
บทที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  112  หมู่ที่  3  ต าบลท่าช้าง  อ าเภอนครหลวง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท์  0-3576-1274  โทรสาร  0-3576-1274  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิด
สอนตั้งแตร่ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีเขตพ้ืนที่บริการ  4  ต าบล  ดังนี้ 
 1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่  ต าบลสามไถ  ต าบลท่าช้าง  ต าบลพระนอน 
 2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่  ต าบลสามไถ  ต าบลท่าช้าง ต าบลพระนอน ต าบลแม่ลา 
 

ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ก่อตั้งเมื่อปลายปีการศึกษา 2520 โดยกลุ่มบุคคลประกอบด้วย

ข้าราชการและประชาชนในท้องถิ่น น าโดยว่าที่ร้อยตรีกล้าหาญ ฤกษ์ส าราญ ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  นายถนอม  แสนสุข   ศึกษาธิการอ าเภอนครหลวง  นายโกวิท  วิริยะประสาท  
แพทย์ประจ าต าบลท่าช้าง  เป็นผู้ริเริ่มด าเนินการจัดสร้างโรงเรียนในชั้นต้น  โดยมีท่านพระครูพินิจ    สุต
คุณ  เจ้าอาวาสวัดร้อยไร่  เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาในการรับบริจาคเงิน  ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  
6  ห้องเรียน  1  หลัง  ในที่วัดร้างชื่อวัดท่าขุนนาง  ชาวบ้านเรียกว่า   “วัดท่าขุนนาง”  จ านวนเนื้อที่  
23  ไร่  55 ตารางวา โดยวางศิลาฤกษ์เสาเอกในวันที่  6  เมษายน  2521  เวลา  9.29  น.  ซึ่งว่าที่  ร.ต. 
กล้าหาญ  ฤกษ์ส าราญ  เป็นประธานในพิธี 
 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่  20  พฤษภาคม  2521  เป็น
โรงเรียนสหศึกษา  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น  สังกัดองค์การมัธยมศึกษา  กรม
สามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล  ล าดับ   ที่  24  ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  แรกเริ่มมีนักเรียน  2  ห้องเรียน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ม.ศ. 1) 1  
ห้องเรียน  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ม.1) 1  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  79  คน  เป็นชาย  60  
คน เป็นหญิง 19  คน  มีครูอาจารย์ 7  คน นักการภารโรง 1 คน โดยมี นายวันชัย ดีวงษา  เป็นครูใหญ่
คนแรก 
 ต่อมาในวันที่  20  มิถุนายน  2528  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายพิสิษฐ์  รื่นกวี     ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  และในวันที่   1  พฤศจิกายน  2533  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้     นายวุฒิชัย  
ไกรเสม  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  พัฒนาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมได้เจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ  จน
ได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”  ในระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กเมื่อ    ปีการศึกษา 2534   
และในวันที่  1 ตุลาคม 2535  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายเติบ  ใยเจริญ   มาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  สามารถเปิด ท าการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ในปีการศึกษา 2537 และในวันที่   1  ตุลาคม  2539  กรมสามัญศึกษา
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ได้แต่งตั้งให้  นางสุกัญญา   ภู่พันธาภักดิ์   มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ พัฒนาโรงเรียนจนสามารถปรับ
ขนาดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2541  และด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่า
ช้างวิทยาคมเป็นคนแรก 
 
 วันที่  2  กุมภาพันธ์  2545   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นางอัมพร  พสุธาดล    มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา  ระบบ
อินเตอร์เน็ต โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ฯลฯ 

วันที่  15   มกราคม  2546  กรมสามัญได้แต่งตั้งให้  นายยงยุทธ  ชูจันทร์  มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน   

ต่อมาในวันที่  24  พฤศจิกายน  2551 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ได้แต่งตั้งให้  นายศุภเศรษฐ์  เบ็ญจาธิกุล มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตีมีดให้เป็นรูปธรรม     

วันที่  24  มกราคม  2554  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ได้แต่งตั้งให้  นาย
ประดับ  ชัยพฤกษ์  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียน
ในทุกๆด้านเป็นที่ประจักษ์  และส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินหลายรายการ  เช่น  โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง  โรงเรียนมาตรฐานสากล  คงสภาพโรงเรียนพระราชทาน  เป็นต้น   

จนกระท่ังวันที่  15  ตุลาคม  2555  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ได้แต่งตั้ง
ให้  นายเจริญ  บัวลี  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน 

 
 อักษรย่อของโรงเรียน  ท.ช.  สีประจ าโรงเรียน  น ้าเงิน – แดง   ปรัชญาของโรงเรียน  “ศึกษาดี  
มีพลา  จรรยางาม”  คติธรรมของโรงเรียน  “สิกขา  กาโม  ภวังค้  โหติ”  ตราประจ าโรงเรียน  “ช้าง
สามเศียรทูนประสาทสังข์” 

 
2.  ข้อมูลผู้บริหาร 

1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายเจริญ  บัวลี  โทรศัพท์ 086-6115691 , 089-9867773  e-mail  
ROEN17@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  ด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ตั้งแต่  วันที่ 15  ตุลาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา   8  เดือน  
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3.  ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2555 

ปัจจุบันโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10 
มิถุนายน 2555)  ดังนี้ 

1. จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  408  คน 
2. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 2 45 29 74 
ม.2 2 32 31 63 
ม.3 3 68 52 120 

รวม  ม.ต้น 7 145 113 257 

ม.4 2 27 33 60 
ม.5 2 25 13 38 
ม.6 2 27 26 53 

รวม  ม.ปลาย 6 79 72 151 

รวมทั้งสิ้น 13 226 186 408 
 
3. จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  363 คนคิดเป็นร้อยละ  88.97 
4. จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  342  คนคิดเป็นร้อยละ  83.82 
5. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  -  คนคิดเป็นร้อยละ  -  
6. จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  -   คนคิดเป็นร้อยละ  - 
7. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  -  คนคิดเป็นร้อยละ  - 
8. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  2  คนคิดเป็นร้อยละ   0.49 
9. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   13   คนคิดเป็นร้อยละ  3.19 
10. สถิติการขาดเรียน/เดือน  73  คนคิดเป็นร้อยละ  17.94 
11. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  2  คนคิดเป็นร้อยละ  0.49   
12. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

ม. 3  จ านวน  101  คนคิดเป็นร้อยละ  84,17 
ม. 6  จ านวน  51  คนคิดเป็นร้อยละ  100  

13.  อัตราส่วนครู : นักเรียน  =   1  :  17 
14.  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณคดีและนันทนาการ  

383  คนคิดเป็นร้อยละ  93.87 
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15.  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  392 คนคิดเป็น     

ร้อยละ  96.08 
16.   จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  349  คนคิดเป็นร้อยละ 

85.54 
17.  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ  397 คน

คิดเป็นร้อยละ 97.30 
18.   จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  408  คนคิดเป็นร้อยละ 100 
19.  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร

สถานศึกษา   408  คนคิดเป็นร้อยละ  100 
20.  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี

ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   349  คนคิดเป็นร้อยละ  85.54 
4.  ข้อมูลครูและบุคลากร 

        4.1  ครูประจ าการ 

ที ่ ช่ือ-สกุล อาย ุ

อายุ
ราช 

การ 

ต าแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/
ช่ัวโมงท่ีรับ
การพัฒนา 

