
๔๐ 

 

ส่วนที่ 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕63-๒๕66 
กลยุทธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
ตารางท่ี ๒๓ ปัจจัยเรียงตามน้้าหนักคะแนน 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัย 
สรุปน้้าหนัก 

คะแนน 
ปัจจัย 

สรุปน้้าหนัก 
คะแนน 

๑.ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (S) 
๒.ด้านเศรษฐกิจ  (E) 
๓.ด้านเทคโนโลยี  (T) 
๔.ด้านการเมืองและกฎหมาย  (P) 

๑.๓๐ 
๐.๔๕ 
๐.๓๐ 
๐.๑๕ 

๑.ด้านผลผลิตและการบริการ  
(s๒) 
๒.ด้านบริหารจัดการ  (m๔) 
๓.ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
(s๑) 
๔.ด้านประสิทธิภาพการเงิน  (m๒) 
๕.ด้านบุคลากร  (m๑) 
๖.ด้านวัสดุอุปกรณ์  (m๓) 

๐.๘๒ 
๐.๖๐ 
๐.๒๘ 

 
๐.๒๐ 
๐.๐๕ 
๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 
ตารางท่ี ๒๔  ตารางสัมพันธ์ที่สร้างตามข้อมูลตารางวิเคราะห์ค่าน้้าหนักคะแนน 

 
 

      
 

Ss๒ Sm๔ Ss๑ Sm๒ Sm๑ Sm๓ S 

Es๒ Em๔ Es๑ Em๒ Em๑ Em๓ E 

Ts๒ Tm๔ Ts๑ Tm๒ Tm๑ Tm๓ T 

Ps๒ Pm๔ Ps๑ Pm๒ Pm๑ Pm๓ P 

s๒ m๔ s๑ m๒ m๑ m๓  

          
    

 

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

ด้านนักเรียน 
๑. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

เพ่ือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
๒. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตมีคุณธรรม มั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออก 
๓. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ

กัลยาณมิตร ผนึกก าลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนา 

๒.  โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  และดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม 
นักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 

 S W 

O 

T 



๔๒ 

 

๓.  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เน้นบูรณาการ         
การเรียนรู้และการด ารงชีวิต 

๔. โรงเรียนเพ่ิมระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น  เป็นที่ยอมรับของชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
๑. ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ เกี่ยวข้องมีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. โรงเรียนเพ่ิมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
ด้านงบประมาณและทรัพยากร 

๑. โรงเรียนมี ศึกษานิเทศก์ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ๒. โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
ตารางท่ี ๒๕. ความสัมพันธ์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตาม
หลักสูตร และ
ส่งเสริม
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี  

 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

พรรณี  อิสรภาพ  

2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พรรณี   
3.โครงการหลักสูตรสถานศึกษา ธีรวิชญ์ ธิดารัตน ์  
4.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

 ศิริพร  สุวภา  

5. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน
(กิจกรรมวิชาการ) 

- เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 
- ค่ายวิชาการ(สะเต็มศึกษา) 
- ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- เปิดบ้านวิชาการ 

    -  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- การจัดการเรยีนการสอนทางไกล

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรน่า 2019 (DLTV) 

 
 
อินทิรา  พีรวัฒน์ 
อินทิรา  พีรวัฒน์ รุ่งทิพย์ 
ศิริพร  สุวภา 
พรรณ ี
 
น้ าอ้อย  อินทิรา 
ธีรวิชญ์ 
น้ าอ้อย 

 



๔๓ 

 

ตารางท่ี ๒๕. ความสัมพันธ์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒. ปลูกฝังคุณธรรม 
ความส านึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการความรู้สู่ชุมชน พรรณี    
2.โครงการน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง บุญทรัพย์   จักรกฤษณ์  
3. โครงการโรงเรียนต้านทุจริต อลิสสา จักรกฤษณ์  
4 . โคร งการกิ จกรรม พัฒนาผู้ เ รี ยน   
(กิจกรรมวิชาการ) 

- สภานักเรียน 

 
 
จักรกฤษณ์ 

 

5 . โคร งการกิ จกรรม พัฒนาผู้ เ รี ยน   
(กิจกรรมวิถีพุทธ/ลูกเสือ/ยุวกาชาด) 
- วิถีพุทธ 
- เข้าค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด 
 

 
 
บุญทรัพย์  พรรณ ี
จักรกฤษณ์ 

 

๓. ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึง 
ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

1. โครงการห้องสมุด ณัฐวงศ ์  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ธิดารัตน์ หัดทยา  
3. โครงการะบบดูแลช่วยเหลือ พีรวัฒน์  
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม จักรกฤษณ์  
5. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ จักรกฤษณ์ บุญทรัพย์    
6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ น้ าอ้อย  หัดทยา  
7. โครงการอาหารกลางวัน อนงค์ศิริ  สุวภา  
8.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    - กิจกรรมทัศนศึกษา 

พรรณี  น้ าอ้อย อนงค์ศิริ 
ศิริพร 

 

๔.  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ธิดารัตน์  
2.โครงการระบบสาธารณูปโภค อินทิรา  อลิสสา  
3.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ธีรวิชญ ์  
4.โครงการพัฒนางานธุรการ อนงค์ศิริ นิภา  
5.โครงการพัฒนาบุคลากร ผอ. พรรณี อินทิรา 

จักรกฤษณ์ 
 

 
 
 
 



๔๔ 

 

ตารางท่ี ๒๕. ความสัมพันธ์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๕. พัฒนาประสิทธิ 
ภาพการบริหารจัด
การศึกษา ความ
ร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

1.โครงการโรงเรียนคุณภาพ น้ าอ้อย  พีรวัฒน์  
2.โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ พรรณี  
3.โครงการโรงเรียนสีขาว อิสรภาพ  จักรฤษณ์  
4.โครงการสานสัมพันธ์ใต้ร่มจามจุรี พรรณี  
5.โครงการพัฒนาบริหารงบประมาณ อินทิรา อลิสสา รุ่งทิพย์ 

น้ าอ้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


