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ค าน า 
  

แผนกลยุทธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ปีงบประมาณ 2563-2565 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนด
แนวทางการบริหารงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เงินงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ งานต่างๆ ของโรงเรียนได้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 รวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล อีกท้ังให้ตรง
กับความต้องการของท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 กลุ่มงานแผนงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ปีงบประมาณ 2563-2565  ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ให้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันอัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สถานศึกษา ชุมนุม และประเทศชาติสืบไป 
 

 

            งานแผนงาน 
              โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
           หน้า 
ค าน า  
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน                    1 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน        7 
ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน         13 
ส่วนที่ 4  เป้าหมาย ตังชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์        15 
      กลยุทธ์ที่ 1. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
 กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 
   ทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้       
 กลยุทธ์ที่ 3. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา   
              ของเศรษฐกิจพอเพียง              
 กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
   อย่างมีคุณภาพ             
 กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้               
ภาคผนวก 
         ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  1 
ภาพรวมของโรงเรียน 

สภาพปัจจุบัน 
 ประวัติโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2502 โดยคณะกรรมการอ าเภอข้าราชการ  ผู้ใหญ่บ้าน  
ได้ร่วมมือกันจัดการก่อสร้างอาคารเรียน  และขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาวิสามัญตอนปลาย  ประจ าอ าเภอ
ทุ่งเสลี่ยม  การด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนมากได้รับความช่วยเหลือจากราษฎรเป็นอาคารแบบ  2  ชั้น  
กว้าง  8  เมตร  ยาว  32  เมตร  มีมุขอยู่ด้านหน้า  มุ่งหลังคากระเบื้องซีเมนต์   
เสาไม้เต็งรังและไม้แดง  ฝาไม้กระยาเลย  ขณะที่เปิดท าการสอนนั้นอาคารอยู่ในระหว่างก่อสร้าง  แต่ชั้นเป็นอาคาร
เรียนได้  จ านวน  1  ห้องเรียน 
 โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมวิสามัญศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  เปิดท าการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เพียงชั้นเดียว   
เมื่อวันที่  16  มิถุนายน   2502  มีนักเรียน 14 คน  เป็นชาย 9 คน  หญิง  5  คน  มีนายสุวรรณ  เอี่ยมสะอาด  
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ  009  กองการ
มัธยมศึกษา เป็นเงิน  250,000  บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  1  มกราคม  2509  ได้รับงบประมาณให้สร้าง
ห้องเรียนเพิ่มเติมอีก  2  ห้องเรียนเป็นเงิน  70,000 บาท  เพ่ือให้เป็นไปตามแปลน  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  3  ตุลาคม  
2510  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  3  มกราคม  2511 
 ปี  พ.ศ. 2515 เข้าร่วมโครงการ  คมช.  รุ่นที่  9 
 ปี  พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยม 
 ปี  พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ได้พัฒนาก้าวหน้า  ทั้งด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  ด้านวิชาการด้วยดี
อย่างต่อเนื่อง 
ที่ตั้ง / ขนาด 
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่  219  หมู่  1  เขตเทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม   
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  38  โทร  055-659217  
โทรสาร  055-659217  ต่อ 12 
 สถานที่ตั้งบนที่ราชพัสดุ  สท. 418  ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  ( นส.ล. )  ฉบับที่  4967 เนื้อท่ี  65  
ไร่  3  งาน  38.4  ตารางวา 
อาคารและสถานที่ 
 อาคารเรียน  จ านวน  7  หลัง  ประกอบด้วย 
 อาคาร  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย  ห้องเรียนจ านวน  6  ห้อง ห้องพักครูจ านวน  1  ห้อง 
 อาคาร  2  ประกอบด้วย  ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู  ห้องเกียรติยศ    ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
ห้องนอนเวร 
 อาคาร  3  ประกอบด้วย  ห้องวิชาการ  ห้องแนะแนว  ห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   



ห้องจริยธรรม  ธนาคารโรงเรียน  ห้องประชาสัมพันธ์  ห้องพยาบาล ห้องเรียนจ านวน  2  ห้อง  ห้องกองทุนเงินให้
กู้ยืมเรียนเพ่ือการศึกษา  ห้องสวัสดิการโรงเรียน  ห้องบริหารทั่วไป  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 อาคาร  4  ประกอบด้วย  โรงอาหารด้านล่างอาคาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องพักครู  ห้องเรียน  จ านวน  12  ห้องเรียน 
 อาคาร  5  ประกอบด้วย  ห้องธุรการ  ห้องประชุม  ห้องพักครู  1  ห้อง   จ านวน  15  ห้องเรียน 
 อาคาร  6  ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  8  ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6 ห้อง 
ห้องพักครู  จ านวน  2  ห้อง 
 อาคาร  7  ประกอบด้วย   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  8  ห้อง  
ห้องพักครู  จ านวน  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการจริยธรรม  2  ห้อง  ห้องปฏบัติการสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
10  ห้อง 
 อาคารปฏิบัติงานอาชีพ 5  หลัง 
 หอประชุม  2  หลัง 
 หอสมุด   1  หลัง 
 ห้องน้ า - ห้องส้วมนักเรียนชาย  4  หลัง  24  ที ่
 ห้องน้ า – ห้องส้วมนักเรียนหญิง  3  หลัง  18  ที ่
  นอกจากนี้ยังมี  สนามกีฬาฟุตบอล  บาสเกตบอล  ฟุตบอล  ตระกร้อ  วอลเลย์บอล   บ่อเลี้ยงปลา  
 แปลงทดลองการเกษตร  และบ้านพักครู  17 หลัง 

แผนผังภายในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
ประเภทโรงเรียน  มัธยมศึกษา  สหศึกษา 
อักษรย่อ  ท.ช. 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 



 
 
เป็นรูปเทวดา  ประทับนั่งบนแผ่นศิลา 

เทวดาเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองโรงเรียน 
คันศร  หมายถึง  เครื่องมือที่จะน าไปสู่ปัญญา 
 ลูกศร  หมายถึง  ปัญญาที่เฉียบแหลมดุจคมศรพร้อมที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย  แห่ง

ความส าเร็จ 
 แผ่นศิลา  หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทนต่ออุปสรรค 

 
ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษา  คือรากฐานของการพัฒนา 
ค าขวัญ   ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้ 
คติพจน์   สุวิชชาโน  ภว   โหติ 
   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
สีประจ าโรงเรียน  เหลือง – แดง 
   สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรม  ความจริง  ความถูกต้อง 
   สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ 
   เหลือง – แดง หมายถึง  กล้าที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เว็บไซด์โรงเรียน  www.tsl.ac.th 
โทรศัพท์  055-659217 
โทรสาร   055-659217 ต่อ  12 

สภาพชุมชนของอ าเภอทุ่มเสลี่ยม 
 “พระศิลาม่ิงขวัญ  แม่ถันเด่นสง่า  สวยล้ าค่าหินอ่อน  เอ้ืออาทรน้ าใจ  รักษาไว้วัฒนธรรม” 
ประเพณีท้องถิ่น  เทศกาลงานกิ๋นข้าวสลาก  เป็นการน าของไปท าบุญที่วัดตามวิธีการดั้งเดิม 
พระประจ าอ าเภอ คือ  หลวงพ่อศิลา  อยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยม ( ศรีเสลี่ยม ) 
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม  แบ่งเขตการปกคลองเป็น  5  ต าบล  59   หมู่บ้าน 
 ต าบลกลางดง  มี  15  หมู่บ้าน   

