
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรธีรรมราช

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

๔ ปี แห่งการสรา้งคณุภาพผ ูเ้รยีน เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนั



ก 
 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

“ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ :  
๔ ปี แห่งการสร้างคุณภาพผู้เรียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ” 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 
 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ : ๔ ปี แห่งการสร้าง
คุณภาพผู้เรียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
และโรงเรียนเป็นอย่างมาก  
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสงวิทยาขอขอบคุณคณะท างาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ : ๔ ปี   
แห่งการสร้างคณุภาพผู้เรียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทุกท่าน 
 
      
 
        (นายชัยพิภัทร    รัตนบุรี) 
                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                             โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
       
   
 
 
 
 

 
 

 



ข 
 

ค าน า 
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา “ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ : ๔ ป ี 
แห่งการสร้างคุณภาพผู้เรียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ” จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือ ประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพ และเป็นไปตามนโยบายการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดกลยุทธ์  การพัฒนา เป็นระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ทั้งนี้โดย
ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย อันได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ กลยุทธ์นโยบาย ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา จนท าให้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา “ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ : ๔ ปี แห่งการสร้างคุณภาพผู้เรียน เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ” บรรลุผลส าเร็จ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ สอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ การประจ าปี ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอนาคตอย่างชัดเจน และการก าหนด ควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา “ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ : ๔ ป ี  
แห่งการสร้างคุณภาพผู้เรียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ” ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
เครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด า เนินไปอย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ      
และขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกท่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน 
ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานครั้งนี้จนประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

                                                 
 
      (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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เรื่อง 
 

 หน้า 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน................................................................................................................... 
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 กลยุทธ์ที่ ๑  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย............................................................................................................... 
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ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
“ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ :  

๔ ปี แห่งการสร้างคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ” 
 
 

 

ชื่อโรงเรียน 
 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ชื่อภาษาอังกฤษ 
 

Thangsongwittaya  School 

ชื่อย่อภาษาไทย 
 

ท.ส.ว. 
 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 
 

TSW. 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ า
โรงเรียน 
 

ตรารูปเปลวไฟในดอกบัว 
 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน             
ตรารูปเปลวไฟในดอกบัว หมายถึง ความรู้สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ     
มีคุณธรรมเป็นคนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 

“ วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล  าการกีฬา ” 
 

สีประจ าโรงเรียน     
             

แสด – ด า  หมายความว่า เป็นผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอ  และพร้อมที่จะ
เสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
 

ดอกอินทนิล 
 

เอกลักษณ์ 
 

“ โรงเรียนน่าอยู่  คู่ท้องถิ่น ”   
  

อัตลักษณ์ 
 

“ ยิ ม ทักทาย ไหว้สวย ” 
 

  



๒ 
 

 
ค่านิยม 
 

 
โรงเรียนก าหนดค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้แนวปฏิบัติที่ยึดถือกัน
มาจนน าพาโรงเรียนสู่ความส าเร็จ คือ แสด-ด า หมายความว่า เป็นผู้ที่มี
ความรู้อยู่เสมอ และพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อสังคมและประเทศชาติ       
จึงน าไปสู่การก าหนดค่านิยม คือ   T – SMART  CORE  VALUES 
        โดยค าว่า  T - SMART  มาจาก 
 

        T = Thungsongwittaya =    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
        S = Service Mind  =    จิตใจบริการ 
        M = Management       =    การบริหารจัดการเป็นระบบ    
        A = Analysis      =    คิดวิเคราะห์   
        R = Recheck      =    ตรวจสอบ  ทบทวน   
        T = Teamwork      =    ท างานเป็นทีม   
 

วัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนทุ่งสงวิทยา เป็นองค์กรที่มีความเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง น าองค์ความรู้ นวัตกรรม มาใช้ในการด าเนินงาน ให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ขององค์กร น าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร โดยมีวัฒนธรรมองค์กร        
คือ “ท างานของทุกคนไป” 
 

 

  

  



๓ 
 

 

ด้านผู้เรียน (Good  Student) 

1. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ   
    อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 
2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน    
    สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานของ   
    วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ผลการเรยีนไมผ่่าน 
    เกณฑ์ 0 , ร,  
    มส .และนักเรียนออกกลางคัน ลดลง 

  ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา (Good  Teacher) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม  
    จริยธรรมแลจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ 
    และ สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ  
    มาตรฐานต าแหน่ง 
๓. มีการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่  
    เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
 

  ด้านการบริหารจัดการ (Good  Director) 
1. สถานศึกษาบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. สถานศึกษาจดัการศึกษาไดต้ามมาตรฐานการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล (SCQA) 
3. โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรยีน มีผลงานเชิง  
    ประจักษ์ และเผยแพรสู่่สาธารณชน 

จัดการศึกษาภายใต้แนวคิด “ จัดการศึกษาโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ” 

PDCALI MODEL : การบริหารด้วยวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ ของโรงเรียนทุ่งสงวทิยา 
 

   ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม วิสัยทัศน์  (Vision)
สู่มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานและมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผน (Plan) การปฏิบัติงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
)(Action) 

การเรียนรู้ พัฒนา (learning 

) 
การบูรณาการ (Integration) 

- การบูรณาการความสอดคล้อง   
  ระหว่างแนวทาง ของกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้  งานกลุ่มบริหารงาน 
  และโรงเรียน 
- ระบบสารสนเทศและระบบการ 
  ปรับปรุงเสริมซึ่งกันและกันทั ง 
  ระบบเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ 
- น านวัตกรรม องค์ความรู้ และ 
  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาบูรณา    
  การเกิดการพัฒนาในรูปแบบการ 
  เทียบเคียงสมรรถนะ    



๔ 
 

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จัดการศึกษาภายใต้แนวคิด 
 

  “ จัดการศึกษาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” 
 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 

 การพัฒนาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา “ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ : ๔ ปี แห่งการสร้างคุณภาพ
ผู้เรียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบ   
บูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร              
จัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ  (Mission) 
 

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล มี
ศักยภาพในการแข่งขัน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นไทย 

๒.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ
ความเป็นครู และมีมาตรฐานสากล 

๓. พัฒนาการบริหารสถานศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ เป็นองค์กรที่มี
นวัตกรรม จัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. พัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 



๕ 
 

เป้าประสงค์  (Goal) 
 

๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ

มีผลงานเชิงประจักษ์ 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลงานเชิงประจักษ์ 
๕. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดการศึกษาที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและการมีส่วนร่วม และมีผลงานเชิงประจักษ์ 
๖. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชน สถาบันการศึกษา 

องค์กรต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
 
จุดเน้น (Focus) 
 

        ด้านผู้เรียน (Good  Student) 
๑. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 
๒. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม          

บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 0  , ร,   มส  .และนักเรียนออก

กลางคัน ลดลง 
 

        ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (Good  Teacher) 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและ    สมรรถนะตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 
๓. มีการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียน การสอน 
 
 
 

        ด้านการบริหารจัดการ (Good  Director) 
๑. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล (SCQA) 
๓. โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีผลงานเชิงประจักษ์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 



๖ 
 

ส่วนที่ ๓ ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 ๑)   มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดเีลิศ 
  ๑.๑  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  อยู่ในระดับ  2 ขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๕ 

 

  ๑.๒ นักเรียนร้อยละ  60  มีความสามารถพูดแนะน าตนเอง  ครอบครัวและ
สนทนาอย่างง่ายเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 

  ๑.๓ นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ร้อยละ  ๘0  มีความสามารถพูด
แนะน าตนเองและสนทนาอย่างง่ายได้ 

 

  1.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 60  
  ๑.๕ นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน  
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ระดับดี 

  2.1 นักเรียนร้อยละ  80  มีผลการประเมินสมรรถนะ อยู่ในระดับ 2  ขึ้นไป  
  2.2 นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๕๐ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
  3.1 นักเรียนทุกคน / กลุ่ม  มีผลงาน / ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคนละ/กลุ่มละ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน 
 

  3.2 นักเรียนร้อยละ  50 มีผลงาน / ชิ้นงาน  ที่น าเสนอต่อสาธารณชนได้  
 ๔)   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดเีลิศ 
  4.1 นักเรียนร้อยละ  80  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเลือก

สืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลงานตนเองได้ 
 

  4.2 นักเรียนร้อยละ  80  มี Facebook หรือ E-mail ในการสื่อสารอย่าง
ถูกต้องและเกิดประโยชน์ 

 

 ๕)   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 
  5.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2.5     

