1,640,000 - 

กิจกรรม 11.4 พฒันาระบบงานทะเบียน ค่าวสัดุ 65,000 ค่าวสัดุ 325,000 - 

กิจกรรม 11.5พฒันาระบบงานวดัผลประเมินผล ค่าใชส้อย 20,000  
ค่าวสัดุ 55,000 

75,000 ค่าใชส้อย 100,000  
ค่าวสัดุ 275,000 

375,000 - 

กิจกรรม 11.6พฒันาระบบงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ค่าใชส้อย 5,000  
ค่าวสัดุ 20,000 

25,000 ค่าใชส้อย 25,000  
ค่าวสัดุ 100,000 

125,000 - 

กิจกรรม 11.7การรับนกัเรียนสายสามญั ม.1 , ม. ค่าใชส้อย 20,000  30,000 ค่าใชส้อย 100,000   150,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

4 และทวิศึกษา ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 100,000 

กิจกรรม 11.8รวบรวมขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 11.9 บริการขอ้มูลสารสนเทศ ค่าวสัดุ 2,000 ค่าวสัดุ 10,000 - 

กิจกรรม 11.10 แนะแนวการศึกษาต่อนกัเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6 

ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

 กิจกรรม 11.11ติดตามผลนกัเรียนชั้น ม.3 และม.
6 

ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 11.12แนะแนวสัญจรนกัเรียนประถม 6 ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 11.13 ทุนการศึกษา ค่าวสัดุ 1,000 ค่าวสัดุ 5,000 - 

กิจกรรม 11.14 เขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ค่าใชส้อย  
  ค่าวสัดุ 

682,560 ค่าใชส้อย  
  ค่าวสัดุ 

3,412,800 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

682,560/ปี 

กิจกรรม 11.15 ส่งเสริมกิจกรรม นกัศึกษาวิชา
ทหาร 

ค่าใชส้อย 7,000 ค่าใชส้อย 35,000 - 

กิจกรรม 11.16ลูกเสือ-เนตรนารี ยวุกาชาด
ร่วมกบัหน่วยงายภายนอก 

- - - - - 

กิจกรรม 11.17วนัถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจา้ 

ค่าวสัดุ 3,000 ค่าวสัดุ 15,000 - 

กิจกรรม 11.18สถาปนาลูกเสือ (สวนสนามและ ค่าวสัดุ 2,000 ค่าวสัดุ 10,000 - 



139 

 

แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

ทบทวนค าปฏิญาณ) 
กิจกรรม 11.19พฒันาห้องลูกเสือ ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 11.20 งานโภชนาการ       - 

กิจกรรม 11.21งานรับรองการประชุมและศึกษา
ดูงาน 

ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 11.22 งานสวสัดิการร้านคา้ - - - - - 

 กิจกรรม 11.23 ธนาคารขยะ - - - - - 

กิจกรรม 11.24 งานทุ่งศุขลาท่ีรัก ค่าวสัดุ 40,000 ค่าวสัดุ 200,000 - 

กิจกรรม 11.25 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ค่าใชส้อย 3,000  
ค่าวสัดุ 2,000 

5,000 ค่าใชส้อย 3,000  
ค่าวสัดุ 2,000 

25,000 - 

กิจกรรม 11.26 ขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ค่าใชส้อย 2,000  
ค่าวสัดุ 6,000 

8,000 ค่าใชส้อย 2,000  
ค่าวสัดุ 6,000 

40,000 - 

กิจกรรม 11.27 พฒันาบริการส่ือการเรียนการ
สอน 

ค่าวสัดุ 2,000 ค่าวสัดุ 10,000  

กิจกรรม 11.28 บริการส่ือการเรียนการสอน ค่าวสัดุ 11,000 ค่าวสัดุ 55,000 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

11,000/ปี 

กิจกรรม 11.29 วิจยัในชั้นเรียน - - - - - 

กิจกรรม 11.30 สัปดาห์หอ้งสมุด ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 5,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

กิจกรรม 11.31 ส่งเสริมการอ่าน ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

10,000/ปี 

กิจกรรม 11.32 งานพฒันาห้องสมุด ค่าวสัดุ 60,000 ค่าวสัดุ 300,000 - 

โครงการท่ี 12 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     - 

กิจกรรม 12.1 เยีย่มบา้นนกัเรียน ค่าวสัดุ 45,000 ค่าวสัดุ 225,000 - 

กิจกรรม 12.2 ประเมินพฤติกรรม SDQ - - - - - 

กิจกรรม 12.3 จดัท าฐานขอ้มูลนกัเรียน DMC ค่าวสัดุ 1,000 ค่าวสัดุ 5,000 - 

กิจกรรม 12.4 งานสารสนเทศโรงเรียน - - - - - 

กิจกรรม 12.5 ประกนัอุบติัเหตุ - - - - - 

กิจกรรม 12.6 วินยัจราจร ค่าวสัดุ 2,000 ค่าวสัดุ 10,000 - 

กิจกรรม 12.7 งานอนามยัโรงเรียน ค่าวสัดุ 52,500 ค่าวสัดุ 262,500 - 

กิจกรรม 12.8 งานบริหารกิจการนกัเรียน ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