คือ  ชัยอุดม, กลางดง  หมู่ 2,  กลางดง  หมู่  3,  หนองผักบุ้ง,  แม่บ่อทอง, หัวฝาย, บึงบอน, ทุเลาในดอน
สว่าง,  เชิงผา ,  ห้วยเจริญ, ห้วยต้นผึ้ง,  ห้วยหัวแหวน, ใหม่ดอนสว่าง 
 ต าบลทุ่งเสลี่ยม  มี  13  หมู่บ้าน   

คือ  เหมืองนา,  ท่าชุม,  ทุ่งเสลี่ยม,  วังธาร,   เทพพนม,  ท่าเดื่อ,  เด่นดีหมี,  เหมือนนาหมู่  8,   
ท่าชุมเหนือ,  น้ าดิบ,  รุกขมูล,  โชกม่วง,  ภูแก้ว 

ต าบลไทยชนะศึก  มี  11  หมู่บ้าน 
คือ  ท่าต้นธง,  แม่ทุเลา,  คลองส าราญ,  ฝั่งหมิ่น,  หนองหมื่นชัย,  ธารชะอม,  หนองหญ้าปล้อง,  

ราษฎร์ร่วมจิต,  ส าราญราษฎร์,  แม่ทุเลาพัฒนา,  ท่าต้นธงพัฒนา 

http://www.tsl.ac.th/


  ต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  มี  11  หมู่บ้าน 
 คือ  บ้านใหม่หมู่ 1,  บ้านใหม่หมู่  2,  บ้านใหม่หมู่  3,  สามหลังหมู่  3,  สามหลังหมู่  4,  สามหลังหมู่  5,  
สามหลังหมู่  6,  บ้านใหม่หมู่  7,  บ้านใหม่ไทยเจริญ,  บ้านใหม่ – เขาแก้ว,  บ้านใหม่ศรีสมบูรณ์,  บ้านใหม่ไทยชนะ
ศึก 
 ต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล  มี  9  หมู่บ้าน 
 คือ  กมลราษฎร์,  ท่าวิเศษ,  แสงสว่าง,  หนองรังสิต,  โค้งเจริญ,  ลานตาเมือง,  หนองตาเพ็ง,  บ้านนาแพะ,  
บ้านใหม่ชัยเจริญ 

เศรษฐกิจหลัก 
ต าบลกลางดง 
 การท านา  เป็นการท านาเพ่ือ  บริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการท านา  ก็จะท าไร่ถั่ว  ข้าวโพด  ดอก
ดาวเรือง  และพืชไร่อื่นๆ  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง  และจ าหน่ายภายในพ้ืนที่ 
 ผลไม้ที่สามารถ  เป็นผลไม้เศรษฐกิจก็คือ  ล าไย  ชาวบ้านนิยมน ามาปลูกในพ้ืนที่  ที่เคยปลูกพืชไร่  มีรส
หอมหวาน  เพราะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  น้ าน้อย   
ต าบลทุ่งเสลี่ยม 

การท านา  เป็นการท านาเพ่ือ  บริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการทนา  ชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ริมน้ า  เมื่อ
น้ าในแม่น้ าแห้งลงจะมีพ้ืนที่  หลังจากน้ าลด  จะเป็นช่วงฤดูหนาว  พฤศจิกายน – มีนาคม  จะปลูกผักริมน้ า  ผักจะ
ได้น้ าที่ซึมจาทราย  และตักน้ ารดได้ใกล้  ผักปลอดสารพิษน าไปรับประทานในครอบครัว  และยังสามารถสร้างรายได้
อีกทางหนึ่ง  ท าไร่ถั่ว  ข้าวโพด  และพืชไร่อ่ืนๆ  การท าสวนมะม่วง 

จุดที่มีความเจริญของอ าเภอ  มีตลาดสดอยู่ที่บ้านเหมืองนา  แต่เป็นเขตบ้านท่าชุม  อยู่ตรงสามแยก  
ระหว่างทางเส้นลัก  กับเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านอ่ืนๆ  เช่น  บ้านทุ่งเสลี่ยม ( ศรีเสลี่ยม )  บ้านวังธาร   
บ้านโซกเปื่อย 
 
 
 
ต าบลไทยชนะศึก 
 การท านา  เป็นการท านาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการท านา  ก็จะท าไร่ถั่ว  ข้าวโพด สวน
มะกอกน้ า  แชไร่อ่ืน  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง และจ าหน่ายภายในพ้ืนที่  ผลไม้ที่สามารถเป็น
ผลไม้เศรษฐกิจ  ก็คือ  ล าไย 
ต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  
 การท านา  เป็นการท านาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการท านา  ก็จะท าไร่ถั่ว  ข้าวโพด  ดอก
ดาวเรือง  และพืชไร่อื่น  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว  ไว้บริโภคเอง  จ าหน่ายภายในพ้ืนที่ 
ต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล   

การท านา  เป็นการท านาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  เวลาว่างจากการท านา  ก็ท าไร่ถั่ว  ข้าวโพด  และพืชไร่
อ่ืนๆ  รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว  ไว้บริโภคเอง  และจ าหน่ายภายในพืชที่ 
 
บุคลากร 



จ านวนนักเรียน 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม จ านวนห้อง 

ม.1   150 148 298 8 

ม.2   128 130 258 8 

ม.3   121 118 238 7 

รวม ม.ต้น 399 396 795 23 

ม.4   126 138 264 7 

ม.5   96 137 233 7 

ม.6  87 131 218 7 

รวม ม.ปลาย  309 406 715 21 

รวมทั้งสิ้น 708 802 1,510 44 

 
 

 
 

จ านวนข้าราชการครู 
 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 

รองผู้อ านวยการ - - - 

คร ู 32 50 82 

พนักงานราชการ 1 2 3 

ครูจ้างสอน  4 5 9 

ครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ - 2 2 



ครูชาวต่างชาติภาษาจีน - 1 1 

ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม - 1 1 

รวม 38 61 99 

  
 ลูกจ้างประจ าลูกจ้างช่ัวคราว 
 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 

พนักงานขับรถ 2 - 2 

นักการภารโรง 7 6 13 

ยาม 2 - 2 

รวมทั้งสิ้น 10 5 15 

 
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
สรุปผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมโรงเรียน 

 
การวิเคราะห์องค์กร  SWOT Analysis โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ ์
 
ปัจจัยภายใน ( Internal Environment ) 
1.ยุทธศาสตร์  (Strategy) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  

และเป้าหมายที่ชัดเจน  สอดคล้องกับนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด 

2. สถานศึกษามีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ขาดการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลการ

ปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

2. มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนแต่ปฏิบัติได้ไม่ครบ 

2.โครงสร้างองค์กรการบริหารงานของสถานศึกษา ( Structure) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. สถานศึกษามีโครงสร้างองค์กรการบริหารงานที่