ขึ้นไป 
 



๗ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
  5.2 นักเรียนร้อยละ  60  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ  

2.5  ขึ้นไป 
 

  5.3 นักเรียนร้อยละ  ๕0  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ  
2.5  ขึ้นไป 

 

  5.4 นักเรียนร้อยละ  70  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ  ระดับ  
2.5  ขึ้นไป 

 

  5.5 นักเรียนร้อยละ  50  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ  
ระดับ  2.5  ขึ้นไป 

 

  5.6 นักเรียนร้อยละ  70  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาฯ  ระดับ  2.5  
ขึ้นไป 

 

  5.7 นักเรียนร้อยละ  70  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปศึกษา  ระดับ  2.5  
ขึ้นไป 

 

  5.8 นักเรียนร้อยละ  80  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพฯ  ระดับ  
2.5  ขึ้นไป 

 

  5.9 ผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวม  ระดับ  2.5  ขึ้นไป  
 ๖)   มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดเีลิศ 
  6.1 นักเรียนร้อยละ 70  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพอย่างน้อย 1  

อาชีพ 
 

  6.2 นักเรียนร้อยละ 70  ได้รับการฝึกทักษะอาชีพและเรียนรู้อาชีพจากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

 

  6.3 นักเรียนทุกคน  ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นในการพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

 

  ๖.๔ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
 ๑)   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดบัยอดเยี่ยม 
  1.1 นักเรียนทุกคน ยิ้มทักทายไหว้สวย  
  1.๒ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
  1.๓ นักเรียนทุกคน ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  
  1.๔ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  
  ๑.๕ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  
 ๒)   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับยอดเยี่ยม 
  2.1 นักเรียนทุกคน บ าเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน มีจิตสาธารณะต่อสังคม

อย่างยั่งยืน 
 



๘ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
  2.2 นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม วันส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
 

  2.3 นักเรียนทุกคน ผ่านการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา 

 

  ๒.๔ นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบี่-กระบอง และฟันดาบสองมือ ตามรายวิชาที่
ก าหนด 

 

 ๓)   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย(ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
ชุมนุม) นักเรียน 

ระดบัยอดเยี่ยม 

  ๓.๑ นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่างของวัฒนธรรม
และความคิดเห็นที่แตกต่าง 

 

 ๔)   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดเีลิศ 
  4.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนหรือของชุมชน  
  4.2 นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการทดสอบสมรรถนะทางกาย  
  4.3 นักเรียนทุกคนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
  ๔.๔ โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย  
  ๔.๕ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน  
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑   มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดเีลิศ 
 2.1.1 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้จริง 
 

 2.1.2 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  
๒.๒   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 
 2.2.1 โรงเรียนมีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 2.2.2 โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ  
 2.2.3 โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านนักเรียน ครู ผู้บริหารและสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดเีลิศ 

 2.3.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น  
 2.3.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

๒.๔   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดเีลิศ 
 2.4.1 ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID PLAN)  



๙ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
 2.4.2 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมงต่อปี มีการเผยแพร่

และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 

 2.4.๓ ครูทุกคนมีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
๒.๕   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
 2.5.1 โรงเรียนมีห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสน  
 2.5.2 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  
 2.5.3 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับการเรียน

การสอน 
 

๒.๖   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดเีลิศ 
 2.6.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการ  
 2.6.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้  
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
ระดับดีเลิศ 

 3.1.1 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 3.1.2 ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best practice) ภาคเรียนละ 1 
วิธ ี

 

 3.1.3 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
 3.2.1 ครูทุกคนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดหาและใช้สื่อการสอนเพ่ือจัดการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓.๓   มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
 3.3.1 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.3.2 ครูทุกคนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
 3.3.3 ครูทุกคนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนานักเรียน  
๓.๔   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 3.4.1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 3.4.2 ครูทุกคนมีเครื่องมือและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลที่หลากหลาย 
 

 3.4.3 ครูทุกคนมีการรายงานการใช้แผนการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา ต่อ 1     
ภาคเรียน 

 



๑๐ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
 3.4.4 ครูร้อยละ ๘0 มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง  
๓.๕   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
ระดับดี 

 3.5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
(PLC) ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

 

 3.5.2 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๔ ครั้ง  
 ๓.๕.๓ ครูร้อยละ ๙๐ มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านสื่อเทคโนโลยี  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 