 กิจกรรม 12.9 งานก ากบัดูแลความปลอดภยัครู
เวรประจ าวนั 

ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

 กิจกรรม 12.10 สารวตัรนกัเรียน ค่าวสัดุ 2,000 ค่าวสัดุ 10,000 - 

กิจกรรม 12.11 งานปรับพฤติกรรมนกัเรียน ค่าวสัดุ 32,400 ค่าวสัดุ 162,000 - 

กิจกรรม 12.12 งานระดบัชั้น - - - - - 

กิจกรรม 12.13 สภานกัเรียน ค่าวสัดุ 3,000 ค่าวสัดุ 15,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

กิจกรรม 12.14 ระบบสารสนเทศนกัเรียน 
student care 

- - - - - 

กิจกรรม 12.15 งานธุรการกิจการนกัเรียน - - - - - 

กิจกรรม 12.16 วนัพบผูป้กครอง ค่าวสัดุ 15,000 ค่าวสัดุ 75,000 - 

กิจกรรม 12.17 สถานศึกษาคุณธรรม ค่าวสัดุ 1,000 ค่าวสัดุ 5,000 - 

โครงการ 13 พฒันามาตรฐานการบริหารจัดการ
คุณภาพระดับสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาล 

     

กิจกรรม 13.1 ส ารองจ่าย ค่วัสดุ ,ค่าใช้สอย 749,316 ค่วัสดุ ,ค่าใช้สอย 3,746,580 - 

กิจกรรม 13.2 ผา่ยบริหาร ค่วัสดุ ,ค่าใช้สอย 300,000 ค่วัสดุ ,ค่าใช้สอย 1,500,000 - 

กิจกรรม 13.3 งานวิชาการ - - - - - 

13.3.1งานธุรการวิชาการ ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

กิจกรรม 13.4 งานบุคคล - - - - - 

 13.4.1 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุก
รายการ 

ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

 13.4.2 จดัซ้ือจดัหาจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 13.5 งานงบประมาณ     - 

13.5.1 งานการเงิน - - - - - 

13.5.2 งานพสัดุ ค่าวสัดุ 31,778 ค่าวสัดุ 158,890 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

13.5.2.1 จดัหาวสัดุคุรุภณัฑฝ่์ายวิชาการ - - - - - 

13.5.2.2 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

- - - - - 

13.5.2.3 จดัหาวสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

13.5.2.4 จดัหาวสัดุ ครุภณัฑก์ลุ่มสาระภาษาไทย ค่าวสัดุ 15,000 ค่าวสัดุ 75,000 - 

13.5.2.5 จดัหา วสัดุ ครุภณัฑก์ลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าวสัดุ 60,500 ค่าวสัดุ 302,500 - 

13.5.2.6 จดัหา วสัดุ ครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ค่าวสัดุ 8,500 ค่าวสัดุ 42,500 - 

13.5.2.7 ซ่อมบ ารุง วสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ค่าใชส้อย 5,000  
ค่าวสัดุ 10,000 

15,000 ค่าใชส้อย 5,000  
ค่าวสัดุ 10,000 

75,000 - 

 13.5.2.8 จดัหา วสัดุครุภณัฑก์ลุ่มสาระ
ศิลปศึกษา 

- - - - - 

 13.5.2.9 จดัหาวสัดุ ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์กีฬา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

13.5.2.10 จดัหาวสัดุครุภณัฑกิ์จกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

ค่าวสัดุ 2,000 ค่าวสัดุ 10,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

13.5.2.11 จดัหาวสัดุ ครุภณัฑง์านงบประมาณ ค่าวสัดุ 20,000 ค่าวสัดุ 100,000 - 

13.5.2.12 จดัหา วสัดุ ครุภณัฑง์านบริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ 20,000 ค่าวสัดุ 100,000 - 

กิจกรรม 13.6 งานรถโรงเรียน ค่าวสัดุ 396,688 ค่าวสัดุ 1,983,440 - 

กิจกรรม 13.7 งานแผนงาน ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

13.7.1 งานควบคุมภายใน - - - - - 

กิจกรรม 13.8 ธุรการฝ่ายงบประมาณ - - - - - 

กิจกรรม 13.9 ระดมทรัพยากร  - - - - - 

กิจกรรม 13.10 งานบญัชี - - - - - 

กิจกรรม 13.11 งานบริหารทัว่ไป - - - - - 

13.11.1 งานธุรการโรงเรียน - - - - - 

13.11.2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (2400*12) ค่าใชส้อย 24,000 ค่าใชส้อย 120,000 - 

 13.11.3 จดัซ้ือหมึกพิมพแ์ละซ่อมบ ารุง
เคร่ืองพิมพ ์

ค่าใชส้อย , ค่าวสัดุ 6,000 ค่าใชส้อย , ค่าวสัดุ 30,000 - 

 กิจกกรม 13.12 พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มสาระ
ทุกกลุ่มสาระ 