ชัดเจน 

2. มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน  แบบกัลยาณมิตร

ผนึกพลังสร้างสรรค์และรวมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์ 

ที่โดดเด่น 

3. มีการมอบหมายงานตรงความรู้ความสามารถ 

4. มีคู่มือการริหารงานที่ชัดเจน 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ครูมีภาระงานหลายหน้าที่ท าให้ปฏิบัติงานสอนได้ไม่

เต็มที่ 

2. ครูไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 

3. ภาระงานมีหลายหน้าที่ท าให้ขาดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน 

4. ครูขาดความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษ 

5. ขาดการนิเทศ การติดตามงานที่ไม่สม่ าเสมอ 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3.ระบบองค์กร  ( System) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. โรงเรียนมีการระดมวัสดุอุปกรณ์  สิ่งอ านวย

ความสะดวกเพ่ิมขึ้น  เช่น  เครื่องขยายเสียงที่ใช้จัด

กิจกรรมสนามกีฬา  เป็นต้น บริการนักเรียนส่งผล

ให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น  ครูจัดกิจกรรมกับ

นักเรียนมากขึ้น 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบ ICT มีปัญหาบ่อย 

2. ขาดการนิเทศติดตาม 

3. ขาดการน าระเบียบไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

4. ระบบสื่อ ศูนย์สื่อการสอนของโรงเรียนยังไม่เป็น

ระบบเท่าที่ควร  ส่งผลให้การใช้สื่อของครูยังน้อย 

5. อุปกรณ์ด้าน ICT ควรขยายออกไปตามกลุ่มสาระทุก

กลุ่ม 

 

4. ทักษะของบุคลากร (Skill) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. บุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติงาน  พัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเสียสละ ส่งผลให้

การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนดีขึ้น 

 

จุดอ่อน (Wakness) 

1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ด้านกฎหมายระเบียบ 

2. ขาดการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

3. ขาดการประเมินตนอย่างเป็นระบบ 

4. บุคลากรขาดความรู้ทักษะด้านสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 

5. บุคลากรขาดทักษะและความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ



งานวิจัยเพื่อพัฒนา 

6. ครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการผลิตสื่อนวัตกรรม

เกี่ยวกับสื่อ ICT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. บุคลากร(Staff) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. บุคลากรมีความสามารถด้านวิชาการ 

2.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานการ

ตัดสินใจและมีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน 

3. มีความรับผิดชอบและตระหนักในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1.บุคลากรขาดการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการเรียนการ

สอนเนื่องจากอายุงานน้อยและขาดความมั่นคงในการ

ท างาน 

7. รูปแบบการนาองคก์าร(Style) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในที่

ชัดเจน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความรู้ 

ความสามารถ มีการบริหารจัดการที่ดี 

 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1. ขาดผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้กับจ านวน

นักเรียนที่มีอยู่ 

2. ผู้บริหารมีน้อยดูแลงานไม่ทั่วถึงตามโครงสร้าง

บริหารงาน 



3. ขาดการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของครูอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง 

4. ไม่น าผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาวิเคราะห์ก่อน

วางแผนปฏิบัติงานนี้ต่อไป 

5.การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่าง

มรประสิทธิภาพ  ยังด าเนินการไม่เป็นระบบ  การนิเทศ

ก ากับติดตาม  ประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง  จะต้อง

ปรับปรุงในด้านการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน  มา

ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางาน  ให้เกิด

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก (External  Environmnt) 
1. ลูกค้า (Customer) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. หน่วยงานต่างๆพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียน 
 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1.โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลไม่

ต่อเนื่อง และไม่เป็นระบบ 

2. ผู้ปกครองบางคนมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
เมือง แต่เมื่อพบปัญหาด้านความประพฤติของบุตร
หลานจะย้ายกลับมาเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น 
3. ผู้ปกครองไม่ฝึกให้บุตรหลานมีความรับผิดชอบ 
ความอดทน ขยันประหยัด และอดออม 
4. จ านวนนักเรียนมากแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
กิจกรรมเด่นกว่าการเรียน 



5. ความแตกตา่งระหว่างบุคคลทั้งด้านสตปิัญญา เศรษฐกิจ 

สภาพครอบครัว 

 

2. สถานการณ์ทางการเมือง(Political) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. โรงเรียนมีความเป็นกลางทางการเมืองสามารถ

ปรับสภาพได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

2. โรงเรียนพร้อมด าเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาล 

3. องค์กรภาครัฐ เอกชน นักการเมือง และผู้น า

ชุมชนต่างสนับสนุนในการพัฒนากิจกรรมของ

โรงเรียน 

 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยท าให้ระบบการ
บริหารไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นรูปธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic) 

จุดแข็ง (Strength) 

1.ระบบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการให้

โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ส่งผลให้โรงเรียนมีความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่าย 

 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1. รายจ่ายด้านสาธารณูปโภคสูงมากไม่มีนโยบาย

ประหยัดที่ชัดเจน(ของโรงเรียน) 

2. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างต่ า ส่งผลให้การ

สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการศึกษายังต่ า 



4. สภาพแวดล้อม(Environment) 

จุดแข็ง (Strength) 

1.โรงเรียนตั้งอยู่ในท าเลที่ไม่มีปัญหาด้านภัยแล้ง 

หรือน้ าท่วม 

2.โรงเรียนมีพ้ืนที่ที่รองรับการพัฒนาได้อีกในอนาคต 

3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

4. ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงาม 

 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1.โรงเรียนไม่มีงบในการบริหารจัดการปรับปรุง

ซ่อมแซมท่ีเพียงพอ 

2.มีการแพร่ระบาดของสารเสพติด 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

แหล่งเรียนรู้ยังไม่ทั่วถึง 

4.ขาดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 

5.ร้านเกมส์ โทรศัพท์ Internet ท าให้นักเรียนขาด

ทักษะในการด ารงชีวิต 

6. ประชาชนในเขตบริการส่วนหนึ่ง เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตัว ไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับเด็ก เช่น 

ผู้ปกครองที่มีอาชีพค้าขาย ขายของที่ไม่เป็นประโยชน์

กับเด็ก ส่งผลให้นักเรียนกระท าผิดระเบียบวินัยของ

โรงเรียน 

7. นักเรียนถนัดใช้ภาษาถ่ิน ท าให้เกิดปัญหาทักษะการ

ใช้ภาษา ด้านการเขียน การอ่านและการพูด 

8. นักเรียนติดความฟุ้งเฟ้อ ตามสื่อ ขาดความเข้าใจใน

ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. สภาพสังคม (Social) 



จุดแข็ง (Strength) 

1.ประเพณีกิจกรรมท้องถิ่นส่งผลให้โรงเรียนและ

ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผู้น าท้องถิ่นมีความ

สนใจส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1. มาตรการป้องกันยาเสพติดไม่ให้ระบาดในโรงเรียน
ยังไม่สามารถกระท าได้อย่างเต็มที่ 
2. นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ส่งผลให้
นักเรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 
3. วัฒนธรรม ความเชื่อ ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ 

 

6. เทคโนโลยี(Technological) 

จุดแข็ง (Strength) 

1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและ การ

บริหารจัดการด้านอ่ืนๆ 

2. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนงบประมาณด้าน

เทคโนโลยี 

3. เทคโนโลยีท าให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพท าให้ครูมีสื่อที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

และนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ือศึกษาค้นคว้าที่

ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 

จุดอ่อน ( Weakness) 

1. โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดซื้ออุปกรณ์

ด้านเทคโนโลยีตามความต้องการ 

2. ขาดการบ ารุงรักษาซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยีอย่างเป็น

ระบบ 

3. ใช้เทคโนโลยียังไม่คุ้มค่า 

 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์แล้วน าข้อมูลมา
ประเมินสถานภาพและการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ปรากฏว่าโรงเรียนมีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อ
การพัฒนาและจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการ
กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงท าให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจหลัก  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 

ในการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ดังนี้ 
  
วิสัยทัศน์ 
 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสามารถความถนัดของนักเรียนด้วยการเรียนรู้                       
แบบโครงงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้ เรียนมีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานสากล   
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรศึกษาเพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล   
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 5. ผู้เรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 6. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 

1. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ 
3. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
เป้าหมาย  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

ผู้เรียนมีความ 

เสมอภาคและ 

โอกาสได้รับ

การศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมช่วยเหลือ 

นักเรียนที่มีความ 

บกพร่องทางการเรียนรู้

และด้อยโอกาสทาง

การศึกษา 

1.ผู้เรียนที่พิการและที่มีความ

บกพร่องด้านต่างๆ ได้พัฒนาอย่าง

เต็มศักยภาพได้รับโอกาสทาง

การศึกษาภายในโรงเรียนและให้มี

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียน 

และการด ารงชีวิต 

 

85 90 95 

ผู้เรียนรู้จักและ

เข้าใจตนเอง

ด้านการศึกษา 

อาชีพ และชีวิต 

โครงการแนะแนวทาง

การศึกษา อาชีพ ชีวิต

และสังคม 

1.ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง

อย่างลึกซึ้งทางด้านการศึกษา 

อาชีพ ชีวิตและส่วนตัว สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

 

85 90 95 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 
      ทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี  

(ร้อยละ) 

2563 2564 2564 

การบริหาร

จัดการกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้

ภาษาไทย 

มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

โครงการบริหาร 

จัดการกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย 

1.การบริหารงานกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

85 90 95 

การจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้

ภาษาไทยมี

คุณภาพและ

มาตรฐานตาม

หลักสูตร 

โครงการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้

ภาษาไทยที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

2.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.ครูจัดการเรียนการสอนให้

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนให้สูงขึ้น 

85 90 95 

ผู้เรียนทักษะการ

ใช้ภาษาไทยและ

ตระหนักถึง 

คุณค่าของ

โครงการส่งเสริม 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้

วิชาภาษาไทย 

1.ผู้เรียนความสามารถทาง 

วิชาการและความคิดสร้างสรรค ์

2.ผู้เรียนได้รบัการส่งเสริม

ความสามารถพิเศษตามความถนัด

85 90 95 



ภาษาไทย 

ยิ่งขึ้น 

ทักษะต่างๆ เต็มศักยภาพ 

3.ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ในวชิา

ภาษาไทย เห็นคุณค่าและภูมิใจความ

เป็นคนไทย 

 
 
 
 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2564 

  4.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วิจารณญาณคิดไตร่ตรอง 

5.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจ

แสวงหาความรู้จาก 

แหล่งเรียนรู้รอบตัว 

6.ผู้เรียนเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ 

และสื่อต่างๆทั้งภายในและนอก

สถานศึกษาเพ่ือการศึกษาค้นคว้า

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   

การบริหาร 

จัดการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ 

วัฒนธรรม มี

โครงการพัฒนาระบบ 

บริหารจัดการกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.การบริหารงานกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เตรียมการปรับตัวเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 

85 90 95 



ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

เตรียมการ

ปรับตัวเข้าสู่

ประชาคม

อาเซียน 

มีห้องเรียน

แหล่งสืบค้น สื่อ

อุปกรณ์ที่

ทันสมัยพร้อม

ใช้งาน 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคม ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 

1.ห้องเรียนมีสื่อ อุปกรณ์

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.มีมุมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบค้น 

และน าเสนอข้อมูลในการเรียนการ

สอน 

85 90 95 

 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

  3.ครูพัฒนาคุณภาพการเรียน การ

สอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.ผู้เรียนมีความรู้อย่างกว้างขวางใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่าง

คุ้มค่า 

   

ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้จากการ

ร่วมกิจกรรม

อย่างแท้จริง 

กิจกรรมพัฒนากิจกรรม

ต่างๆกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมุชน 

2.ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตาม 

ความสามารถและความต้องการของ

ตนเอง 

3.ผู้เรียนมีความตระหนักและ

ภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่น 

85 90 95 



4.ผู้เรียนได้รบัประสบการณ ์

ตรงจากการฝึกปฏิบตัิจริง 

5.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง 

เรียนรู้ในชุมชน 

6.ผู้เรียนน าไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวนั 

ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน

สูงขึ้นกล้าคิด 

กล้าแสดงออก  

รักการอ่านและ 

การค้นคว้า 

กิจกรรมการส่งเสริม 

ความเป็นเลิศทาง 

วิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน

และการค้นคว้า 

2.ผู้เรียนได้รบัพัฒนาทักษะทาง

วิชาการเต็มศักยภาพ 

3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนสูงขึ้น 

4.ผู้เรียนเป็นตัวแทนในการแข่งขัน

กิจกรรมต่างๆ 

85 90 95 

การบริหาร 

จัดการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

โครงการบริหารจัดการ

ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 

1.การพัฒนาห้องกลุ่มสาระการ

เรียนรู้และห้องเรียนอัจฉริยะ 

2.ผู้เรียนและครูมีแหล่ง 

เรียนรู้ที่พอเพียงและทันสมัย 

 

85 90 95 

 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    



และเตรียมการ

ปรับตัวเข้าสู่

ประชาคม

อาเซียน 

4.เตรียมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

 

ผู้เรียนได้พัฒนา

ความรู้

ความสามารถ 

ทักษะ ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ขั้นต่ า และมี

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย

ในวิชา

ภาษาอังกฤษ

เพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

1.ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 

ความสามารถและทักษะเต็ม 

ศักยภาพและต่อเนื่อง 

2.ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์

มาตรฐานขั้นต่ า และมีผลสัมฤทธิ์

เฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

 

85 90 95 

ผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถ

ด้านทักษะภาษา

ต่างประ 

เทศที่เน้นการ

สื่อสาร 

กิจกรรมการส่งเสริม 

การพัฒนาทักษะ 

ภาษาต่างประเทศ 

1.ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้

ความสามารถด้านทักษะ

ภาษาต่างประเทศที่เน้นการสื่อสาร 

เพ่ือการศึกษาต่อ  

 ประกอบอาชีพ ตลอดจนสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืนทั้งในและ

นอกสถานศึกษา 

85 90 95 

ผู้เรียนได้พัฒนา

ความรู้

ความสามารถ 

ทักษะ 

โครงการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

2.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินผลตาม

สภาพจริง 

85 90 95 

 



เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

วิชาคณิตศาสตร์ 

และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์

เพ่ิมข้ึน 

 3.มีการก ากับติดตามและนิเทศภายใน 

4.ครูใช้งานวิจัยในชั้นเรียน 

ช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการ

สอน 

5.มีสื่อการสอนเพื่อใช้ใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลายและทันสมัย 

6.มีห้องเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม

การจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระวิชา

คณิตศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมวิชา

คณิตศาสตร์ให้หลากหลาย 

   

มีห้องปฏิบัติการ

และแหล่งเรียนรู้

ทางคณิตศาสตร์ที่

ทันสมัย 

กิจกรรมพัฒนา 

ห้องปฏิบัติการ 

คณิตศาสตร์ 

1.ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์ที่ทนัสมัย 

 

85 90 95 

ผู้เรียนได้รับการ

แก้ปัญหาการ

เรียนรู้ 

และส่งเสริมความ

เป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์ 

 

กิจกรรมคลินิก 

คณิตศาสตร์ 

1.ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น 

2.ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาการ

เรียนรู้ 

3.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางคณิตศาสตร์ 

4.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา 

คณิตศาสตร์ และมีคุณธรรม

85 90 95 



จริยธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ผู้เรียนได้พัฒนา

ความรู้

ความสามารถ 

โครงการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ 

และยกระดับผล 

1.หลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา 

 

85 90 95 

 

 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

ทักษะวิชา

วิทยาศาสตร์ และ

มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์

เพ่ิมข้ึน 

สัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.ครูมีการประเมิน 

ผู้เรียนตามสภาพจริง 

4.ครูมีสื่อการเรียนรู้ครบทุก 

รายวิชา 

5.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนดีขึ้น 

85 90 95 

ผู้เรียนมีความ

กระตือรือร้นใน

การแสวงหา

ความรู้และ 

รักที่จะเรียนรู้ 

ตลอดเวลา 

กิจกรรมพัฒนา 

อัจฉริยภาพทาง 

วิทยาศาสตร์ 

1.ผู้เรียนเรียนรู้จากสภาพจริง 

2.ผู้เรียนได้รับการจัดประสบการณ์

ทั้งในและนอกห้องเรียน 

3.โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป 

85 90 95 



ผู้เรียนมีความ

กระตือรือร้นใน

การแสวงหา

ความรู้และ 

รักที่จะเรียนรู้ 

ตลอดเวลา 

กิจกรรมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ 

1.มีแหล่งเรียนรู้ 

นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน 

2.เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

ให้แก่นักเรียน 

85 90 95 

ผู้เรียนได้พัฒนา

ความรู้

ความสามารถ 

ทักษะ ด้านศิลปะ 

และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

เพ่ิมข้ึน 

โครงการพัฒนาการ 

จัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี

ขึ้น 

2.ครูใช้งานวิจัยในชั้น เรียน ชว่ย

แก้ปัญหาในการสอน 

3.ครูมีสื่อการสอน ใช้ในการจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย 

4.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 

85 90 95 

 

 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ของครู นักเรียน 

ชุมชน 

โครงการส่งเสริม 

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

1.ครูในกลุ่มสาระได้พัฒนางาน

แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

2.ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่ง 

เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้เรียน 

4.เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 

85 90 95 



ให้กับโรงเรียน ชุมชน 

ผู้เรียนสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ 

 

กิจกรรมลานอาชีพ 

 

1.ผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้งาน 

ได้ครบและสามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 

85 90 95 

ลดภาวะโลกร้อน 

ตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ลดภาวะโลก

ร้อนตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ผู้เรียนจัดจ าหน่ายผลผลิต 

นักเรียน 1 โรงเรียน 1ผลิตภัณฑ์ 

2.ผู้เรียนมีอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ 

3.ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่นของตนเองได้ดี

ขึ้น 

85 90 95 

ผู้เรียนได้พัฒนา

ความรู้

ความสามารถ 

ทักษะ ด้านการ

งานอาชีพและมี

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

เพ่ิมข้ึน 

โครงการพัฒนาการ 

จัดการเรียนรู้กลุ่มการ

งานอาชีพ 

1.ครูมีการวางแผนการจัด 

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.ครูมีการท าวิเคราะห์พ้ืน 

ฐานนักเรียนรายบุคคล 

3.ครูมีการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 

4.ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์

มาตรฐานขั้นต่ า 

5.ครูที่ด าเนินการตามข้ันตอน 

และวิธีการของระบบอย่างมี

คุณภาพ 

85 90 95 

 

 

เป้าหมาย   เป้าหมายรายปี 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

ผู้เรียนได้พัฒนา

ความรู้

ความสามารถ 

ทักษะ ด้านสุข

ศึกษาและพล

ศึกษาและมี

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

เพ่ิมข้ึน 

โครงการส่งเสริม 

พัฒนาการจัดการ 

เรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์ที่สอดคล้อง 

เพียงพอต่อการจัดเรียนการสอน 

2.การจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ 

3.ครูมีความรู้ในการจัดท าวิจัยในชั้น

เรียน 

4.ครูแก้ปัญหาและจัดการ 

เรียนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 

85 90 95 

ผู้เรียนได้พัฒนา

ความรู้

ความสามารถ 

ทักษะ ด้านสุข

ศึกษาและพล

ศึกษาและมี

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

เพ่ิมข้ึน 

โครงการส่งเสริม 

พัฒนากิจกรรมกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา 

1.ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 

2.ครูประเมินผลการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้

ผู้เรียนดีขึ้น 

3.การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ

สอนและกีฬาภายใน 

4.การส่งเสริมให้นักเรียนหันมาเล่น

กีฬาเพื่อสุขภาพ 

85 90 95 

ผู้เรียนมีความเป็น

เลิศทางวิชาการ

ดนตรี-กีฬา 

วิทยาศาสตร์และ 

อาชีพเทคโนโลยี

ทักษะที่จ าเป็น

โครงการส่งเสริม 

ความเป็นเลิศทาง 

วิชาการ 

1.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง 

วิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น

ตามหลักสูตร 

3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน

85 90 95 



ตามหลักสูตร ดนตรี-กีฬา วิทยาศาสตร์และ 

อาชีพเทคโนโลยี 

 

 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

ผู้เรียนมีความเป็น

เลิศด้านกีฬา 

และดนตรี 

กิจกรรมส่งเสริม 

ความเป็นเลิศด้าน 

กีฬา และดนตรี 

1.ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬาและดา้น

ดนตรีมากข้ึน 

2.ผู้เรียนมีสุขภาพ ระเบียบวนิัย 

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ท างานเป็นหมู่

คณะ 

3.ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน ์

4.ผู้เรียนมีความเปน็เลิศทางด้านกีฬา

และดนตร ี

85 90 95 

มีหลักสูตรสถาน 

ศึกษา 

โครงการพัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษา 

1.มีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551  

2.ครูมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร

แกนกลาง พ.ศ.2551 มีแนวทางใน

การจัดกิจกรรมและพัฒนาตนเอง

อย่างมีคุณภาพ 

85 90 95 

มีกระบวนการ 

วิธีการ และการ

บันทึก การจัดการ

เรียนรู้ที่เป็น

มาตรฐานพัฒนา

กิจรรมจัดระบบ 

การเรียนรู้ 

1.ครูมีการพัฒนาคุณภาพ 

กระบวนการ วิธีการ และการ

บันทึก การจัดการเรียนที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

85 90 95 



คุณภาพผู้เรียน

เต็มศักยภาพ 

2.ครูมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เต็มศักยภาพ  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น 