1 นายเจรญิ  บัวล ี 47 22 ผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

-  10/132 

2 นายธีรศักดิ ์สังข์บุญชู 55 29 ครูช านาญการ ค.บ. สังคม สังคม/ ม.3,6 3/28 

3 นางรวี อาศัยสุข  54 33 ครูช านาญการ
พิเศษ 

คศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ 6/42 

4 นางยุพดี เอมะพรหม 53 25 ครูช านาญการ คศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

การงานฯ /   
ม.1-6 

8/84 

5 นายสุทัศน์  รักแดน 50 25 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 3/45 

6 นางพเยาว ์   งามสมเกล้า 51 28 ครูช านาญการ ค.บ. ผ้าและการ
ตัดเย็บ 

การงานฯ 7/63 

7 นางวไิลพร จุลปานนท์ 53 31 ครูช านาญการ ค.บ. สังคม สังคม/          
ม. 2, 4, 6 

4/39 

8 นายสายันต ์กลั่นน้ าทิพย ์ 50 25 ครูช านาญการ วท.บ. คณิต  
ศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ 7/49 

9 นางพรรณา  ศิริวรธรรม 50 25 ครูช านาญการ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ 16/169 



  

                   5 
พิเศษ ม.2  , 4-6 

10 นางจันทร  ด้วงประยูร 43 17 ครูช านาญการ ค.บ. วิทยา  
ศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
ม.1 

14/155 

11 นายธีระพล  พูลทอง 53 17 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย / ม 
3,5,6 

4/63 

12 นายสมเกียรต ิ เรียบร้อย 48 17 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ดนตร ี ดนตร ี 6/42 

13 นางบุปผา   ฉัตรทอง 52 29 ครูช านาญการ ค.บ. คหกรรรม
ศาสตร ์

การงานฯ 3/45 

ที ่ ช่ือ-สกุล อาย ุ

อายุ
ราช 

การ 

ต าแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/
ช่ัวโมงท่ีรับ
การพัฒนา 

14 นายพรประสิทธ์ิ          
จาตุวรรณ ์

51 26 ครูช านาญการ ค.บ. ช่างเชื่อม
โลหะ 

การงานฯ 3/28 

15 นางพรทิพา  พานเข็ม 53 32/7 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย / 
ม.1,2,3,4 

7/70 

16 นางวาสนา  เฉลิมกิจ 30 6/1 ครูช านาญการ ศศ.บ. ภาษา   
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.4,5,6 

17/154 

17 นางสุดารตัน์ ทิพย์โสต 50 25 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. ชีววิทยา วิทย์ฯ  , 
ภาษาอังกฤษ 

19/189 

18 นางจิรภา  พลอยบตุร   26 2 คร ู ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.3,5,6 

17/154 

19 นางกุหลาบ  ท่าวัง 45 1/9 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย / 
ม.1,2,4 

6/63 

20 นางสาวฉัตรลดา         
ศรีมงคล 

28 1/10 คร ู วท.บ. วิทยาการ
คอมฯ 

คอมฯ 8/64 

21 นางสาวเกศรินทร์ แย้ม
ประดิษฐ์ 

48 22/8 ครูช านาญการ วท.บ. พลศึกษา พลศึกษา  / 
ม.1-6 

4/63 

22 นายณัฐพงศ์  แสงทอง 31 1/8 คร ู ค.บ. คณิต  
ศาสตร ์

วิทย์ , 
คณิตศาสตร ์

3/21 

23 นางสาวเบญจมาพร     
อุ่นสุข 

32 3/4 คร ู กศ.ม. คณิต 
ศาสตร ์

คณิตฯ /  ม.
2,4,5 

10/88 

24 นางสาวพิมพ์วลัญช์  
คล้ายเปรม  

48 1/2 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคม /ม.
1,4,5 

10/96 
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จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก…23…..คนคิดเป็นร้อยละ......95.83......... 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงความถนัด…1…..คนคิดเป็นร้อยละ.....4.35......... 

4.2  ครูอัตราจ้าง   

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวนฤมล  
ขันทริโย 

25 1 ศศ.บ.(ภาษา  
อังกฤษ) 

ภาษา อังกฤษ
ธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ/
ม. 1,4-6 

อุดหนุนฯ 

2 นายทวีวัฒน์  
เอ่ียมสะอาด 

30 3 ศศ.บ.(ดนตรี
สากล) 

ดนตร ี ศิลปะ/ม. 1-6 อุดหนุนฯ 

3 นายออมทรัพย์  
ดวงศร ี

23 - วท.บ.
(สิ่งแวดล้อม) 

สิ่งแวดล้อม ฟิสิกซ์ /เคมี    
ม. 4-6 

อุดหนุนฯ 

      

4.3   เจ้าหน้าที่ธุรการ   

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การท างาน 

วุฒิ วิชาเอก 
งานใน
หน้าที่ 

จ านวนครั้ง/ชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนา 

1 นายกฤษณ์  สอนดี 27 5 ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ ธุรการ 3/21 

 

     4.4  จ านวนลูกจ้างประจ า 
ต าแหน่ง 

วุฒิ 
ช่างไม้ชั้น 3 ยาม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 รวม 

1. ปริญญาตรี 
2. ม.ปลาย 
3. ม.ต้น 
4. ป.ปลาย 
5. ป.ต้น 
6. อ่ืน ๆ 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

รวม 1 - 1 2 

 
4.5  จ านวนลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  1  คน 
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4.6  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   1.1  นายไพบูลย์    ศรีสุข   ประธานกรรมการ 
              1.2  นายสืบพงศ์    ศรพรหม    กรรมการ  

     1.3  นายสายันต์    ปิ่นรัตน์   กรรมการ 

     1.4  นายสรศักดิ์    เอ่ียมสมบูรณ์  กรรมการ 

     1.5  นายอยุธยา    โฉมวิไล   กรรมการ 

     1.6  นายประทีป    อุ่นสถาน  กรรมการ 

     1.7 นายปราโมทย์    สว่างแสง  กรรมการ 

     1.8 นายประทีป    ทิมทอง   กรรมการ 

     1.9 นางเพ็ชรี    บูรณะ   กรรมการ 

     1.10 นายวิญญู  อาศัยสุข   กรรมการ 

     1.11 พระอธิการทองพูล  โอภาโส   กรรมการ 

    1.12 พระครูสีลวัฒนคุณ    กรรมการ 

     1.13  นายพสิษฐ์    นาคะบุตร  กรรมการ 
              1.14  นายผดุงศิลป์    สุวรรณพงษ์  กรรมการ 
              1.15  นายเจริญ    บัวลี   กรรมการและเลขานุการ 
5.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่และทรัพยากร 

 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มีอาคารเรียน  จ านวน  3  หลัง  28  ห้องเรียน  มีอาคารประกอบ  
ได้แก่  หอประชุม  1  หลัง  อาคารฝึกงาน  1  หลัง  ห้องน้ า  3  หลัง  21  ห้อง  บ้านพักครู  จ านวน  
7  หลัง  บ้านพักภารโรง  1  หลัง  อาคารพิพิธภัณฑ์ 1  หลัง  โรงอาหาร  1  หลัง  อาคารดนตรี 1 มี
ห้องต่างๆ ได้แก่  ห้องสมุด  1  ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  1  ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์  2  ห้อง           
มีเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  50  เครื่อง  ห้องวิทยาศาสตร์  2  ห้อง  ห้องพยาบาล  1  ห้อง           
โรงอาหาร  1  หลัง  สนามฟุตบอล  1  แห่ง  สนามตะกร้อ  1  แห่ง  สนามเปตอง  2  แห่ง  สนาม
แฮนด์บอล  1  แห่ง  สนามบาสเกตบอล  1  แห่ง 
 สิ่งอ านวยความสะดวกที่โรงเรียนมี  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกลุ่มฝุายส านักงาน  
จ านวน  20  เครื่อง  โทรศัพท์  ภายนอก  1  เลขหมาย  โทรสาร  1  เครื่อง  มีระบบ  Internet  
และรถยนต์  1  คัน 

จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   13  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
ชั้น ม. 1 – ม. 3   =   2 : 2  : 3 
ชั้น ม. 4 – ม. 6   =   2 : 2  : 2 
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6. ข้อมูลงบประมาณ 

 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 1,194,315 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 9,785,800 
เงินนอกงบประมาณ 2,463,808 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,423,153.83 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 1,635,353.35 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 645,494.80 
รวมรายรับ 5,293,476.35 รวมรายจ่าย 12,854,448.63 
 
งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ   18.49  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ     45.78     ของรายรับ 
 
7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  อยู่ในชุมชนต าบลท่าช้าง  หมู่บ้านต้นโพธิ์  หมู่บ้านไผ่หนอง  
หมู่บ้านอรัญญิก  มีจ านวนประชากรประมาณ  2,000  คน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประกอบ
อาชีพท านา  ท างานโรงงาน  รับจ้างทั่วไป  และอาชีพท ามีด  ซึ่งเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  อาชีพ
หนึ่งของประเทศไทย 
 ทางด้านสังคม  คนในชุมชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบชาวชนบททั่วไป  ซึ่งยังต้องพ่ึงพา
ทรัพยากรในท้องถิ่น  แต่เมื่อมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเทคโนโลยี  ท าให้การใช้ชีวิตในสังคมมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนไป  เช่น การนิยมวัตถุเพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์  คือ  ประเพณีไหว้ครูบูชาเตา  เนื่องจากชุมชน
ประกอบอาชีพตีมีด  จึงมีประเพณีไหว้ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา  ในวันนั้นจะมีการเลี้ยงอาหาร   ทั้ง
หมู่บ้าน  อาหารประกอบด้วย  เหล้าขาว  ไก่ต้ม  ฯลฯ  และอวยพรให้กันและกันเรียกว่า   “ค้ าคูณ” 
 ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างดียิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ  การก่อสร้างอาคาร
ชั่วคราว  อุปกรณ์การศึกษา  ทุนการศึกษา  และอ่ืนๆ ท าให้โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้ามา       โดย
ตลอด โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของชุมชนอย่างยิ่ง  จึงได้ให้บริการชุมชนในทุกด้าน  เช่น ให้บริการ
อาคารสถานที่ บริการทางด้านวิชาการ บริการด้านดนตรีแก่ชุมชนในวาระต่างๆ เป็นต้น และที่ส าคัญ
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่น โรงเรียนจึงเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี      ที่เก่ียวข้องกับอาชีพท้องถิ่น 
 
8.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
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 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  2544  ในช่วงชั้นที่  3  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  และช่วงชั้นที่  4 (ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6)   หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551   ในช่วงชั้นที่  3  (ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2)  และช่วงชั้นที่  4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5)    ในปัจจุบันโรงเรียนได้จัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  (ดังแสดงในภาคผนวก)  ซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน
ตามความพร้อมของโรงเรียนในด้านบุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานที่  ประกอบกับความต้องการ
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ  โรงเรียนจึงได้เปิดรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ที่เก่ียวข้องกับอาชีพท้องถิ่น  ซึ่งโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อยู่โดยรอบโรงเรียน 
   ในปีการศึกษา   2546 – ปัจจุบัน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเป็น
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประสบการณ์แก่นักเรียน        และ
คณะครู  โรงเรียนเปิดสอนรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551  ประกอบด้วย  
สาระการเรียนรู้ พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด  ความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียน 
 นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้คณะครูและผู้เรียนร่วมด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  และสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน  เช่น  การจัดกิจกรรม
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และ  ของ
ชาติ  กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและท้องถิ่น  และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่หน่วยงานอ่ืนขอความ
ร่วมมือ 
 

9. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) ห้องสมุดมีขนาด 144 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 5,500 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบ   บาร์โค้ต 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน  เฉลี่ย 130 คน ต่อ วัน  คิด
เป็นร้อยละ 31.86  ของนักเรียนทั้งหมด 
 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา      จ านวน 1 ห้อง 

ห้องคหกรรม     จ านวน  1 ห้อง 
ห้องดนตรี จ านวน  2 ห้อง 
ห้องศิลปะ จ านวน  1 ห้อง 
โรงฝึกงานตีมีด จ านวน  1 ห้อง 

 3)  คอมพิวเตอร์    จ านวน    115     เครื่อง 
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  ใช้เพื่อการเรียนการสอน       80         เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบต้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต       19       เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉลี่ย  220 
คน  ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 53.92  ของนักเรียนทั้งหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     16             เครื่อง 
 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. สวนคณิตศาสตร์ 
2. ห้องคณิตศาสตร์ 
3. สวนวิทยาศาสตร์ 
4. สวนสมุนไพร 
5. ศูนย์วัฒนธรรม 
6. ห้องดนตรีไทย 
7. ห้องดนตรีสากล 
8. ห้องนาฎศิลป์ 
9. สวนวรรณคดี 
10. ห้องภาษาไทย 
11. ห้องสมุด 
12.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
13.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 
14.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 
15.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
16. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
17. ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ 
18. ห้องปฏิบัติการอาหาร 
19. โรงฝึกงาน 
20. ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 
21.  ศาลาบูชาธรรม 
22.  ถนนอาเซี่ยน 
23.  ชุมชนหมู่บ้านอรัญญิก 
24.  ห้องสมุดประชาชน 

18 
340 
32 
32 
400 
400 
400 
400 
150 
160 
400 
220 
96 
96 
171 
452 
96 
122 
192 
70 
16 
22 
5 
4 
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 5)   แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

วัดน้อย 
วัดร้อยไร่ 
วัดใหญ่ 
วัดสีจ าปา 
วัดใหม่ชุมพล 
ปราสาทนครหลวง 
พิพิธภัณฑ์ต าบลท่าช้าง 
ศูนย์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ.สัตหีบ 
อ่าวทุ่งโปร่ง 
สวนสัตว์เปิดเขียว 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จ.ปทุมธานี 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จ. นครราชสีมา 
พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าช้าง 

1 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 

 
 6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  
นักเรียน  ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  6.1 ชื่อนายไพพูรย์  นูนศิริ    ให้ความรู้เรื่อง  แม่น้ าปุาสัก   สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  1  ครั้ง/ปี 

6.2 ชื่อ  ดร.สุจิตกัลยา   มฤคระฐอินแปลง  ยินดีวิทย์    ให้ความรู้เรื่อง  จุลชีววิทยา  
(ปฏิบัติการท าโยเกิร์ต)   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6.3 ชื่อ  นางชัชฎาพร  องอาจ  ให้ความรู้เรื่อง เคมี  (ปฏิบัติการเคมี)  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6.4 ชื่อ  นายคงศักดิ์  ขัตตาฤทธิ์  ให้ความรู้เรื่อง เคมี  (ปฏิบัติการเคมี)  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6.5  ชื่อ  นายศิรทัช  ยินดีวิทย์  ให้ความรู้เรื่อง เคมี  (เคมี  ม. 6)   สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 72  ครั้ง/ปี 