ส่วนที่ ๔ กรอบแผนกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานและมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน             
               บนพื นฐานของความเป็นไทย 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑)  เพ่ือให้นักเรียน มีความสามารถใน   
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

๑.๑ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๕ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ 

๑.๒ นักเรียนร้อยละ  ๖๐  มีความสามารถพูดแนะน าตนเอง  ครอบครัวและสนทนา
อย่างง่ายเป็นภาษาอังกฤษได้ 

๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๖ 

๑.๓ นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ร้อยละ  ๘๐  มีความสามารถพูด
แนะน าตนเองและสนทนาอย่างง่ายได้ 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 

๑.๔ นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  อยู่ในระดับ  ๒ ขึ้นไป ร้อยละ  ๖๐ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๖ 
๑.๕ นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน นักเรียน

ทุกคน 
นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๒)  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถใน  
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๒.๑ นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลการประเมินสมรรถนะ อยู่ในระดับ ๒  ขึ้นไป ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 
๒.๒ นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียน

ทุกคน  
นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน  

นักเรียน
ทุกคน  

๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๕๐ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   ๕๐  ๕๓ ๕๖  ๕๙  



๑๒ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๓)  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 

๓.๑ นักเรียนทุกคน / กลุ่ม  มีผลงาน / ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
อย่างน้อยคนละ/กลุ่มละ ๑ ชิ้นต่อภาคเรียน 

นักเรียน
ทุกคน / 

กลุ่ม 

นักเรียน
ทุกคน / 

กลุ่ม 

นักเรียน
ทุกคน / 

กลุ่ม 

นักเรียน
ทุกคน / 

กลุ่ม 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ  ๕๐ มีผลงาน / ชิ้นงาน  ที่น าเสนอต่อสาธารณชนได้ ๕๐  ๕๓ ๕๖  ๕๙  

๔)  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

๔.๑ นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเลือกสืบค้น
ข้อมูลและน าเสนอผลงานตนเองได้ 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 

๔.๒ นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มี Facebook หรือ E-mail ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและ
เกิดประโยชน์ 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 

๕)  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  
 

๕.๑ นักเรียนร้อยละ  ๗๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  ระดับ  ๒.๕ ขึ้นไป  ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ 
๕.๒ นักเรียนร้อยละ  ๖๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ  ๒.๕ ขึ้นไป ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๖ 
๕.๓ นักเรียนร้อยละ  ๕๐มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป ๕๐ ๕๓ ๕๖ ๕๙ 
๕.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับ  ๒.๕ ขึ้นไป ๗๐ ๗๒ ๗๔ ๗๖ 
๕.๕ นักเรียนร้อยละ  ๕๐  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับ  ๒.๕
ขึ้นไป 

๕๐  ๕๓ ๕๖  ๕๙  

๕.๖ นักเรียนร้อยละ ๗๐  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาฯ  ระดับ  ๒.๕ ขึ้นไป ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ 
๕.๗ นักเรียนร้อยละ ๗๐  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปศึกษา  ระดับ  ๒.๕ ขึ้นไป ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ 
๕.๘ นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ฯ ระดับ ๒.๕    
ขึ้นไป 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 



๑๓ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๕.๙ ผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวม  ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป ๒.๕ ๒.๖ ๒.๗ ๒.๘ 

๖)  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๖.๑ นักเรยีนร้อยละ ๗๐  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพอย่างน้อย ๑  อาชีพ ๘๐ ๘๒ ๘๓ ๘๕ 
๖.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐  ได้รับการฝึกทักษะอาชีพและเรียนรู้อาชีพจากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

๗๐ ๗๒ ๗๕ ๘๐ 

๖.๓ นักเรียนทุกคน  ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นในการพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖.๔ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๖ 
๗) เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 

๗.๑ นักเรียนทุกคน ยิ้มทักทายไหว้สวย นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๗.๒ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๗.๓ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๗.๔ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๗.๕ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

      



๑๔ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๘) เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 

๘.๑ นักเรียนทุกคน บ าเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน มีจิตสาธารณะต่อสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๘.๒ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม วันส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๘.๓ นักเรียนทุกคน ผ่านการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โรงเรียน       
ทุ่งสงวิทยา 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๘.๔ นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบี่-กระบอง และฟันดาบสองมือ ตามรายวิชาที่ก าหนด นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๙) เพ่ือให้นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๙.๑ นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่างของวัฒนธรรมและ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๑๐) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะ 
ทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี 