3.ครูมีการพัฒนาคุณภาพงาน

วิชาการให้มี คุณภาพ ตอบสนอง

ความต้องการ 

ของผู้เรียนและสังคม 

ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และ

O-NET สูงขึ้น 

โครงการพัฒนาผล 

สัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนของโรงเรียน 

1.ผู้เรียนพัฒนาความรู้

ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นตาม

หลักสูตร 

 

85 90 95 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

  2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ให้เพ่ิมขึ้น 

3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ 

O-NET ให้สูงขึ้น 

   

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่การ 

เรียนการสอน 

โครงการขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่การ 

เรียนการสอน 

1.มีหลักสูตรการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

2.มีครูเครือข่ายทุกกลุ่ม 

สาระการเรียนรู ้

3.ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู ้

85 90 95 

การวิจัยในชั้น

เรียนมาพัฒนา

กิจกรรมวิจัยในชั้น

เรียน 

1.ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มี

มาตรฐานและประสิทธิภาพ 

85 90 95 



และแก้ปัญหาการ

จัดการเรียนการ

สอนและ

พัฒนาการสอน 

2.ครูได้ใช้การวิจัยในชัน้เรียน 

มาพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนการสอนและพฒันาการสอน 

3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การก ากับ 

ติดตามการ

ประเมิน 

ผลของกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรมก ากับ 

ติดตามการประเมิน 

ผลของกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

1.ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจ

กระบวนการวัดผลประเมินผลตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

2.ติดตามการวัดผลของครูผู้สอนแต่

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

85 90 95 

พัฒนา

ประสิทธิภาพงาน

ทะเบียนและการ

รับนักเรียน 

โครงการการพัฒนา

ระบบงานทะเบียน 

1.ประสทิธิภาพงานทะเบียนและการ

รับนักเรียน 

85 90 95 

 

 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

พัฒนาความรู้

เกี่ยวกับระเบียบ

และแนวปฏิบัติใน

การวัดผล

ประเมินผลของ

โรงเรียน 

โครงการการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของโรงเรียน 

 

1.ครูมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 

และแนวปฏิบัติในการวัดผล

ประเมินผลของโรงเรียน 

2.ครูสามารถจัดท าแผนการ 

วัดผลประเมินผลแตล่ะรายวิชาให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

85 90 95 



3.ครูสามารถด าเนินการวัด 

ผลประเมินผลการเรียนการสอนโดย

เน้นประเมินตามสภาพจริงจากการ

ปฏิบัต ิ

4.ครูมีความสามารถในการ 

พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้

ได้มาตรฐาน 

5.เทียบโอนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์และผลการ 

เรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตามที่ 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

พัฒนาการนิเทศ

การสอน 

โครงการนิเทศการ

สอน 

1.ครูได้พัฒนาตนเอง 

2.ผู้เรียนเรียนด้วย 

ความสนุก 

3.งานด้านวิชาการมีคุณภาพ 

4.องค์กรเข้มแข็ง 

85 90 95 

พัฒนา

สภาพแวดล้อมให้

เอ้ือต่อการ

ให้บริการ 

กิจกรรมปรับปรุง 

ห้องวิชาการ 

1.ประสทิธิภาพและบรรยากาศการ

ให้บริการกลุ่มวิชาการ 

85 90 95 

พัฒนา 

ระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนา 

ระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

1.ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 

และเห็นความส าคัญของการ

ประกันคุณภาพ 

 

85 90 95 

เป้าหมาย   เป้าหมายรายปี 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

  2.การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการท างานที่เป็นระบบ 

PDCA น าไปสู่เป้าหมายการศึกษา 

3.มีการรวบรวมผลปฏิบัติงานอย่าง

เป็นระบบ 

   

พัฒนาห้องสมุด

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่

ทันสมัย มี

คุณภาพและ

หลากหลาย 

โครงการห้องสมุด 

มีชีวิต 

1.ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่

ทันสมัย มีคุณภาพและหลากหลาย 

2.ให้บริการสารสนเทศและ 

ความรู้อย่างกว้างขวาง 

3.เป็นแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน

และมีนิสัยรักการอ่าน 

4.คุณลักษณะของนักเรียนทั้งด้าน

สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

85 90 95 

พัฒนาผู้เรียนเกิด

สมรรถนะ 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ สุข

นิสัย สุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตที่ดี 

มีสุนทรียภาพด้าน

ศิลปะ ดนตรีและ

กีฬา 

โครงการส่งเสริม 

พัฒนาผู้เรียน 

1. ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 5 ประการ 

2. ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

3. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ 

กาย และสุขภาพจิตที่ดี 

4. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ 

ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและ

กีฬา 

85 90 95 

พัฒนา โครงการพัฒนา 1. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 85 90 95 



ระบบงาน

สารสนเทศ 

ระบบงานสารสนเทศ 2. ผลิตสารสนเทศโรงเรียน 

 

พัฒนาระบบการ

ให้บริการ

โสตทัศนูปกรณ์ 

กิจกรรม

โสตทัศนูปกรณ์ 

1. การบริการ ICT มี 

อุปกรณ์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 

2. ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 

85 90 95 

กลยุทธ์ที่ 3  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

พัฒนาบริหารการ 

จัดการ 

โครงการส่งเสริม 

พัฒนาบริหารการ 

จัดการ 

1.การบริหารการจัดการส่งผล 

ดีต่อผู้เรียนมากที่สุด 

2.การบริหารการจัดการแบบ 

บูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมโครงการ

ภายในฝา่ยให้เก้ือกูลกัน  

3.การจัดเก็บข้อมูลหลักฐาน 

สารสนเทศเปน็ระบบชดัเจน 

85 90 95 

พัฒนาการป้องกัน

และแก้ไข

พฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสม 

กิจกรรมป้องกันและ

แก้ไขพฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสม 

1.ผู้เรียนตระหนักและ 

เห็นคุณค่าของตนเองและอยู่ 

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอยา่งเป็นสขุ 

2.ผู้เรียนกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคม 

3.สร้างความรู้ความเข้าใจการมสี่วน

ร่วม ครอบครัว ชุมชน 

85 90 95 



ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

พัฒนาการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

กิจกรรมป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 

1.ป้องกัน สร้างความตระหนักและ

สร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด 

2.ใช้ยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดนิ 

ต้านยาเสพติดในและนอกสถานศึกษา 

3.สถานศึกษาท างานร่วมกัน 

กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และชมุชนใน

การป้องกันยาเสพตดิอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

85 90 95 

ผู้เรียนได้มี

บทบาทในการเข้า

ร่วมกิจกรรมตาม 

บทบาทหน้าที่ของ

ตนตามระบบ

ประชาธิปไตย 

กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน 

โรงเรียน 

1.ผู้เรียนได้มีบทบาทในการ 

เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและ

ชุมชน 

2.ผู้เรียนได้ตระหนักในบทบาท

หน้าที่ของตนตามระบบ

ประชาธิปไตย 

85 90 95 

 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

  3.ผู้เรียนได้รู้จักการท างาน 

เป็นทีม และหมู่คณะ ตลอดจนการท า 

งานเปน็ระบบโดยยึดหลักการ 

ประชาธิปไตย 

4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมที่ก าหนดให้และกิจกรรมที่

   