- - - - - 

 13.12.1 พฒันาศูนยค์ณิตศาสตร์ ค่าวสัดุ 4,500 ค่าวสัดุ 22,500 - 

13.12.2 พฒันาศูนยว์ิทยาศาสตร์ ค่าวสัดุ 20,000 ค่าวสัดุ 100,000 - 

13.12.3 พฒันาศูนยส์ังคมศึกษา ฯ ค่าวสัดุ 62,000 ค่าวสัดุ 310,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

13.12.4 พฒันาศูนยสุ์ขศึกษาและพลศึกษา ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

13.12.5 พฒันาศูนยก์ารงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

- - - - - 

13.12.6 พฒันาศูนยส์าระภาษาต่างประเทศ ค่าวสัดุ 8,500 ค่าวสัดุ 42,500 - 

13.12.7 พฒันาศูนยศิ์ลปศึกษา - - - - - 

13.12.8 พฒันาห้องแนะแนว ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

กิจกรรม 13.13 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ค่าใชส้อย - ค่าใชส้อย - 3,090,600 
เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการท่ี 14 การประสานสัมพนัธ์โรงเรียน
และชุมชน 

     

กิจกรรม 14.1 ประชุมผูป้กครอง ผูป้กครอง
เครือข่าย 

ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

 กิจกรรม 14.2 ปราชญชุ์มชน ค่าวสัดุ 25,000 ค่าวสัดุ 125,000 - 

 กิจกรรม 14.3 พฒันางานโครงสร้างเผยแพร่
เกียรติประวติัโรงเรียน 

- - - - - 

กิจกรรม 14.4 งานประชาสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน 

- - - - - 

กิจกรรม 14.5 งานร่วมมือและมีส่วนร่วมกบั - - - - - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

ชุมชน 
กิจกรรม 14.6 งานประสานรับการสนบัสนุน
จากชุมชน 

- - - - - 

กิจกรรม 14.7 พฒันางานประชาสัมพนัธ์และ
ส่ือสาร 

ค่าใชส้อย  8,500 ค่าใชส้อย  42,500 - 

กิจกรรม 14.8 พฒันาสารสนเทศโรงเรียน ค่าใชส้อย 1,500 ค่าใชส้อย 7,500 ส ารองจ่าย 
3,500/ปี 

โครงการท่ี 15 พฒันาการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- - - -  

กิจกรรม 15.1การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ค่าวสัดุ 2,000 ค่าวสัดุ 10,000 - 

กิจกรรม 15.2การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพบปะสังสรรค ์

ค่าวสัดุ 2,000 ค่าวสัดุ 10,000 - 

 กิจกรรม 15.3 เผยแพร่เชิดชูเกียรติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- - - - - 

 โครงการท่ี 16 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ      

3.สร้างครูมืออาชีพ
สนบัสนุนความกา้วหนา้
ในช่วงเร่ิมสู่อาชีพ 10 ปี

กิจกรรม 16.1 ส่งเสริมและพฒันามีการเล่ือน
วิทยฐานะ 

- - - - - 

กิจกรรม 16.2 ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรม ท่ี - - - - - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

แรก  สร้างเครือข่ายครู
ทุ่งศุขลา 
และพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
สนบัสนุนการเรียนรู้ของ
ครูและนกัเรียน 

สนบัสนุนความกา้วหนา้ในวิชาชีพเช่นการ
ประกวด Best Practice, ครูดีในดวงใจ เป็นตน้ 
กิจกรรม 16.3 ส่งเสริมการเขา้รับการพฒันา
ตนเองท่ีทุกหน่วยงานจดั  

ค่าวสัดุ 60,000 ค่าวสัดุ 300,000 - 

กิจกรรม 16.4 การศึกษาดูงาน ค่าวสัดุ 85,600 ค่าวสัดุ 428,000 - 

กิจกรรม 16.5 เชิดชูเกียรติครูผูไ้ดรั้บเคร่ืองราช
อิสริยภรณ์ 

- - - - - 

โครงการท่ี 17 จัดจ้างบุคลากร      

กิจกรรม 17.1 การจดัจา้งครูอตัราจา้งในรายวิชา
ท่ีขาดแคลน  

- - - - รายได้
สถานศึกษา 

กิจกรรม 17.2จดัจา้งครูต่างชาติ  - - - - รายได้
สถานศึกษา 

กิจกรรม 17.3จา้งพนกังานบริการ  - - - - รายได้
สถานศึกษา 

 กิจกรรม 17.4 จดัจา้งยามรักษาความปลอดภยั 
(2X12X10,000) 

- - - - รายได้
สถานศึกษา 

 กิจกรรม 17.5 ครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน - - - - สพม.18 

 โครงการ 18 พฒันาระบบฐานข้อมูล ส่ือ      
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรม 18.1ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอก 

- - - - - 

กิจกรรม 18.2แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระ ค่าวสัดุ 36,000 ค่าวสัดุ 180,000 - 

18.2 .1 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

18.2.2 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระการงาน
พื้นฐานอาชีพ 

ค่าวสัดุ 3,000 ค่าวสัดุ 15,000 - 

18.2.3 แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ค่าวสัดุ 6,000 ค่าวสัดุ 30,000 - 

18.2.4 พฒันาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 18.3 กระจายสัญญาณ internet - - - - - 