6.6  ชื่อ  นายกิจวัฒน์  จันทร์ดี  ให้ความรู้เรื่อง  การท าข้อสอบ O-NET  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 3  ครั้ง/ปี 
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6.7   นายจ าลอง  พวงจันทร์  ให้ความรู้เรื่อง  ดนตรีไทยด้านเครื่องตี  สถิติการให้

ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 3  ครั้ง/ปี 
6.8   นายบัญญัติ  ค าศรี  ให้ความรู้เรื่อง  ดนตรีไทยด้านเครื่องสี  สถิติการให้ความรู้

ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 2  ครั้ง/ปี 
6.9   นายหอมละออง  ประทุมเกษร์  จ าลอง  พวงจันทร์  ให้ความรู้เรื่อง  นาฏศิลป์

ไทยการแสดงร าตีมีด  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 4  ครั้ง/ปี 
6.10   นายสมภพ  แสงกนึก  ให้ความรู้เรื่อง  ดนตรีไทยด้านเครื่องหนังไทยประเภท

กลองแขก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 2  ครั้ง/ปี 
6.11   นายวิสันต์  ทองล้วน  ให้ความรู้เรื่อง  ลิเก  ฉ่อย  เพลงเรือ  โขน    สถิติการ

ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 15  ครั้ง/ปี 
6.12   นางชลอ  ตั้งใจรักษ์  ให้ความรู้เรื่อง การควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก สถิติ

การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 2  ครั้ง/ปี 
6.13  ด.ต. วีระ  คงทรัพย์  ให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการเดินทางโดย

รถจักรยานยนต์   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1  ครั้ง/ปี 
6.14  ด.ต. อุทิศ  สุกใส  ให้ความรู้เรื่อง สิ่งเสพติด  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน

แห่งนี้  จ านวน 10  ครั้ง/ปี 
 
10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 10.1  ผลงานดีเด่น 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา -  คงสภาพโรงเรยีนพระราชทาน 
-  สถานศึกษาพอเพียง 

- 

ผู้บริหาร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” 
ประจ าปี 2555 

คุรุสภา 

 
คร ู
1. ครูเบญจมาพร  อุ่นสุข 
2.  ครูกุหลาบ  ท่าวัง 
3.  ครูวาสนา  เฉลมิกิจ 

 
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” 

ประจ าปี 2555 

 
คุรุสภา 

 

นางสาวธัญญานี  มากสิน 
 
 
เด็กหญิงมตัติกา  ชายขุนทด 
 
 
เด็กหญิงโยธกาญจน์  ชมบุญม ี
 

ประกวดพูดสุนทรพจนร์ะดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
-เหรียญทองแดง 
ประกวดท่องอาขยานท านองเสนาะระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
-เหรียญทอง 
ประกวดเรียงความ คดัลายมือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

บริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
บริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
บริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
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นางสาวลภัชวลั  แรกเจรญิ 
 
 
เด็กหญิงน้ าทิพย์  หอมสุคนธ ์
 
 
นางสาวสโรชา เหมือนรตัน ์
 
 
นางสาวจิราพรรณ นันทะเสน 
นางสาวอาภาภรณ์แท่นรัตน ์

-เหรียญเงิน 
ประกวดเรียงความ คดัลายมือระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
-เหรียญเงิน 
ประกวดการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
-ชมเชย 
ประกวดการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
-ชมเชย 
ประกวดแต่งร้อยกรอง ระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้น 
-ชมเชย 

 
บริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
บริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
บริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
บริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงศภุรัตน์ อุบลพูล 
เด็กหญิงกนกพร เม่นน้อย 
เด็กหญิงวีรชนม์ หมัดอาร ี
 
นายปรมินทร์ ดีเสมอ 

นางสาวจิราพรรณ สถิตเสถียร 

นายธนพล แจ้งนคร 

นางสาวมณรีัตน์ เพ็ชร์แสง 
 
เด็กชายวันเฉลมิ ประเสริฐไทย 

เด็กหญิงอาทิตยา กล้ ากลืนสุข 

 
 

นายมิ่งกมล ประสพงาม 

นางสาวศิตาพร นาคเจือ 
 
 
 
 

นางสาวกาญจนา เครือศลิป ์

 
 
 
 
 

เด็กหญิงอนัชชา เริงหาญ 

 
 
 
นางสาวสุนสิา บัวบุตร 

ประกวดโครงงานคณติศาสตรร์ะดบัช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
-เหรียญทอง 
 
เข้ารับการอบรม การอนุรักษ์พลังงาน 

-เกียรติบตัร 

 
 
 
ประกวดมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
-เหรียญเงิน 
 
ประกวดมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
-เหรียญเงิน 
 
ประกวดเล่านิทานคณุธรรมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
-เหรียญทอง 
 
ประกวดเล่านิทานคณุธรรมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
-เหรียญทอง 
 
ประกวดโครงงานคุณธรรมมัธยมศกึษา

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 

 
 
กระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 

 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 

 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 

 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 

 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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นางสาวมณีพรรณ สุดใจ 

นายสุรพล บัวบุศย ์

นายธนพล แจ้งนคร 

นางสาวไพลิน ส าอางจิตร 

 
นายกิตติพงศ์ แก้วศรสีุข 

นายชัยวัฒน์ สว่างเรียน 

นายสอง เทียนแย้ม 

นายสาม เทียนแย้ม 

 

นายพงศธร แจ้งประยรู 
 
 
 

ตอนต้น 
-เหรียญทอง 
 
 
 
แข่งขันวิ่ง 4*100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 15 ป ี

-เหรียญทองแดง 
 

 
 
แขง่ขันวิ่ง เขย่ง ก้าว กระโดด 
ชายรุ่นอายุ 18 ป ี
-เหรียญทองแดง 

มัธยมศึกษาเขต 3 

 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 

 
 
 

 

 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวอาทิตติยา ทองขจร 
นายเสกสรร สุมานติย ์
นายธวัชชัย พวงบุปผา 
 
 
นางสาวอาทิตติยา ทองขจร 
นายเสกสรร สุมานติย ์
นายธวัชชัย พวงบุปผา] 
 
 
เด็กหญิงปรยีาภรณ์ รอดประยูร 
เด็กหญิงพิมรพัฒน์ หาวิเชียร 
 
 
 
เด็กชายนัฐวิชญ์ สุวรรณคช 
เด็กหญิงอุมาพร แจ้งนคร 
 
 

ประกวดโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ระดับเขตพื้นท่ี) 
-เหรียญทอง 
 
ประกวดโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตกรรมนักเรยีนภาค
กลางและภาคตะวันออก (ระดับภมูิภาค) 
-เหรียญเงิน 
 
ประกวดการสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (E-
book)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
-เหรียญเงิน 
 
ประกวดการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
-เหรียญเงิน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 
 
 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาค 
 
 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 
 
 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 
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นางสาววราวรรณ จันตดิฐ 
นางสาวปัทมา ทองธาน ี
 
 
เด็กหญิงกมลวรรณ หอมสุคนธ ์
เด็กชาย ภัคพงษ์ ปิ่นรัตน ์
 

 
 

เด็กหญิงพัชรินทร์ อิ่มแก้ว 
เด็กหญิงกีรติ หลอดแก้ว 
เด็กหญิงณัฐธิวรรณ พุ่มโพธ์ิงาม 
เด็กหญิงพัชรียา  พระพรหม 
เด็กหญิงปัทมาวรรณ ฤทธิเดช 
 