นักเรียนสามารถก าหนดเอง 

5.ผู้เรียนฝึกความเป็นผูน้ าตามระบบ

ประชาธิปไตยในรูปแบบของสภา

นักเรียน 

พัฒนาระบบการ

ดูแลช่วย 

เหลือนักเรียนให้มี

ระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

โครงการพัฒนา 

ระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน 

1.ครูทุกคนในโรงเรียน ชุมชน และ

องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมใน 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.พัฒนาระบบการดูแลช่วย 

เหลือนักเรียนให้มีระสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล 

3.ผู้ปกครองชุมชนและสังคม 

เกิดความมั่นใจในความเอาใจใสดู่และ

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

4.ข้อมูลด้านต่างๆของนักเรียนจดัเก็บ

รวบรวมอย่างเป็นระบบและชัดเจน 

5.ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % 

85 90 95 

ผู้เรียนเป็นผู้มี

ความรู้คู่คุณธรรม 

มีจิตส านึกตาม 

ความเชื่อและการ

ปฏิบัติในหลัก

ศาสนาของตน 

กิจกรรมโรงเรียนวิถี

พุทธ ส่งเสริมพัฒนา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มี

จิตส านึกตามความเชื่อและการปฏิบัติ 

ในหลักศาสนาของตนจนเกิดจิตส านึก 

3.ครูนักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

คุณธรรม จริยธรรม ได้แนวคิด แนว

ปฏิบัติและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและเผยแพร่แนะน าคนอ่ืนได้ 

85 90 95 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 



2563 2564 2565 

  4.ส่งเสริม ยกย่อง นักเรียนผู้มีความ

ประพฤติดี เป็นตัวอย่างที่ดีของ

สังคม 

   

ผู้เรียนมีจิตส านึก

และความ

รับผิดชอบ  เข้าใจ

ต่อการด้าน

อนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม 

1.การด าเนินกิจกรรมในด้านความ

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยโดย

ใช้วิธีการ 5 ส. 

2.ความรู้ความเข้าใจต่อการด้าน

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 3.ผู้เรียนมีจิตส านึกและความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

4.ผู้เรียนมีจิตส านึกในการใช้ 

พลังงาน   

 5.การท างานเป็นทีม โดย

คณะกรรมการนักเรียนและคณะครู 

85 90 95 

พัฒนาระบบ 

การรักษาความ

ปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

กิจกรรมรักษาความ

ปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

1.ครูได้ตระหนักถึงภัยที่ 

เกิดข้ึน การรักษาความปลอกภัยใน

สถานศึกษา 

2.ดูแลสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสมของนักเรียน 

3.เป็นการแก้ไขปัญหานักเรียนที่

เกิดข้ึนในแต่ละวันได้ทันต่อ

เหตุการณ์ปัจจุบัน 

85 90 95 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

บุคลากรใน

สถานศึกษาได้

พัฒนาตนเองตาม

ความรู้ 

ความสามารถ 

โครงการพัฒนาการ

บริหารจัดการ 

งานบุคคล 

1.บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนา

ตนเองตามความรู้ ความสามารถ 

2.บุคลากรได้ศึกษาดูงานนอก 

สถานที่ และน าความรู้เทคนิค

วิธีการมาประยุกต์ใช้กับสภาพ

โรงเรียน 

3.พัฒนางานสารบรรณให้มีระบบ

การจัดการที่ดี 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

บุคคลด้านเอกสารหลักฐาน 

 

85 90 95 

 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการให้มี 

กิจกรรมแผนงานและ

สารสนเทศ 

1.ระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ 

85 90 95 



ประสิทธิภาพ 

ถูกต้อง โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

การจัดซื้อ จัดจ้าง

สะดวกคล่องตัว 

เป็นไปตามระเบยีบ

ส านัก

นายกรัฐมนตรีวา่ 

โครงการบริหารงาน

พัสดุและสินทรัพย์ 

 

1. การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย 

การพัสด ุ

2. ความสะดวกคล่องตัว 

และเป็นไปตามแนวทางเดียวกนัทั้งผู้ 

85 90 95 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

ด้วยการพัสด ุ  ให้บริการและผู้รับบริการ 

3. งานพัสดุมปีระสทิธิภาพ ทนัสมัย 

และเป็นปัจจุบนั 

   

งานการเงินและ

บัญชีให้บริการ 

อย่างรวดเร็ว 

ทันสมัย โดยใช้

ระบบ 

เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนา

ระบบงานกลุ่มแผน 

และงบประมาณ 

1. งานการเงินและบัญชีให้ 

รวดเร็ว ทันสมัย โดยใช้ระบบ

เทคโนโลย ี

2. การจัดการและให้บริการ 

อย่างรวดเร็ว 

3. งานการเงินและบัญช ี

ถูกต้อง 

85 90 95 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

การเผยแพร่

ข่าวสารทาง

ราชการให้

นักเรียน บุคลากร 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารของ

โรงเรียนและ

เผยแพร่ความรู้สู่

ชุมชน 

กิจกรรมการประชา 

สัมพันธ์ 

1. การเผยแพร่ข่าวสารทางราชการให้

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบ 

2. บริการประกาศข้อความ 

ข่าวสาร ของคณะครูและผู้ปกครอง 

3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ

โรงเรียนและเผยแพร่ความรู้สูช่มุชน 

85 90 95 

ประสานสัมพันธ์

ระหว่าง

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

กิจกรรมให้บริการ 

ชุมชนและท้องถิ่น 

1. จัดท าข้อมูลพืน้ฐานและ

สภาพแวดล้อมของชุมชน 

2. สร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

85 90 95 



สมาคมผู้ปกครอง

และครูชมรมศิษย์

เก่า และชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม

ผู้ปกครองและครูชมรมศิษย์เก่า 

3. รับการสนับสนุนงบประมาณในการ

พัฒนาการศึกษา 

4. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งใน

ด้านการจัดการศึกษา การจัดกจิกรรม

ของนักเรียน ผลงานดีเด่นของ

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 

การให้บริการ

ร้านค้าสวัสดิการ

โรงเรียน 

จัดจ าหน่าย

อุปกรณ์การเรียน

ชุดนักเรียนและชุด

กีฬาแก่นักเรียนใน

ราคายุติธรรม 

กิจกรรมสวัสดิการ 

โรงเรียน 

1. การให้บริการร้านค้าสวัสดิการ

โรงเรียน 

2. เพ่ือจัดจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน

ชุดนักเรียนและชุดกีฬาแก่นักเรียน

ในราคายุติธรรม 

3. เพ่ิมขวัญก าลังใจแก่บุคลากรใน

การปฏิบัติงาน 

85 90 95 

 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 

การปฐมพยาบาล

เบื้องต้นแก่

นักเรียนและสร้าง

ความเข้าใจในการ

ดูแลรักษาสุขภาพ 

ห่างไกลจากยา

เสพติดและสิ่งของ

มึนเมา 

กิจกรรมบริการ 

สุขภาพอนามัย 

โรงเรียน 

1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่

นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ

เจ็บป่วย 

2. ผู้เรียนมีความเข้าใจ 

ในการดูแลรักษาสุขภาพ ห่างไกล

จากยาเสพติดและสิ่งของมึนเมา 

85 90 95 



มีโต๊ะรับประทาน

อาหารเพียงพอ

กับจ านวน

นักเรียนและ

บุคลากรภายใน

โรงเรียน 

 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงงาน

โภชนาการ 

 