 ๑๐.๑ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนหรือของชุมชน นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

๑๐.๒ นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการทดสอบสมรรถนะทางกาย ผ่าน
เกณฑ์ 
การ 

ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
๑๐.๓ นักเรียนทุกคนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย นักเรียน

ทุกคน 
นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 



๑๕ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
 ๑๐.๔ โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ผ่าน

เกณฑ์ 
การ 

ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
๑๐.๕ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน นักเรียน

ทุกคน 
นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

นักเรียน
ทุกคน 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานและมาตรฐานสากล  
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑)  เพ่ือให้สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

๑.๑ โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้จริง 

มี มี มี มี 

๑.๒ โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มี มี มี มี 
๒) เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

๒.๑ โรงเรียนมีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี มี มี มี 
๒.๒ โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ มี มี มี มี 
๒.๓ โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านนักเรียน ครู ผู้บริหารและสถานศึกษา มี มี มี มี 



๑๖ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๓) เพ่ือให้สถานศึกษามีการด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๓.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น มี มี มี มี 
๓.๒ โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มี มี มี มี 

๔) เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

๔.๑ ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID PLAN) ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 
๔.๒ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี มีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๔.๓ ครูทุกคนมีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 
๕) เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๕.๑ โรงเรียนมีห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน มี มี มี มี 
๕.๒ โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน มี มี มี มี 
๕.๓ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับการเรียน      
การสอน 

เหมาะ 
สม 

เหมาะ 
สม 

เหมาะ 
สม 

เหมาะ 
สม 

๖) เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๖.๑ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการ มี มี มี มี 
๖.๒ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ มี มี มี มี 

 
 
 



๑๗ 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
              พอเพียง 
  

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑) เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๑.๑  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๑.๒  ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ภาคเรียนละ ๑ วิธี 
 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๑.๓ ครูทกุคนจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๒) เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๒.๑ ครูทุกคนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดหาและใช้สื่อการสอนเพื่อจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

๓.๑ ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 
๓.๒ ครูทุกคนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 
๓.๓ ครูทุกคนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนานักเรียน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

 
 
 

     



๑๘ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๔.๑ ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 
๔.๒ ครูทุกคนมีเครื่องมือและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๔.๓ ครูทุกคนมีการรายงานการใช้แผนการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ รายวิชา ต่อ ๑ ภาคเรียน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 
๔.๔ ครูร้อยละ ๓๐ มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ปีละ ๑ เรื่อง ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 

๕) เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๕.๑ ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน (PLC)      
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๕.๒ ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๔ ครั้ง 
 

ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน 

๕.๓ ครูร้อยละ ๙๐ มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านสื่อเทคโนโลยี ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑) เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๑.๑ โรงเรียนมเีครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบของการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ  

 มี  มี  มี มี  

๒) สร้างครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริม
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนก่ง  
และมีความสุขตามศักยภาพ 

๒.๑ โรงเรียนมคีณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกห้องเรียนและมีส่วนร่วมในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน    

ทุกห้อง ทุกห้อง ทุกห้อง ทุกห้อง 

๓) เพ่ือระดมทรัพยากรในการ
สนับสนุนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพ 

๓.๑ โรงเรียนมทีรัพยากรอย่างเพียงพอในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี  มี  มี มี  

๔) เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และการสร้างการมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
ของเครือข่ายพัฒนา  

๔.๑ โรงเรียนมกีิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนของเครือข่ายพัฒนา  

 มี  มี  มี มี  
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คณะผู้จัดท ำ 

 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ  
“ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ :  

๔ ปี แห่งกำรสร้ำงคุณภำพผู้เรียน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ” 
 

๑. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นางวารุณี จินดาวงศ ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

๓. นายวิฑูรย์ ชุมข า ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 

๔. นางอมรรัตน์ แขดวง ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 

๕. นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 

๖. นายสุชาติ โรวัฒน ์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๗. นางจิรนันท์ แซมมงคล ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ  
๘. นางศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์ ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ 
๙. นางกาญจนา เลิศล  า ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ   

๑๐. นายเศณวี  อ่ าครอง ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ   

๑๑. นางลมัย  รัตนมณี  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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