เด็กชายสุพินิจ พรรณวมิาน 
 
 
 

 
 

 
ประกวดการตัดต่อภาพยนต์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
-เหรียญเงิน 
 
ประกวดการสร้าง Web Page แบบ Web 
Editor 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
-ชมเชย 
 
ประกวดการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
-โล่รางวัลชนะเลิศ 
 
 
 
ประกวดการเลา่นิทานภาษาอังกฤษ (Story 
Telling)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
-โล่รางวัลชนะเลิศ 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 
 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 
 
 
 
บริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

 

 
 
 
บริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงพัชรินทร์ อิ่มแก้ว 
เด็กหญิงกีรติ หลอดแก้ว 
เด็กหญิงณัฐธิวรรณ พุ่มโพธ์ิงาม 
เด็กหญิงพัชรียา  พระพรหม 
เด็กหญิงปัทมาวรรณ ฤทธิเดช 
 
เด็กชายสุพินิจ พรรณวมิาน 
 
 
 
เด็กหญิงน้ าเพชร พยัคสิงห ์ 
 
 
 
ทีมวงดนตรลีูกทุ่ง 37 คน 

ประกวดการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
-เหรียญทองแดง 
 
 
 
ประกวดการเลา่นิทานภาษาอังกฤษ (Story 
Telling)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
-เหรียญเงิน 
 
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
-โล่รางวัลชนะเลิศ 
 
การแข่งขันวงดนตรีประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3  
 
 
 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 

 
 
บริษัท ที เอส เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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เด็กหญิงน้ าเพชร พยัคสิงห ์ 
 
 
นายธวัชชัย พวงบุปผา 
นายเสกสรร สุมานติย ์
นายสหรัฐ พลพิทักษ์ 
 
เด็กหญิงน้ าเพชร พยัคสิงห ์ 
 
 
 
 
เด็กหญิงวรรณพร เขตตบ์างกุ้ง 
 

-เหรียญเงิน 
 
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับเขต 
 -เหรียญทอง 
 
ประกวดการแสดงตลก 
-เหรียญทอง 
 
 
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
-เหรียญเงิน 
 
ประกวดวาดภาพระบายศรี “เยาวชนรักงาน
สืบสานแนวพระราชด าร”ิ  
-รองชนะเลิศ 
 

มัธยมศึกษาเขต 3 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 
 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 
 
 
 
อ าเภอ นครหลวง 
 
 

 

 

 

 

 

 

10.2  งาน/โครงงาน/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เปูาหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้คุณ
ค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบ  
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 

ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
1. อบรมนักเรียนทุกคน
ด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึง
ผลกระทบ ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง 
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 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วม กิจกรรม/ลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

เปูาหมาย 
  ด้านปริมาณ    
1.  ร้อยละ 90 ของนักเรียน
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม  
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน
มีส่วนร่วม กิจกรรม/ลด
ปริมาณขยะในโรงเรียนและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   ด้านคุณภาพ 
นักเรียนรู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง      
สิ่งแวดล้อม ได้ส่วนร่วม 
กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   

    1.1 การอบรมหน้า
เสาธง 
    1.2 อบรมในห้อง
ประชุมสุดสัปดาห์ 
2.  ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    2.1  กิจกรรมท า
ความสะอาดบริเวณเขต
พ้ืนที่ 
    2.2  กิจกรรม Big 
Cleaning Day 
    2.3  กิจกรรมปลูก
และดูแลรักษาต้นไม้คน
ละ 1 ต้น 
    2.4  กิจกรรมร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมกับ     
 หน่วยงานอื่น 

สิ่งแวดล้อม 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีส่วนร่วม กิจกรรม/ลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เปูาหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
2 โครงการส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.เพ่ือพัฒนานักเรียนด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

1. ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
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สติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให้นักเรียนและชุมชน
มีความตระหนัก มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะอาชีพด้าน
การเกษตร โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน 
5. เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 

เปูาหมาย 
  ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้า
ร่วมกิจ กรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 
2. นักเรียนร้อยละ 95 รับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 
    ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงดีขึ้นและผล           
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ปฏิบัติกิจกรรม 
1. กิจกรรมทัศนศึกษา

ดูงานเพ่ือการเรียนรู้ 
2. กิจกรรมธนาคาร

ขยะ 
3. กิจกรรมออมเงิน

ประจ าห้องเรียน 
4. กิจกรรมพัฒนาศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. กิจกรรมธนาคาร
ความดี 

6. กิจกรรมยุวรักษ์
เกษตร(เศรษฐกิจ
พอเพียง) 

แนวพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 
2.  ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับการพฒันาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 
3.  นักเรียนได้รับ
ความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและ
ในการไปทัศนศึกษา 
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นักเรียนดีขึ้น 

11.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
11.1 ผลประเมินรอบปีที่ผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

  
  

 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  
  

 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

  
  

  

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  
 
 

 
  

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

  
  

 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  
  

 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

  

 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดใน กฎกระทรวง 

     

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

     

ดา้นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม        
มีค่าเฉลี่ย  4.68 
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         11.2 ผลประเมินระดับขั้นพื้นฐาน  โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

12.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.รอบสอง  เมื่อวันที่  
25-27  มิถุนายน พ.ศ. 2550  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3  
ด้าน  คือ  ด้านผู้เรียน  ด้านครู  และด้านผู้บริหาร  ซึ่งสรุปผลการประเมิน  พบว่า      

                                      

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ผลการประเมิน   
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน   
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
และคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่  1  ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.28 ด ี 3 ด ี 3.14 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรยีนมสีุขนิสัย  สุขภาพ
กายและสุขภาพจติที่ด ี

3.48 ด ี 4 ดีมาก 3.74 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  3  ผู้เรยีนมสีุนทรียภาพและ
ลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.12 ด ี 4 ดีมาก 3.56 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  4  ผู้เรยีนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์   
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์   
คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทัศน ์

3.00 ด ี 3 ด ี 3.00 ได้มาตรฐาน 
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มาตรฐานที่  5  ผู้เรยีนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

1.27 ปรับปรุง 1 ปรับปรุง 1.14 ไม่ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  6  ผู้เรยีนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง  รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.16 ด ี 4 ดีมาก 3.58 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  7  ผู้เรยีนมีทักษะในการ
ท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับ ผู้อื่นได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ
สุจรติ 

3.07 ด ี 4 ดีมาก 3.54 ได้มาตรฐาน 

ด้านครู 
มาตรฐานท่ี  8  ครูมีคณุวุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผดิชอบและ
มีครูเพียงพอ 

3.60 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  9  ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.24 พอใช้ 2 พอใช้ 2.12 ไม่ได้มาตรฐาน 

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่  10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

3.75 ดีมาก 3 ด ี 3.38 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เปูาหมายการศึกษา 
 

