บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ที่ ............ / ๒๕๖3
วันที่ 1 เดือน เมษายน
เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562

พ.ศ. ๒๕๖3

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ตามที่โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว นั้น
ในการนี้ งานแผนงาน ฝ่ ายบริ ห ารงานงบประมาณได้จัดทารายงานสรุป แผนปฏิบัติ การประจ าปี
งบประมาณ 2562 เพื่อสรุปผลการดาเนินงานและนาไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป โดย
มีรายงานการสรุปดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................
(นางสาวสุพัตรา พชรลัดดาวัลย์)
ตาแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................
(นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

รายงานผลการปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
จากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 จานวน 20 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนทุกคนได้รั บ การพัฒ นาด้านการเรีย นรู้ - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การทากิจกรรม
ความสามารถ และทั ก ษะต่ า งๆ อย่ า งทั่ ว ถึ ง และ และมีทักษะการปฏิบัติงานตามความถนัดที่ดีขึ้น
ต่อเนื่อง
- นักเรียนรวมทั้งบุคลากรโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ทุก
คน มีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2. โรงเรี ย นท่าเฟืองวิทยา มี จ านวนนั กเรี ยนที่เข้า - นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีจานวนร้อยละ 80 เมื่อ
ร่ ว มและชนะการแข่งขัน หรื อได้รั บ รางวัล จากการ เปรียบเทียบกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมด
แข่งขันทักษะทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ - นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ค้นพบ
กับปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา
ศักยภาพของตนเอง ชุมชนเห็นความสามารถของ
นักเรียนและครูผู้สอน
3. นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเต็มกาลัง - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การทากิจกรรม
ความสามารถ
และมีทักษะการปฏิบัติงานตามความถนัดที่ดีขึ้น
4. นักเรียนได้รัยการฝึกทักษะกระบวนการคิด และ - นั ก เรี ย นมี ส มรรถนะส ำคั ญ ของผู้ เ รี ย น ในด้ ำ น
ทักษะด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำร ควำมสำมำรถในกำร
คิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชีวิต ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ที
ดีขึ้น
5. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนาไป - นักเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่
พัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและการแข่งขัน โดยมี
ผลการประเมินจากคณะครูคิดเป็นร้อยละ 81
งบประมาณที่ได้รับ 83,430 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป 83,430 บาท

2. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป้าหมาย
1. สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช
2511 (ฉบับปรับปรุง 2560)

ผลการปฏิบัติงาน
มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทาให้สถานศึกษา
มี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย มี ส ำระครบถ้ ว น
สมบูรณ์
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาพุ ทธศั กราช 2511
(ฉบับปรับปรุง 2560) ครบทุก 8 กลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
3. ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษามี
จากการส ารวจความพึ ง พอใจในการใช้ ห ลั ก สู ต ร
ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการ
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
สอนตามหลักสูตร พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด
พุทธศักราช 2511 (ฉบับปรับปรุง 2560) ไม่น้อย การศึกษา ชุมชน ผู้ ปกครอง ครู นักเรียนและ
กว่าร้อยละ 80
บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86 มีความ
พึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
โดยภาพรวม คิดเป็นระดับ 4 หมายถึง ระดับดี
มาก
4. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมครบทุกกลุ่มสาระ
นโยบาย เป้าหมายการศึกษา และความต้องการของ การเรียนรู้
ผู้เรียนและท้องถิ่นครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
ระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สถานศึกษามีการออกแบบการจัดกิจกรรมการ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพ
เรียนรู้และการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงที่
จริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณที่ได้รับ 1,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 1,000 บาท
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET และ PISA
เป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ของโรงเรียนท่าเฟืองวิทยาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 มีผลการทดสอบระดับท้องถิ่นรายสาระไม่ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET)

งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 มีผลการทดสอบระดับท้องถิ่นรายสาระสูงขึ้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น
งบประมาณที่ใช้ไป 20,000 บาท