กิจกรรม 18.4 พฒันาระบบเสียงงาน
โสตทศันูปกรณ์ 

- - - - รายได้
สถานศึกษา
102,000/ปี 

 กิจกรรม 18.5งานประสานความร่วมมือทาง ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

วิชาการ 
 กิจกรรม 18.6 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

กิจกรรม 18.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายนอก
หอ้งเรียน 

- - - - - 

กิจกรรม 18.8 งานป้องกนัอุบติัภยั - - - - - 

กิจกรรม 18.9 พฒันาอาคารสถานท่ีและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน 

ค่าวสัดุ 422,566 ค่าวสัดุ 2,112,830 รายได้
สถานศึกษา 
1,050,000/ปี 

กิจกรรม 18.10 การตกแต่งอาคารสถานท่ี ค่าวสัดุ 20,000 ค่าวสัดุ 100,000 - 

กิจกรรม 18.11 พฒันาความสะอาดของโรงเรียน
(5 ส) 

ค่าวสัดุ 60,000 ค่าวสัดุ 300,000 - 

กิจกรรม 18.12 พฒันางานสาธารณูปโภค - - - - - 

กิจกรรม 18.13 พฒันาระบบภาพและเสียงใน
โดม 

ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 30,000 - 

กิจกรรม 18.14  พฒันาปรับปรุงโสตทศันูปกรณ์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

- - - - - 

กิจกรรม 18.15 ปรับปรุงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ - - - - รายได้
สถานศึกษา 
90,000/ปี 



149 

 

แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

 กิจกรรม 18.16 งานบริการส่ือเทคโนโลยทีาง
การศึกษา 

ค่าวสัดุ 11,000 ค่าวสัดุ 55,000 - 

4.จดัตั้งกองทุน ระดม
ทรัพยากรเพื่อสนบัสนุน
การจดัการศึกษา-การวิจยั
และพฒันา และเสริมแรง 
ส าหรับครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 
 

โครงการท่ี 19 เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
การศึกษา 

     

กิจกรรม 19.1 ส่งเสริมก าลงัใจ ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 19.2 สนบัสนุนใหค้รูเขา้ร่วมกิจกรรม 
เช่น ครูดีในดวงใจ ครูดีศรี ท.พ. ครูดีไม่มี
อบายมุข หน่ึงแสนครูดี 

- - - - - 

กิจกรรม 19.3 น ้าใจจากเพื่อน - - - - - 

กิจกรรม 19.4 ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัผูมี้น ้าใจ
แก่โรงเรียน 

ค่าวสัดุ 30,000 ค่าวสัดุ 150,000 - 

กิจกรรม 19.4 ปันน ้าใจให้รุ่นนอ้ง (งานชมรม
ศิษยเ์ก่า) 

- - - - - 

กิจกรรม 19.5 เพื่อนท่ีปรึกษางานวิชาการ - - - - - 

โครงการ 20 น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงสู่ต้นแบบสถานศึกษาพอเพยีง 

     

กิจกรรม 20.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 แหล่ง
เรียนรู้พอเพียง 

- - - - - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

 20.1.1 พฒันาและปรับปรุงสวนวรรณคดีไทย
พอเพียง 

ค่าวสัดุ 7,000 ค่าวสัดุ 35,000 - 

 20.1.2 คณิตศาสตร์พอเพียง ค่าวสัดุ 1,250 ค่าวสัดุ 6,250 - 

20.1.3จดัป้ายนิเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ค่าวสัดุ 3,000 ค่าวสัดุ 15,000 - 

20.1.4 ศูนยสุ์ขศึกษาพอเพียง - - - - - 

20.1.5 การออกแบบผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใช้
ภายในโรงเรียนเพื่อแกปั้ญหาผูเ้รียนไม่เขา้ใจ
เร่ืองทศันธาตุ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การสร้างอาชีพ 

- - - - - 

20.1.6  ฝึกทกัษะการมีงานท านอ้มน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - 

20.1.7  Sufficient economy - - - - - 

20.1.8  ส่งเสริมการหารายไดร้ะหวา่งเรียนตาม
รอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - 

20.1.9  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
“ขมุทรัพย ์ท.พ.” 

ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 20.2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาตน้แบบ
พอเพียง 

- - - - - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

 โครงการ 21 ไทยแลนด์ 4.0      

 กิจกรรม 21.1 จดัหาส่ือสมาร์ททีวี  - - - - รายได้
สถานศึกษา 

275,000 

 กิจกรรม 21.2 จดัหาโต๊ะห้องภาษาไทย 222 และ 
หอ้ง 415  

- - - - รายได้
สถานศึกษา 

90,000 

โครงการท่ี 22 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

     

กิจกรรม 22.1 ศูนยป์ฏิบติัการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ค่าวสัดุ 15,000 ค่าวสัดุ 75,000 - 

กิจกรรม 22.2 ห้องเรียนสีขาว ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 22.3 โครงงานปลอดบุหร่ี แอลกอฮอล์
และอบายมุข 