3.86 ดีมาก 4 ดีมาก 3.93 ได้มาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ผลการประเมิน   
อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมิน   
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
และคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.78 ดีมาก 3 ด ี 3.39 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีหลกัสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการ 
เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.     ได้       ไม่ได้ 
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การที่สถานศึกษาจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน  เพราะ  ผลการประเมินทั้ง  14 มาตรฐานมี
ค่าเฉลี่ย  (3.14+3.74+3.56+3.00+1.14+3.58+3.54+3.80+2.12+3.38+3.93+3.39+4.00+4.00 / 
14) 3.31  เป็นไปตามเกณฑ์    ซึ่งได้รับการรับรอง  12  มาตรฐาน  จาก  14  มาตรฐาน  แต่มี
มาตรฐานที่มีคุณภาพ  ระดับพอใช้  1  มาตรฐาน  คือมาตรฐานที่ 9  และได้ระดับปรับปรุง  1  
มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานที่  5 

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  
จุดเด่น 

 มีการน าผลการประเมินในปีก่อนมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีกิจกรรมและ
โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  การก าหนดบทบาท  หน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน  การ
สร้างความตระหนักให้กับครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  ผุ้บริหาร  
ครูและบุคลากรมีความพร้อมและมีเปูาหมายร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน  ตามเปูาหมายคุณภาพที่
วางไว้  ส่งผลให้ผลการสอน  ONET  ในภาพรวมของโรงเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น 
จุดควรพัฒนา 
 ระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียนที่สะดวกต่อการเข้าถึงและการเชื่อมโยงได้  
บุคลากรทุกคนรับรู้ร่วมกันถึงผลการประเมินคุณภาพภายในและทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
พัฒนา  พร้อมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อบุคลากรอ่ืนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ข้อเสนอแนะ 
 จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ  โดยเชิญวิทยากร  ศึกษานิเทศก์  มาให้ความรู้  จัดให้มีการศึกษาดู
งาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้พร้อมรับการประเมินภายนอก
ต่อไป 

 
 
 
 
 

จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
จุดเด่น   
 ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความเมตตา
กรุณา  โอบอ้อมอารี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว  มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่า  
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัยและอุบัติเหตุ  รวมทั้งปัญหาทางเพศ  รู้จักดูแลสุขภาพ  
สุขนิสัย  และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  ร่าเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครูและผู้อ่ืน  มี
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น้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และให้เกียรติผู้อ่ืน  มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ  มีความสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์โดยไม่ขัดหลักศาสนา  สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและของไทย  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  สรุปความคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง  มีทักษะ
การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  มีนิสัยรักการอ่าน  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  
ใฝุรู้  ใฝุเรียน  สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  สามารถใช้ห้องสมุด  ใช้แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ 
 ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม  สอนตรงตามวิชาเอก/โทหรือความถนัด  ได้รับการพัฒนาในวิชา
ที่สอน  ตามที่คุรุสภาก าหนด  จบระดับปริญญาตรีทุกคน 
 ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการท างาน  มีความคิดริเริ่มและ
มีวิสัยทัศน์  มีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้น าทางวิชาการ  สถานศึกษามีการจัด
องค์กร  โครงสร้างการบริหาร  และระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง  ปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์  มีระบบและด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไป
ตามกฎกระทรวง  มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ   
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มีหลักสูตรและเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ระดับสากล  ระดับชาติ  และระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม  สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนทิ่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนขาดความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  และขาดทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
ในการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   สุขศึกษา
และพลศึกษา  และภาษาต่างประเทศ 
 ครูส่วนมากมิได้น าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ  และมิได้น าปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้มาท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปตามเปูาหมาย/มาตรฐานที่ก าหนดไว้  ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  ของแผน  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์  รวมทั้งการนิเทศการ
เรียนการสอนยังไม่เป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะ 

1) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะให้มากข้ึน  ควรได้รับ 
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การสอนซ่อมเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า  เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ 
  2)  ครูควรจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้นที่รับผิดชอบใน    การ
สอน  บันทึกหลังการสอน  และน าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ  เช่น สอนซ่อมเสริม  แนะแนวพัฒนาการเรียนรู้ในสาระที่ผลสัมฤทธิ์ต่ า  และจัดท า
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ 
  3)  สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า  2  เดือน
ต่อครั้ง  ควรมีการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
และน าผลการประเมินไปตัดสินปรับปรุงงานในปีต่อไป  อย่างจริงจัง  และเคร่งครัด 
 

14.  สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา   

1) ขาดบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  คือ  เคมี  ฟิสิกส์ 
2) ขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที่  ส่งผลให้ห้องเรียนและห้องพิเศษไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของนักเรียน 
3) ได้รับงบประมาณน้อย  ไม่เพียงพอต่อการบริหาร 

จุดเด่น   
1) ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการท างาน  มีวิสัยทัศน์  

บริหารโดยการมีส่วนร่วมทุกฝุาย 
2) ครูมีความรู้ความสามารถ  สอนตรงตามวิชาเอกหรือความถนัด 
3) นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ความสนใจ

และร่วมกิจกรรมสม่ าเสมอ 
4) ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1)  สถานศึกษาควรส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ  เทคโนโลยี 
2)  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง  ช่างตีมีด (อรัญญิก)  เป็น

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และส่งเสริมสินค้า  OTOP ของชุมชน 
 
หมายเหตุ  ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  เมื่อวันที่ 11-13  ธันวาคม  2555  อยู่ระหว่างรอผล
การประเมิน 
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บทที่  2 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
1. การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านการบริหาร
วิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึด
หลักการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
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                    โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเจรญิ  บัวล ี
ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าช้างวิทยาคม 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร ู

- 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าช้างวิทยาคม 

นางรวี     อาศัยสุข 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางยุพดี     เอมะพรหม 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผน 

นายสุทัศน์  รักแดน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 

นายธีระศักดิ์     สังข์บุญชู 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ละจดัการเรียนรู้ 
- งานวัดผล ประเมนิผล และเทียบโอนผลการเรียน 
-งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศกึษา 
-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหอ้งสมุด 
- งานนเิทศภายในสถานศกึษา 
- งานการรับนักเรียน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
- งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- งานอนกุรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานกิจกรรมลกูเสอื-เนตรนารแีละนักศกึษาวิชาทหาร 
- งานเลขานกุารกลุ่มบริหารวชิาการ 
 

 

 - งานแผนปฏิบัตกิาร แผนกลยุทธ์ จัดสรรงบประมาณ  
    ประเมนิโครงการ 
 - งานบริหารการเงนิและบัญช ี
 - งานบริหารพัสดแุละสินทรัพย์ 
 - งานควบคมุภายใน 
 - งานการเก็บรักษาเงนิ 
 - งานตรวจสอบการรับ จ่ายเงิน 
 - งานรายงานโครงการลดการใช้พลังงาน 
  - งานเลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน  

 - งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 - งานการย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 - งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
 - งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
 - งานวนิัยราชการและการออกราชการ 
 - งานทะเบียนประวัตขิ้าราชการ 
 - งานชมุชน 
 - งานลกูจ้างประจ า 
 - งานเวรยาม รกัษาการณ ์
 - งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 - งานพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
 - งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 - งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 
 - งานปูองกนัแก้ไขยาเสพติด 
 - งานส่งเสรมิวินัยนกัเรียน 
 - งานเลขานุการกลุม่บรกิารงานบุคคล 

 - งานธุรการ สารบรรณ 
 - เลขานกุารคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
 - งานพัฒนาระบบเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 - งานประสานงานเครือข่ายการศกึษา 
 - งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 - งานสารสนเทศและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
 - งานอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 - งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
  - งานส่งเสรมิกจิกรรมนกัเรียน 
 - งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพนัธก์ารศึกษา 
-- งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 - งานยานพาหนะ 
 - งานนักการภารโรงและพนกังานขับรถ 
 - งานดแูลกจิการร้านสวัสดิการในโรงเรียน 
 - งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - งานเลขานุการกลุม่บริหารทั่วไป 
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2.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล  รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