1. มีโต๊ะรับประทานอาหาร 

เพียงพอกับจ านวนนักเรียนและ

บุคลากรภายในโรงเรียน 

2. มีชั้นเก็บภาชนะใส่อาหาร 

ปลอดภัยจากแมลงน าเชื้อโรค 

3. มีภาชนะเก็บเศษอาหาร 

เพียงพอกับปริมาณเศษอาหาร 

ประจ าวนั 

4. มีภาชนะหรือถังพลาสติก 

เก็บส ารองน้ า 

85 90 95 

การปฏิบัติงาน

ของลูกจ้างเป็นไป

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานของคนงาน 

และนักการภารโรงเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

85 90 95 

มีบริการน้ าดื่มที่

สะอาด 

กิจกรรมการบริการ 

น้ าดื่มน้ าใช้ 

บริการน้ าดื่มที่สะอาดปราศ 

จากเชื้อโรคแก่นักเรียนและคณะครู 

85 90 95 

ปรับปรุงสภาพ

หอประชุมให้

พร้อมใช้งาน

บริการ และมี 

กิจกรรมปรับปรุง 

ห้องประชุมและ 

ส านักงาน 

1. ปรับปรุงสภาพหอประชุมให้

พร้อมใช้งานบริการ 

2. เพ่ิมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการ 

จัดกิจกรรมให้เพียงพอ 

85 90 95 

 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายรายปี 

 (ร้อยละ) 

2563 2564 2565 



ส านักงานในการ

ปฏิบัติงานของ 

กลุ่มงาน 

 3. มีส านักงานในการปฏิบัติงานของ

กลุ่มงาน 

   

อาคารเรียนมี

อุปกรณ์และสิ่ง

อ านวย 

ความสะดวกใน

การเรียนของ

นักเรียน 

และ มีอุปกรณ์ใน

การป้องกันและ

แก้ไขในการเกิด

อุบัติภัยต่างๆ 

โครงการจัด

สภาพแวดล้อมและ

การบริการส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 

 

1. ตกแต่งอาคารเรียนให้สวยงามมี

ระเบียบเอ้ือต่อการจัดการเรียน 

2. มีโต๊ะและเก้าอ้ีเพียงพอกับ 

จ านวนนักเรียนและห้องเรียน 

3. มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวย 

ความสะดวกในการเรียนของ 

นักเรียน 

4. มีอุปกรณ์ในการป้องกันและ

แก้ไขในการเกิดอุบัติภัยต่างๆ 

85 90 95 

มีวัสดุอุปกรณ์

ส าหรับการ 

ปฏิบัติงานจัดท า

เอกสารต่างๆ

ภายในส านักงาน 

กิจกรรมบริการ 

ส านักงานบริหาร 

ทั่วไป 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ 

ปฏิบัติงานจัดท าเอกสารต่างๆภายใน

ส านักงาน 

2. บรรยากาศภายในส านักงาน 

ให้สวยงาม 

3. ซ่อมบ ารุงเครื่องอุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติงานให้พร้อมส าหรับการ

ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 

85 90 95 

บริเวณโรงเรียน 

ให้ร่มรื่นสวยงาม 

เอ้ือต่อการ 

จัดการเรียนการ

สอน 

กิจกรรมปรับปรุง 

ภูมิทัศน์บริเวณ 

โรงเรียน 

ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น

สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียน

การสอน 

85 90 95 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

ที ่๖๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลต่อผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้  คิดเป็น ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗    

จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ประกอบด้วย 

 ๑.   นายสุทธิ  อาดูร    ประธานกรรมการ 

 ๒.   นายชาตรี รูปสง่า    กรรมการ 

 ๓.   นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ ์   กรรมการ 

 ๔.   นายสุเทพ   ตากัน    กรรมการ 

 ๕.   นางส่องหล้า   หุ่นสุวรรณ์   กรรมการ 

 ๖.   นางสุขสันต์   สนิทวงศ ์   กรรมการ 

 ๗.   นายธเนศ   มยุรา    กรรมการ 

 ๘.   นางนลิน์ภาณี   กรศรีมหาลาภ   กรรมการ 

 ๙.   นางปริศนา   เอ่ียมสะอาด   กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวภักคีณี   จีนามูล    กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวพริมภัค  ธรรมสอน   กรรมการ 

 ๑๒. นางกัณฑิมาพร   พานมั่ง    กรรมการ 



 ๑๓. นายสามารถ   สิทธิวงศ ์   กรรมการ 

 ๑๔.นางสาวกาญจนา  ชะเอม    กรรมการ 

 ๑๕. นายปวีณต์วิชา   พานิช    กรรมการ 

 ๑๖. นายไพโรจน์   กันทะวงศ์   กรรมการ 

             ๑๗.  นางนภาพร  ทะยะ    กรรมการ 

 ๑๘. นางจันทรา  ตาด้วง    กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๙. นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  

และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการสืบไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่ ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    สั่ง  ณ  วันที่ ๑๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                          

                                         

                                ( นายสุทธิ  อาดูร ) 

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  
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ค าสั่งโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

ที ่๖๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลต่อผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้  คิดเป็น ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗    

จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ประกอบด้วย 

 ๑.   นายสุทธิ  อาดูร    ประธานกรรมการ 

 ๒.   นายชาตรี รูปสง่า    กรรมการ 

 ๓.   นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ ์   กรรมการ 

 ๔.   นายสุเทพ   ตากัน    กรรมการ 

 ๕.   นางส่องหล้า   หุ่นสุวรรณ์   กรรมการ 

 ๖.   นางสุขสันต์   สนิทวงศ ์   กรรมการ 

 ๗.   นายธเนศ   มยุรา    กรรมการ 

 ๘.   นางนลิน์ภาณี   กรศรีมหาลาภ   กรรมการ 

 ๙.   นางปริศนา   เอ่ียมสะอาด   กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวภักคีณี   จีนามูล    กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวพริมภัค  ธรรมสอน   กรรมการ 

 ๑๒. นางกัณฑิมาพร   พานมั่ง    กรรมการ 

 ๑๓. นายสามารถ   สิทธิวงศ ์   กรรมการ 



 ๑๔.นางสาวกาญจนา  ชะเอม    กรรมการ 

 ๑๕. นายปวีณต์วิชา   พานิช    กรรมการ 

 ๑๖. นายไพโรจน์   กันทะวงศ์   กรรมการ 

             ๑๗.  นางนภาพร  ทะยะ    กรรมการ 

 ๑๘. นางจันทรา  ตาด้วง    กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๙. นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  

และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการสืบไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่ ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    สั่ง  ณ  วันที่ ๑๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                          

                                         

                                ( นายสุทธิ  อาดูร ) 

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