- - - - - 

22.3.1 รณรงคห่์างไกลบุหร่ี ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

22.3.2 กรองผูสู้บบุหร่ี - - - - - 

22.3.3 บ าบดัยาเสพติด - - - - - 

กิจกรรม 22.4 สุ่มตรวจปัสสาวะ ค่าวสัดุ 6,000 ค่าวสัดุ 30,000 - 

กิจกรรม 22.5 คลินิกเสมารักษ ์จิตสังคมบ าบดั
ในสถานศึกษา 

- - - - - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

กิจกรรม 22.6      1 ต ารวจ 1 โรงเรียน - - - - - 

 กิจกรรม 22.7 โมเดล IAMTP ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

 กิจกรรม 22.8 ประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ค่าวสัดุ 1,000 ค่าวสัดุ 5,000 - 

 กิจกรรม 22.9 บนัทึกความร่วมมือกบัภาคี
เครือข่าย 

- - - - - 

กิจกรรม 22.10 เชิงสร้างสรรคใ์นโครงการ
สถานศึกษาสีขาวต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 

ค่าวสัดุ 9,766 ค่าวสัดุ 48,830 - 

โครงการท่ี 23 โรงเรียนปลอดบุหร่ี      

กิจกรรม 23.1     7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหร่ี ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

โครงการท่ี 24 To Be Number One      

กิจกรรม  24.1 ชมรมTo Be Number One ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 24.2 ห้องศูนยป์ฏิบติัการ To Be 
Number One 

- - - - - 

กิจกรรม 24.3 เผยแพร่ร่วมกิจกรรมหน่วยงาน
ภายนอก 

- - - - - 

โครงการท่ี 25 ชมรมจิตอาสาป้องกนัเอดส์      

กิจกรรม  25.1 วนัเอดส์โลก ค่าวสัดุ 3,000 ค่าวสัดุ 15,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

 กิจกรรม 25.2 เสียงตามสายเยาวชนจิตอาสา
ป้องกนัเอดส์ 

- - - - - 

 กิจกรรม 25.3 รายการ Talk Stop Aids - - - - - 

กิจกรรม 25.4 เผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ค่าวสัดุ 35,000 ค่าวสัดุ 175,000 - 

โครงการ 26 การจัดการศึกษารองรับเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวันออก 

     

กิจกรรม 26.1 พฒันาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยเีพื่อบริหารจดัการการเรียนการสอน 

ค่าวสัดุ 6,000 ค่าวสัดุ 30,000 - 

กิจกรรม 26.2 ปรับปรุงพฒันาสถานท่ีให้
สอดคลอ้งกบั EEC 

ค่าวสัดุ 5,000 ค่าวสัดุ 25,000 - 

กิจกรรม 26.3 จดักิจกรรมขยายผลครูแกนน า 
EEC 

ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

กิจกรรม 26.4 จดันิทรรศการการจดัการเรียนการ
สอน EEC 

ค่าวสัดุ 25,000 ค่าวสัดุ 125,000 - 

กิจกรรม 26.5 การกระจายสัญญาณ internet - - - - - 

กิจกรรม 26.6 พฒันาการการจดัการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 

- - - - - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

 กิจกรรม 26.7 พฒันาการการจดัการเรียนการ
สอนคหกรรมและการแปรรูปอาหาร 

- - - - - 

 กิจกรรม 26.8 พฒันาการการจดัการเรียนการ
สอนอิเลก็ทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

- - - - - 

กิจกรรม 26.9 พฒันาการการจดัการเรียนการ
สอนเทคโนโลยกีารเกษตรชีวภาพ 

- - - - - 

กิจกรรม 26.10 พฒันาการการจดัการเรียนการ
สอนเทคโนโลยดิีจิตอล 

- - - - - 

โครงการ 27 โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี (SMT) 

     

กิจกรรม 27.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
นิเทศการจดัการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ค่าใชส้อย 10,000 
 

ค่าใชส้อย 50,000 
 

- 

กิจกรรม 27.2 ส่งเสริมบุคลากรพฒันาความรู้
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ค่าวสัดุ 10,000 ค่าวสัดุ 50,000 - 

 กิจกรรม 27.3 กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียน
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ค่าวสัดุ 30,000 ค่าวสัดุ 150,000 - 
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แผนงาน ปี 62-66 โครงการ/กจิกรรม 
ผลผลติ/งบประมาณ ปี 2562 - 2566 รวม 

อ่ืน ๆ 
ผลผลติ งบประมาณ ผลผลติ งบประมาณ 

เทคโนโลย ี
27.3.1 สบู่หอม วสัดุ 3,315 วสัดุ 16,575 - 
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ส่วนที่  5 
แผนการควบคุม ก ากบัและติดตาม 
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บทบาทหน้าท่ีผู้เกีย่วข้อง 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้เกีย่วข้องกบัการจัดการศึกษา (Code of practice) 

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  ไดก้ าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนซ่ึง ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู – อาจารย ์ลูกจา้งประจ า ผูป้ก
ครอบและชุมชน ไวด้งัน้ี 
1. บทบาทและหนา้ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(1) ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศึกษา 
(2) ใหค้วามเห็นแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 
(3) ใหค้วามเห็นชอบในการจดัการสาระหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ทอ้งถ่ิน 
(4) ก ากบั และติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึง

มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
(6) ส่งเสริมใหมี้การพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
(7) เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้น

การบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา 
(8) ส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ทอ้งถ่ินและชนชาติ 

(9) เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบั
องคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมี
ส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน 

(10) ใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน 

(11)  แต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะกรรมการเพื่อการด าเนินงานตามระเบียบน้ีตามท่ี
เห็นสมควร 

(12)  ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษานั้น 
(13)  ใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยภาคเรียนละสองคร้ัง 
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(14)  
2.  บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

                 (1)  วางแผนงานปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อพฒันาโรงเรียน 
                (2) วางแผนการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน 
          (3) ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดนโยบายของโรงเรียน 
          (4)  สังเกตติดตามประเมินผลการด าเนินงานทางดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน 
          (5)  ติดตามก ากบัการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย 

3.  บทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียน 
(1)  ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวางแผนการก าหนดนโยบายให้

สนองตอบต่อนโยบายส านกัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
(2)  จดัระบบงานของโรงเรียน ก าหนดและมอบหมายงานใหมี้ผูรั้บผิดชอบด าเนินการอยา่ง

เหมาะสม 
(3)  ควบคุมดูแลส่งเสริมการด าเนินงาน ตรวจสอบความถูกตอ้ง ติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบติังานและการด าเนินการ 
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่ออ านวยความสะดวก แกปั้ญหา พฒันางานและสร้างขวญัก าลงัใจ

ในการปฏิบติังาน 
(4)  ประสานสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัทุก ๆ ฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อ

ประโยชน์ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(5)  พฒันาคุณภาพของตนเองใหเ้ป็นผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  ตามเกณฑม์าตรฐาน

ผูบ้ริหารการศึกษา 12 ขอ้ 
4.  บทบาทและหนา้ท่ีของครู 

  (1)  ประพฤติปฏิบติัตามจรรยามารยาทและระเบียบวินยัของขา้ราชการครู 
 (2)  ศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามเป้าหมายนโยบายและแนวทางปฏิบติัของโรงเรียน
ใหเ้กิดประสิทธิผล 

(3)  เป็นผูมี้ความรู้ดี  เป็นท่ีปรึกษาทีดี มีความขยนัและใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามา
พฒันาการเรียนการสอนอยูเ่สมอ 

(4)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายอนันอกเหนือจากการสอนและช่วยเหลือกิจกรรม
ของโรงเรียนเพื่อการพฒันาโรงเรียนดว้ยความเตม็ใจ อุตสาหะ เสียสละ 

(5)  ประสานสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง โรงเรียน
กบันกัเรียน ครูกบันกัเรียน ครูกบัครู  นกัเรียนกบันกัเรียน 

  (6)  ปฏิบติัหนา้ท่ีสั่งสอนศิษยอ์ยา่งเตม็เวลา เตม็ความสามารถ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ 
  (7)  พฒันาคุณภาพของตนเองใหเ้ป็นครูมืออาชีพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 12 ขอ้ 
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5.  บทบาทหนา้ท่ีของลูกจา้งประจ า 

  (1)  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เสียสละ และอุทิศตนใหก้บังาน 
  (2)  ตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั และปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมทั้งในและนอก 
  โรงเรียน 
  (3)  ช่วยกนัดูแลทรัพยส์มบติัของโรงเรียน ไม่ใหช้ ารุดหรือสูญหายก่อนเวลาอนัสมควร 
  (4)  มีความกระตือรือร้นกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ 

6.  บทบาทและหนา้ท่ีของผูป้กครองและชุมชน 
(1)  ดูแลเด็กในปกครองของตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน ให้ 
ก าลงัใจและกระตุน้ใหมี้ความกระตือรือร้นในการเรียน 

  (2)  คอยอบรมนกัเรียนในความปกครองและเอาใจใส่ในการอยูร่่วมกบัชุมชนใหมี้ 
  พฤติกรรมท่ีดี 

 (3)  คอยอบรมนกัเรียนในความปกครองให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ 
 หนา้ท่ีของตนเอง 

(4)  คอยดูแลเอาใจใส่นกัเรียนในความปกครองในเร่ืองชูส้าว ยาเสพติดและอ่ืน ๆ ท่ี 
ผูป้กครองเห็นวา่ไม่เหมาะสม 

  (5)  ชุมชนและโรงเรียนตอ้งมีความสัมพนัธ์ไมตรีท่ีดีต่อกนั 
 (6)  ชุมชนสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือในดา้นวิทยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วสัดุ 
อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยสิ์นต่าง ๆ ตามสมควรเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

  (7)  ชุมชนมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
  (8)  ชุมชนใหบ้ริการแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในชุมชนท่ีสามารถน านกัเรียนไปศึกษาหาความรู้ 
 นอกสถานท่ี 

7.  แนวทางการปฏิบติัส าหรับนกัเรียน (Student Code of Conduct) 
 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนเพื่อมุ่งหวงัให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพและ
เสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