      พันธกิจ  
 1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่นให้มีโอกาสทาง
การศึกษาอย่างผู้เรียนตามสิทธิเท่าเทียมกัน  ทั่วถึง 
 2  พัฒนาหลักสูตร  จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เน้นการบูรณาการมีความเป็นไทย  
มีจิตส านึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
 3  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะการ
ด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 4  พัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี  และการศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้าของ
สังคมโลก 
 5  จัดระบบบริหารจัดการที่สนองความต้องการของผู้เรียน  ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

      เป้าหมาย 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. นักเรียนมีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ
มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมโลกอย่างเป็นสุข 

5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

      อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มารยาทดี  มีวินัย  ใฝุคุณธรรม 

       เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียนรู้ 

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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       -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สร้างความ
เสมอภาค และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุง่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       -  พัฒนาความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       -  สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและการท างานอย่างมีระบบ 
       -  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 

4.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการใช้งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมระบบสัมพันธ์ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนการน าความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

5.  ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ปีการศึกษา 2555 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีมาก 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ       
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 95  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  
 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด    
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว         

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า 

หาความรู้เพิ่มเติม 
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล      

ระดับดี 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 70  ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.3 ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 75  ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
ร้อยละ 70  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดีมาก 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 95  ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 35 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

ระดับดีมาก 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                                                   
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน          

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา    

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ            
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรยีนรู้ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน      
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 80  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละ 100  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา 

ผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ

ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                

ระดับดีมาก 
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8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ี

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ

กระจายอ านาจ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 

การจัดการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ระดับดีเยี่ยม 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
ระดับดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 

ระดับดีมาก 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

ระดับดีเยี่ยม 

 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีมาก 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดีมาก 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                     

ระดับดีเยี่ยม 
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11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี

สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ระดับดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้  

ระดับดีเยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                   

ระดับดีเยี่ยม 
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13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                                         
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเนน้ที่ก าหนดขึน้ 

ระดับดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                                                    
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

ระดับดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น       
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ระดับดีเยี่ยม 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  การด าเนนิงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการด้านการใช้งบประมาณ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
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ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการจัดท า
แผน 

และพัฒนา
ศักยภาพบริหาร
งบประมาณ 

1.  เพ่ือให้กลุ่มบริหาร/งาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ด าเนินงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการที่
สามารถติดตามตรวจสอบได้ 
2.  เพ่ือให้บุคลากรใน
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
3.  เพื่อให้มีการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน/โครงการ 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติราชการ มี
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นน ามาใช้
บริหาร งานโรงเรียน             
ร้อย ละ 80 
2 มีการสรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานตามแผนครบทุก
หน่วยงาน 
3. โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณในการบริหาร 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติราชการ 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีน ามาใช้บริหาร
โรงเรียน มีการสรุปและรายงานผล
เมื่อสิ้นสุดโครง การตามแผนครบ  

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่ 12 

2. โครงการติดตาม 
ประเมินผล
ตรวจสอบการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการ 

1.  เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานตามงาน/
โครงการของโรงเรียน 
2.  เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 
3.  เพ่ือมีการตรวจ สอบ
และถ่วงดุล 
 

ด้านปริมาณ 
1.  ติดตามผลการด าเนินงานตาม
โครงการร้อยละ 75 
2.  รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผล
การด าเนินงานร้อยละ 75 
3.  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
  มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการด าเนินงาน    
 ตามโครงการ มีการตรวจสอบการ
ถ่วงดุลอย่างเป็นระบบ ตรงตาม
เวลา คุณภาพงานดีขึ้น ผลการ              
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง  

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่ 12  
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

3.งานการใช้เงินค่า
สาธารณูปโภคและ
ค่าเช่าที่ดิน  
 

1.  เพ่ือให้สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการ
เรียนรู้ มีอาคารสถานที่
เหมาะสม 
2.  เพ่ือให้บริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ 
3.  เพ่ือส่งเสริมและ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง              
และการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 
 

ด้านปริมาณ 
1. อาคารสถานที่มีไฟฟูาใช้อย่าง
เหมาะ สมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 75 
3.  ผู้เรียนได้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูป แบบที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อย
ละ 75 
ด้านคุณภาพ 
 บุคลากรในโรงเรียนมีสถานที่ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีสุขภาพ
อนามัยปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการ ได้รับบริการ
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง  

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1  
มาตรฐานที่ 11 

4. โครงการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1.  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2.  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนพัฒนางานให้มี
ประสิทธิ์ภาพมากยิ่งข้ึน 
3.  เพ่ือให้ผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงาน 
 

ด้านปริมาณ 
1.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมี
วัสดุใช้ในการปฏิบัติงานร้อยละ 90  
2.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
พัฒนางานให้มีประสิทธิ์ภาพมาก
ยิ่งขึ้น ร้อยละ 75 
3.  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการบริหารงาน ร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ข้อที่  1  
สอดคล้องมาตรฐานที่  
11 
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 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมีวัสดุใช้

ในการปฏิบัติงาน ท าให้พัฒนางาน 
มีความพึงพอใจผลการบริหารงาน 
มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง ตรงตามเวลามี  

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  
ประสิทธิภาพ และคุณภาพงานดี
ขึ้น    

5. ส่งเสริม
ทุนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาโอกาสทาง
การศึกษานักเรียน 

1. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 
2. จัดหาทุนการ ศึกษามอบ
แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ทุนละ 1,000.-บาท 
จ านวน 100  ทุน 
3. มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษา 
ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จ านวน 100 ทุน 
2. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ร้อย
ละ 20 
3.  นักเรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนสามารถหาทุนการศึกษา
และมอบให้นักเรียน เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มี
โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 

สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1    
สอดคล้องมาตรฐานที่  
10  
 

6. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมบรรยากาศ
ในห้องเรียน 

1. สถานศึกษามีโครงการ
สร้างพ้ืนฐานด้านอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านปริมาณ               
1. สถานศึกษามีอาคาร สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 1                   
มาตรฐานที่ 11 
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ต่อผู้เรียน ร้อยละ 80 
2. สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน ร้อยละ 80 
3. สถานศึกษามีบรรยากาศ
ในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

2. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 
3. สถานศึกษามีบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
  สถานศึกษามีอาคาร สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้มีบรรยากาศในห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนา
ความสามารถครู
ในการปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจในการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะและคุณ ลักษณะ
อันพึงประสงค์   
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครู
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพ
ผู้เรียน 
3. เพ่ือให้ครูสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนา
ทางสติปัญญา 
4.เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถ

ด้านปริมาณ 
1.ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
ก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  อย่างน้อยร้อยละ  75 
2.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  อย่าง
น้อยร้อยละ  75 
3.ครูสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาทาง
สติปัญญา  อย่างน้อยร้อยละ  75 
4.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
ผนวกกับบริบทและภูมิปัญญา

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อที่  2 
(พัฒนาระบบการเรียน
การสอนสู่คุณภาพ
ผู้เรียน)   สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 7 
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ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับบริบท
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
5.เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนา การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลาก 
หลาย 
6 .เพ่ือส่งเสริมให้ครู  ให้
ค าแนะน า  ค า ปรึกษา  
และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