4. โครงการเพาะพันธ์ปัญญา
เป้าหมาย
ร้อยละ 85 ขึ้นไปของนักเรียน ได้เรียนรู้กำรทำ
โครงงำนฐำนวิจัย ผนวกกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท
5. โครงการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครองร้อยละ 100 เข้าร่วม
การจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล

ผลการปฏิบัติงาน
- ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การเนื อ งจากโครงการหลั ก จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียกเลิกโครงการ
- ผู้รับผิดชอบโครงการได้นาไปจัดกิจกรรมบูรณาการ
จากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(TSQP2)
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ที่สามารถ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ จากกิ จ กรรมด้ ว ย
กระบวนการ 6 ขั้นตอนของ Learning Process
2. นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและวิพากษ์ อย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทั ก ษะการสื่ อ สาร ทั ก ษะอาชี พ ทั ก ษะชี วิ ต และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การมีวินัย การมี
ความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ ตามแนวทางของ
Core Learning Outcome (CLO)
งบประมาณที่ใช้ไป 5,000 บาท
ผลการปฏิบัติงาน
1. โรงเรี ย นมี ก ารด าเนิ น การระบบการประกั น
คุณภาพที่สามารถทาให้เกิดประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. ครูร้อยละ 80 มีความสามารถในการออกแบบ
แผนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะในศตวรรษที่ 21
อย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะการคิด
วิ เ คราะห์ คิ ด แก้ ปั ญ หา และวิ พ ากษ์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ตามช่วง
วัย
1. นักเรียนสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ที่สามารถ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน

การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ จากกิ จ กรรมด้ ว ย
กระบวนการ 6 ขั้นตอนของ Learning Process
2. นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและวิพากษ์ อย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การมีวินัย การมี
ความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ ตามแนวทางของ
Core Learning Outcome (CLO)
3. ครูผู้สอนปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการ
1. ครูมีแผนจัดการเรียนการสอนที่สามารถใช้ในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning เฉลี่ ย ทั้ ง 5
ด้ า น ได้ แ ก่ การใช้ สื่ อ , การออกแบบกิ จ กรรม,
บทบาทผู้ ส อน, บทบาทผู้ เ รี ย น และวิ ธี ก าร
ประเมินผล
2. พัฒนาการของนักเรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่
21 ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ ปั ญ หา และวิ พ ากษ์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และ
ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ ตามแนวทางของ Core
Learning Outcome (CLO) ตามช่วงวัย
3. นั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งทั่ ว ถึง
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
5. โรงเรียนมีเป้าหมายคุณภาพหรือ Q-Goal ที่ได้ 1. การมีเป้าหมายร่วมกัน (Q-Goal) ในการจัดการ
จากการสังเคราะห์ร่วมกันของครู นักเรียน ผู้บริหาร เรี ย นรู้ / การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ พั ฒ นาอย่ า งเต็ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนผู้ปกครองผ่าน ศักยภาพ
กระบวนการ Q-PLCs
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์
จริงของชั้นเรียน
3. ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุน
เสริ ม ให้ เ กิ ด การสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงตาม
เป้าหมาย
4.มีการสะท้อนคิดผลการทางานพัฒนาผู้เรียน
6. โรงเรียนมีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศหรือ Q- - Q-Info สาหรับปีการศึกษา 2562 ได้จัดอบรมเชิง
Info ที่มีประสิทธิภาพ
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การลงข้ อ มู ล ใน Q-Info โดย
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาโดยกาหนดให้ ครูทุกคนท า
หน้าที่ตาแหน่งงานทะเบียนเพิ่มเติมให้ครูทุกท่านลง
ข้ อ มู ล ตารางสอนของตั ว เอง ตลอดจนการเพิ่ ม
นักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม
7. โรงเรียนมีแนวทางการดาเนินงานที่มี
1. มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน
ประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นของตนเองมุ่งเน้นการมี อย่างสม่าเสมอ เกิดความเชื่อมั่น ส่งผลให้ผู้ปกครอง
ส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ส่งบุตรหลานเขามาเรียนมากขึ้น อีกทั้งทุกคนได้รับ
ความเท่าเทียมกันในการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ได้รับงบประมาณจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
งบประมาณที่ใช้ไป 10,000 บาท
6. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
1. สถานศึกษาดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
- เอกสารรายงานการประเมินคณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
โรงเรียนรท่าเฟืองวิทยา ประจาปีการศึกษา 2562
2. สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ผลการดาเนินงาน
คุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับ ดี
3. สถานศึกษาดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ระบบการ
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพได้
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นสามารถแบ่ ง
มาตรฐานที่กาหนด
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อดูแลช่วยเหลือให้เต็ม
ตามศักยภาพ คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มกาลัง
พัฒนา มีระบบครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือโดย
มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อประสานความร่วมมือ
กั บ ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น ตลอดจนชุ ม ชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
ส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นตามศั ก ยภาพและความถนั ด
นักเรียนมีความกล้ าแสดงออก กล้ าคิด กล้ าทา มี
ความกระตือรือร้น มีความสุขและสนุกทั้งการเรียน
ในและนอกห้องเรียน มีความสนใจ มีโอกาสในการ
พั ฒ นาตนเอง ฝึ ก ทั ก ษะและสามารถน าความรู้
ความสามารถไปแสดงออกในเวทีต่าง ๆ ได้
2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ผู้บริหาร
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาครูเป็นมืออาชีพสู่การ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ให้ความสาคัญกับ
การจัดกิจกรรมในห้องเรียนของครู ร่วมสะท้อนคิด
ผลการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
3) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู จากกระบวนการ
ความร่วมมือในวง PLC ทาให้ครูมีการเตรียมความ
พร้อมและมีการกระตือรือร้น ในการจัดการเรียนรู้
เพิ่มมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้นสังเกตจากความ
สมั ค รใจของครู ใ นการจั ด กิ จ กรรมเปิ ด ห้ อ งเรี ย น
(Open Class) ครู ใ ช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
เน้น Active Learning ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะจาก
การเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
4) การเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน (วิธีการ
ทางานที่เปลี่ยนแปลงไป) โรงเรียนมีเป้าหมายในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ใช้กระบวนการหลักสาคัญทั้ง
4 กระบวนการ ทาให้ ส ามารถกาหนดทิศทางการ
พั ฒ นาได้ ชั ด เจนขึ้ น ใช้ ก ระบวนการ PLC ในการ
ขับเคลื่อนการทางานอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีการ
ดาเนินงานและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5) การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชน ชุ ม ชนให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท าและร่ ว ม
แก้ ปั ญ หาเสนอแนวทางในการพั ฒ นาโรงเรี ย น
ร่วมกัน
6) สั ม พั น ธภาพที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่า งกลุ่ ม บุค คล หรื อ
ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น โรงเรียนมี
การเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
งบประมาณที่ได้รับ 1,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป 1,000 บาท

7. โครงการห้องเรียนสีเขียวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
- คณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เข้า
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ร่วมกิจกรรมตามโครงการร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้
- นักเรียน โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการร้อยละ 95 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการร้อยละ 15 ซึง่ ต่ากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้
2. นักเรียนมีทัศนคติในการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
- นักเรียนมีทัศนคติในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้
พัฒนาความคิดและมีสวนร่วมในการใชไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด รูจักใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูก
วิธีโดยเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อในหองเรียนสีเขียว
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการใช้
- นักเรียนรูจักใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและ
ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเกิดเป็นนิสัยที่ถาวรยั่งยืน
ถูกวิธีโดยเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อในหองเรียนสี
เขียว
- นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณจริงและเห็น
คุณคาของพลังงานไฟฟา

4. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ - โรงเรียนได้รับการพัฒ นาในด้านวิช าการ ทักษะ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศั ก ยภ าพ ในด้ า นการ อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งา น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมทั้งระดับ
ตั้ ง แต่ ผู้ บ ริ ห าร ครู นั ก เรี ย น บุ ค ลากร ตลอดจน
ผู้ปกครองและชุมชน ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้ อม โดนเน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ
5. ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการใชพลังงาน
- ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ห้ อ งเรี ยนสี เ ขี ยวในรูป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เอกสาร อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงอย่ า ง
ประหยัดไฟฟ้า
สม่าเสมอและประกาศให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ
บุคคลภายนอกอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูล
วั ต ถุ ป ระสงค์ การด าเนิ น งาน ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
วิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียวเพื่อที่จะได้
สามารถเข้าใช้ห้องเรียนสีเขียวได้อย่างสม่าเสมอ
งบประมาณที่ได้รับ 50,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป 50,000 บาท

8. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ
เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนและคณะครูโรงเรียนท่าเฟืองวิทยาทุกคน ไม่ได้ดาเนิการเนื่องจากไวรัสโคโรน่า
ได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ
2. นักเรียนและคณะครูได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง มีความสามัคคีในหมู่คณะ นา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในชีวิตประจาวัน
งบประมาณที่ได้รับ 25,000 บาท
9. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
เป้าหมาย
1. นักเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนท่าเฟือง
วิทยา จานวน ๑32 คน เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน และเจตคติที่ดีต่อการ
ใฝ่เรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านที่ดีขึ้น
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

งบประมาณที่ใช้ไป - บาท

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนท่าเฟือง
วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการร้อยละ 90.90
นักเรียนมีการบันทึกหลังจากการอ่านและใช้เวลา
ว่างในการเข้าใช้บริการการอ่านของห้องสมุด

งบประมาณที่ได้รับ 59,000 บาท
10. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้ไป 59,000 บาท

ผลการปฏิบัติงาน

นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าเฟือง
วิทยา จานวน ๑32 คน เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการ
เรียนรู้บูรณาการกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติด และอบายมุข

นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าเฟือง
วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการร้อยละ 100

สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ บูรณาการกับโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข เพื่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืน
นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก นักเรียนและบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และการ
ก่อนวัยอันควร และอบายมุข ตามโครงการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ดารงชีวิตเพื่อให้ตนเอง
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข
งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป 5,000 บาท

11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมาย
นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าเฟือง
วิทยา จานวน ๑32 คน
ผู้เรียน เรียนรู้เข้าใจการเป็นประชาธิปไตย เรียนรู้อยู่
ร่วมกันและการทางานเป็นทีม รู้จักวางแผนการ
ทางาน ฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นและดาเนินการจน
สาเร็จได้ ทางานตามศักยภาพของตนเองอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์

งบประมาณที่ได้รับ 41,605 บาท

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับใน
เสียงข้างมาก ดาเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐาน
ประชาธิปไตย

นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ป้องกันการทุจริตและการใช้ชีวิตประจาวันด้วยความ
พอเพียง นาผลไปใช้ในการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่และบุคคลโดยทั่วไป
งบประมาณที่ใช้ไป 41,605 บาท

12. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนาศาสตร์พระราชาตามแนววิถีพุทธ
เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา จานวน 114 คน ครู นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 18 คน
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามโครงการร้ อ ยละ 100 ซึ่ ง
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นท่ า เฟื อ งวิ ท ยาทุ ก ห้ อ งเรี ย น มี โ ครงงานคุ ณ ธรรมทุ ก ห้ อ งเรี ย น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
ดาเนินการจัดทาโครงงานคุณธรรม
100

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็ น และแก้ปั ญหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
งบประมาณที่ได้รับ 15,000 บาท

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และ
แต่ละห้องเรียนจัดทาโครงงานคุณธรรมโดยนักเรียน
มี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรมในโครงงานทุ ก คน
พร้ อ มการน าเสนอโครงงาน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
โครงงานของแต่ละห้องเรียน
งบประมาณที่ใช้ไป 15,000 บาท

13. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90
ยังไม่ได้ดาเนินกิจกรรม แต่ยังไม่หมดปีงบประมาณ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งบประมาณที่ได้รับ 6,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป 6,000 บาท

14. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี
เป้าหมาย
นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
นักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยามีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องกีฬาทั้งนักกีฬาและกองเชียร์
บริการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจ่ายยา
สามัญประจาบ้านตามอาการแก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน
งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท
15. โครงการพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย
ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเอง
เพื่อให้มีจานวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร

ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ ร้อยละ 95
นักเรียนได้รู้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกีฬา
ทั้งนักกีฬาและกองเชียร์
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการ
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจ่ายยาสามัญ
ประจาบ้านตามอาการและได้รู้ถึงการบริโภคอาหาร
ที่มีคุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ
งบประมาณที่ใช้ไป 20,000 บาท

ผลการปฏิบัติงาน
ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีจานวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
เรื่อง
ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทุกคน
อย่างน้อย 15 ครั้งต่อสัปดาห์
งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 20,000 บาท

16. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา
เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีห้องปฏิบัติการและวัสดุ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีห้องปฏิบัติการและวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ
เหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 100 %
เหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 100 %
นักเรียนมีห้องปฏิบัติการต่างๆ มีวัสดุและอุปกรณ์ นักเรียนมีห้องปฏิบัติการต่างๆ มีวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพร้อยละ 80
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพร้อยละ 83.04
พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้รับ
โรงเรียนตลอดปีการศึกษา
การพัฒนา
งบประมาณที่ได้รับ 58,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 58,000 บาท
17. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป้าหมาย
ครูที่ปรึกษาทุกคนดาเนินงานตามกิจกรรมทุก
กิจกรรม ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรอง
ส่งเสริมและแก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
ส่งต่อ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน
และมอบทุนการศึกษา
ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียน คัดกรองนักเรียน ส่งเสริม
นักเรียน แก้ปัญหา ป้องกันปัญหา ช่วยเหลือ
นักเรียน
ดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา
งบประมาณที่ได้รับ 14,000 บาท

ผลการปฏิบัติงาน
ครูทปี่ รึกษาทุกคนดาเนินงานตามกิจกรรมทุก
กิจกรรม ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรอง
ส่งเสริมและแก้ไข นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหา ส่งต่อ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เยี่ยมบ้าน
นักเรียนและมอบทุนการศึกษา
ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียน สามารถคัดกรองนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถและช่วยเหลือ
นักเรียนในกลุ่มที่มีปัญหา
ครูดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา
งบประมาณที่ใช้ไป 14,000 บาท

18. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนทุกคนได้ร่วมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประสงค์ ๕ ประการ ตามวัตถุประสงค์
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและการ
ป้องการการทุจริต พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การทางานเป็นกลุ่ม
นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
นักเรียนได้รับการปลูกจิตสานึก ในการประพฤติ
ทักษะกระบวนความคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย และใช้
ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง
งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป - บาท

19. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ ด้วยครูผู้สอน (ภาษาจีน)
เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนโรงเรียนท่าเฟืองวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6ได้รับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีน ปีที่ 1-6 ทุกคนได้รับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เป็นรายวิชาเพิ่มเติมทุกภาคเรียน
ภาษาจีนเป็นรายวิชาเพิ่มเติมทุกภาคเรียน
ครูผู้สอนภาษาจีนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครูผู้สอนภาษาจีนมีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานร้อยละ
ตามคะแนนผลการปฏิบัติงาน
82 บรรลุตามเป้าหมาย
งบประมาณที่ได้รับ 189,180 บาท
20. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
เป้าหมาย
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยามีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มี
คุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการ
เรียนการสอนคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงการ
บริการและสวัสดิการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบท
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา
(Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมี
พัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติ
ตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียน
สุจริต มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจใน
ชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และมี
คุณธรรมอัตลักษณ์แนวทางโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติ (Moral Quotient). สามารถรู้เท่า

งบประมาณที่ใช้ไป 189,180 บาท

ผลการปฏิบัติงาน
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยามีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

ผู้บริหารและครูมีนวัตกรรมการเรียนการสอนตาม
กลุ่มสาระ

นักเรียนในโรงเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงการ
บริการและสวัสดิการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา มี
พัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติ
ตามค่านิยม 12 ประการ STEMS และมี
คุณธรรมอัตลักษณ์แนวทางโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดี

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทา
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนา และพัฒนาโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
งบประมาณที่ได้รับ - บาท

งบประมาณที่ใช้ไป - บาท