(1)  บทบาทและหนา้ท่ีของนกัเรียนต่อครู 
1)  ใหค้วามเคารพย  าเกรงต่อครู เช่ือฟังค าสั่งสอน 
2) การปฏิบติัตนต่อครู พึงตอ้งรักษามารยาท ไม่แสดงวาจาหรือกิริยาอยา่งใด อยา่ง

หน่ึงอนัไม่สมควร 
3) ใหค้วามช่วยเหลือครูในดา้นการจดัเตรียมส่ือการเรียนการสอนตามโอกาสสมควร 
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4) ใหค้วามร่วมมือกบัครูผูส้อนในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ดว้ยความเตม็ใจ เตม็ความสามารถ 

5) มีความกระตือรือร้นขยนัหมัน่เพียรในการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6) ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทนัต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการอยูเ่สมอ 

(2)  บทบาทและหนา้ท่ีของนกัเรียนต่อเพื่อน 
1)  มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
2) มีความสุภาพอ่อนโยน 
3) ตอ้งใหเ้กียรติกนัฉันพี่นอ้ง 
4) เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีส าหรับเพื่อนและบุคคลอ่ืน 
5) มีน ้าใจเป็นนกักีฬา ช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่ตามควรแก่กรณี 
6) ช่วยเหลือเร่ืองการเรียนซ่ึงกนัและกนั 
7) คบหาสมาคมในฐานะเพื่อนนกัเรียนโรงเรียนเดียวกนั 

(3)  บทบาทของนกัเรียนทีมีต่อชุมชน 
1)  ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาชุมชนตามโอกาส 
2) เคารพต่อกฎหมายบา้นเมืองและปฏิบติัตามแบบแผนของชุมชน 
3) ใหค้วามช่วยเหลือชุมชนในดา้นการสอดส่องแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระท าท่ีผิด

กฎหมายภายในชุมชน 
4) ใหบ้ริการข่าวสารบริการทางวิชาการต่าง ๆ แก่ชุมชนตามโอกาสสมควร 
5) ใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และส่ิงแวดลอ้ม 
(4)  บทบาทและหนา้ท่ีของนกัเรียนต่อโรงเรียน 

1) นกัเรียนพึงรักษามารยาททางสังคม มีระเบียบวินยัดีงาม รักษาช่ือเสียงเกียรติศกัด์ิ
ของโรงเรียนอยู่ 
 เสมอ 

2) ใหค้วามร่วมมือการรักษาความสะอาด อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มของ
โรงเรียนให้น่าอยู่อาศยั 

3) ช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียนไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนเวลา 
อนั  ควร 

      4)   มีความเสียสละในการช่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนอยา่งเตม็ภาคภูมิ 
            5)   ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
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การก ากบั  ตรวจสอบ  และรายงาน (School Accountability) 

 
การก ากบั  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งผลใหก้าร

ปฏิบติังาน มีประสิทธิภาพและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของงานและ
ความกา้วหนา้ขององคก์รในท่ีสุด โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ไดจ้ดัระบบของ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.  การก ากบัติดตาม  โรงเรียนจดัระบบและผูรั้บผิดชอบในการก ากบัติดตาม การปฏิบติังานของ

โรงเรียน โดยผา่นหวัหนา้งานในระดบัปฏิบติัและยดึหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
(1)  โดยการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ หวัหนา้งาน ติดตาม และรับรู้ผลการท างานอยา่ง

ทัว่ถึง  รับรู้ตามเก็บผลงานและประมวลผลงานของบุคลากรอยา่งหม ่าเสมอ 
(2) โดยการก ากบัและควบคุมงาน หวัหนา้งานตรวจเช็คผลการปฏิบติังานของบุคลากรใน

เบ้ืองตน้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ส่วนงานทัว่ไปท่ีสามารถประมวลเบ้ืองตน้ไดใ้หใ้ชก้ารสังเกต
อยา่งรอบคอบ 

2. การประเมินและการตรวจสอบ 
(1)  การตรวจสอบภายใน  โดยเจา้ของโครงการและแผนงานโรงเรียน 
-  เจา้ของงาน / โครงการ / กิจกรรม เป็นผูป้ระเมินผลเอง 
- คณะท างานแผนงานโรงเรียนเป็นผูป้ระเมินตรวจสอบตามก าหนดท่ีวางไว  ้
(2)  การตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินและตรวจสอบของโรงเรียนเป็น

ผูป้ระเมินตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิในการจดัการศึกษาของโรงเรียนทั้งดา้นปัจจยั (Input)  
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) เพือ่ประเมินมาตรฐานการประกนั
คุณภาพการจดัการศึกษาตามเกณฑโ์รงเรียนก าหนด 

3. การรายงาน 
(1)  เจา้ของงาน / โครงการ / กิจกรรม  จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการประจ าปี

การศึกษา เพื่อเสนอสายงานตามล าดบัชั้นทุกส้ินปีการศึกษา 
(2) คณะกรรมการฝ่ายประเมินและตรวจสอบ จดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(SAR)  ประจ าปีการศึกษา ทุกส้ินปีการศึกษา และจดัท ารายงานสรุปผลภาพรวมการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนกลยทุธ์โรงเรียน 
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ภาคผนวก 
 

- ค าสั่ง โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”ท่ี    257  / 2561 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผนกลยทุธ์ ปีการศึกษา

2562 – 2565และ แผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา 2562 
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ค าสั่ง โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
ท่ี     257  / 2561 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผนกลยทุธ์ ปีการศึกษา 2562 – 2565 
และ แผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา 2562 

.......................................... 
 

 เน่ืองดว้ยโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” มีความประสงคใ์นการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความพอเพียงในการด ารงชีวิต  
มีจิตอาสาในการบริการและช่วยเหลือสังคม เป็นผูมี้ความคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์12 ประการ มีทกัษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีชีวิตอยูใ่นสังคมพลโลกไดอ้ยา่งมีความสุข  
 ดงันั้นเพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการจดัการศึกษาดงักล่าว 
โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์ระยะ5 ปี และแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เป็นเคร่ืองมือใน 
การขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 เพื่อใหก้ารจดัท าแผนกลยทุธ์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา 2562 เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่าย โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
และแผนปฏิบติัการ ดงัน้ี  
1.    คณะกรรมการท่ีปรึกษา  

1.1  นายอมัพล  บุญชอบ   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
1.2  กรรมการสถานศึกษาทุกท่าน  กรรมการ 
1.3  นายณรงค ์ กิตติวงศต์ระกูล  กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้าที ่ใหค้  าปรึกษา และลงความเห็นชอบในการจดัท าแผนกลยทุธ์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบติัการปี
การศึกษา 2562 ประกอบดว้ย 
  2.    คณะกรรมการอ านวยการ   
 2.1  นายณรงค ์ กิตติวงศต์ระกูล ผูอ้  านวยการโรงเรียน/ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
 2.2  นางนนัทด์าวินทร์  หาญมนตรีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน/ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
 2.3  นางประนอม  ศรีสมพงษ ์ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 2.4  นางสาวขวญัจิต  สังขท์อง ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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 2.5  นางหทยัรัตน์  โลหิตนาวิน ครู/ช านาญการ    กรรมการ 
 2.6  นางสาวสุภาภร  ธญัญโชติ ครู/ช านาญการ    กรรมการ 
 2.7  นางธมนวรรณ  สิงห์สมบูรณ์ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 2.8  นางสาวคีรีบลู  ทองแยม้ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้าที ่วางแผนก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน แนะน า และใหค้  าปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยใหง้านด าเนินไปตามวตัถุประสงค ์ประกอบดว้ย 
 3.  คณะกรรมการด าเนินการ 

             3.1   นายณรงค ์ กิตติวงศต์ระกูล    ผูอ้  านวยการโรงเรียน/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 3.2  นางนนัทด์าวินทร์  หาญมนตรี  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน/ช านาญการ    รองประธานกรรมการ 
              3.3  หวัหนา้ฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน       กรรมการ 
 3.4  หวัหนา้กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   กรรมการ 
 3.5  คณะครูทุกท่านในแต่ละกลุ่มสาระ      กรรมการ 
 3.6  นางสาวคีรีบลู  ทองแยม้     กรรมการและเลขานุการ 
      มีหน้าที่   

1. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของโรงเรียน แลว้ด าเนินการ SWOT ในวนัท่ี 8-10 
ตุลาคม 2561 

2. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน เพื่อน าไปจดัท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ 
4.  คณะกรรมการกลัน่กรองพจิารณาจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
       4.1   นายณรงค ์ กิตติวงศต์ระกูล ผูอ้  านวยการโรงเรียน/ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       4.2   นางนนัทด์าวินทร์  หาญมนตรี รองผูอ้  านวยการโรงเรียน/ช านาญการ     รองประธานกรรมการ 
       4.3   นางประนอม  ศรีสมพงษ ์ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
       4.4  นางสาวขวญัจิต  สังขท์อง ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
       4.5  นางหทยัรัตน์  โลหิตนาวิน ครู/ช านาญการ    กรรมการ 
       4.6  นางสาวสุภาภร  ธญัญโชติ ครู     กรรมการ 
       4.7  นางธมนวรรณ  สิงห์สมบูรณ์ ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
       4.8  นางพจนีย ์ พรมค าบุตร  ครู/ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
       4.9  บุคลากรในฝ่ายงบประมาณ      กรรมการ 
       4.9  นางสาวคีรีบลู  ทองแยม้    ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
       4.10นางสาวอรนาถ  เพียรราชโยธา                   ครูผูช่้วย   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. กลัน่กรองผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อจดัท าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ใหค้รบ

องคป์ระกอบของการจดัด าเนินการ และการจดัสรรงบประมาณใหแ้ต่ละฝ่ายและกลุ่มสาระ  
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       2.     จดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ ใหเ้สร็จส้ิน ภายในเดือน เมษายน 2562 
3. ประชาสัมพนัธ์แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ ของโรงเรียนใหผู้ที้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทราบเพื่อ

น าไปสู่การปฏิบติัจริง 
 

ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

  สั่ง ณ วนัท่ี  12  ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 

        
                (นายณรงค ์ กิตติวงศต์ระกูล) 

                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
 

 
 

 
  

      
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