ท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้  อย่างน้อยร้อยละ  75  
5. ครูสามารถประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายอย่าง น้อยร้อย
ละ 75 
6. ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพ ชีวิต
ด้วยความเสมอภาค  อย่างน้อย
ร้อยละ 75 
7.ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา  อย่างน้อย 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 7.เพ่ือส่งเสริมให้ครู

ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
8.เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็ม 
ความสามารถ 

 

ร้อยละ  80 
8.ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา  เต็มความสามารถ  อย่าง
น้อยร้อยละ  80 
ด้านคุณภาพ 

  ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในการก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
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ผู้เรียน  สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนา
ทางสติปัญญา  สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
สามารถประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  ให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา  สามารถจัดการเรียน
การสอนตามรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ   

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการพัฒนา
ผู้เรียน (ส่งเสริม
พัฒนาการจัดท า
งานวิจัยในชั้นเรียน
ของครู) 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  มา
ใช้ ในการวางแผนจัดการ
เรียนที่สอดคล้องกับความ

ด้านปริมาณ 
1.ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 
2. ครูร้อยละ 80  มีการจัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้ อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียน  มาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนที่สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที ่7                  
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แตกต่างระหว่างบุคคล 
3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้
ครูมีการศึกษาวิจั ย  และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน 

4.  เพ่ือสนับสนุนให้ครูมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้น
เรียน 
 

3. ครูร้อยละ 80  มีการศึกษาวิจัย  
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอนอย่างน้อยคนละ  1  
เรื่อง  ต่อ  1  ภาคเรียน 
4.ครูร้อยละ 80  มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านคุณภาพ 
     ครูมีการศึกษาวิเคราะห์

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท า

สารสนเทศอย่างเป็นระบบใช้

ข้อมูลสาร สนเทศ มาใช้ในการ

วางแผนจัดการเรียน รู้ที่สอดคล้อง

กับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ตลอดจนมีการศึกษา  ค้นคว้าหา

ความ รู้ เกี่ยวกับการวิจัยทาง

การศึกษามีความรู้ในการวิจัย มี

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ ปัญหา

และพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระที่

ตนรับผิด ชอบ 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  
และได้รับการยอมรับมีการ
เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้นเรียน
ตลอด จนน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัด การเรียนรู้
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รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

3.โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากร 

1.  เพื่อให้ครูมีการแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจ
กว้าง และยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 
2.  เพื่อให้ครูมีความรู้และ
ตระหนักในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดย
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 

ด้านปริมาณ 
1.ครูมีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 90 
2.  ครูมีความรู้และตระหนักใน
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ    
   ครูมีความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมี
ความตระหนักในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

สอดคล้องกับนโยบาย /
ยุทธศาสตร์ข้อ 2 
สอดคล้องมาตรฐานที่  
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน   

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน  และแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด 
 แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้
ร่วม กันเป็นกลุ่ม แลก เปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85  มีทักษะใน
การอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85  เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
4.ผู้เรียนร้อยละ 85  สามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนการ
การศึกษา 

ด้านคุณภาพ                  
   นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม  มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัวมีทักษะ
ในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม  เรียน รู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกันและสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  
ข้อที่ 3  สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่  3,  
13                  
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1. ส่งเสริม
ทุนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาโอกาสทาง
การศึกษานักเรียน 

1. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2. จัดหาทุนการ ศึกษามอบแก่
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุน
ละ 1,000.-บาท จ านวน 100  ทุน 
3. มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 
 

ด้านปริมาณ 
1.โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษา 
ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จ านวน 100 ทุน 
2. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
ร้อยละ 20 
3. นักเรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
และให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนสามารถหา
ทุนการศึกษาและ เพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทาง
การศึกษาเท่าเทียมกัน มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น 

สอดคล้องกับ 
นโยบายยุทธศาสตร์ 
ข้อที่ 4 สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 10 

 

2. โครงการแนะ
แนวเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพเข้มแข็งและทั่วถึง 
2. เพ่ือสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษา 
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปก ครอง 
ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล   
ช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. มีการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
มีประสิทธิภาพและทั่วถึงร้อย
ละ 100 
2. ครูที่ปรึกษา บุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มี

สอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์
ข้อที่ 4    สอดคล้อง
มาตรฐานที่  10  
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 3. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่ 
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
 

ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ร้อยละ85 
3. นักเรียนทุกคน ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็น
คนที่   สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 
 สติปัญญา ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประ สิทธิภาพ 

ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มี
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  และนักเรียนทุกคน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า เ ต็ ม ต า ม
ศักยภาพเป็นคนที่ สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

 

3.ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยผู้เรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็ง แรงสมบูรณ์สามารถดูแล
ตนเองได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพ่ือให้นักเรียนทักคนปฏิบัติตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการได้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์ และมี

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนร้อย 80 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็ง แรงสมบูรณ์ 
สามารถดูแลตนเองได้ 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มี
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการได้ 

สอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์
ข้อที่ 4    สอดคล้อง
มาตรฐานที่  10  
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ลักษณะนิสัยที่ดีด้านโภชนาการ 
 

4. นักเรียนร้อยละ 80 มีภาวะ
โภชนา การตามเกณฑ์ และมี
ลักษณะนิสัยที่ดีด้าน 
โภชนาการ 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์  มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 
10 ประการได ้มีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์ มี
ลักษณะนิสัยที่ดีด้าน  

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  โภชนาการและสามารถดูแล
ตนเองได้ 

 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้สู่
คุณภาพผู้เรียน 

1.เพื่อสร้างและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
2.เพื่อจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความถนัดและ
ความสามารถและความสนใจ 
3.เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา

ด้านปริมาณ 
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ  75 
2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด
และความสามารถและความสนใจ
อย่างน้อยร้อยละ75 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่

สอดคล้องนโยบาย  / 
ยุทธศาสตร์   ข้อที่ 5  
มาตรฐานที่  5 
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ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการและ
ความสามารถ  ความถนัด  
และความสนใจของผู้เรียน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

ส่งเสริมและตอบสนองความต้อง 
การและความ สามารถ ความถนัด   
และความสนใจของผู้เรียน อย่าง
น้อยร้อยละ  75 
4. ส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
อย่างน้อยร้อยละ  75  
ด้านคุณภาพ 
  สร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น จัดราย วิชาเพ่ิมเติมที่
หลาก หลายให้ผู้เรียนได้เลือกตาม
ความถนัดและความสามารถและ
ความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ 
เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้อง การและวามสามารถ  ความ  

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
และ ส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง   

 

2. โครงการยุว 
ศิลปินน้อย 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ศิลปะ)เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างสรรค์
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ศิลปะ)เฉลี่ยตาม
เกณฑ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
2.  ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 5  มาตรฐานที่ 
1,5,6 
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 ประสงค์ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  75  
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(ศิลปะ)เฉลี่ยตามเกณฑ์  
สร้าง สรรค์ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะและมีคุณ 
ลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 

3. โครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและวัน
ส าคัญของไทย 
 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
4. ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงามตาม
เอกลักษณ์ 
 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนมีคุณ ลักษณะอันพึงประ 
สงค์ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
2. ผู้เรียนมีมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน
และกตัญญูกตเวทีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
3.ผู้เรียนมียอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
4. ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีตาม
เอกลักษณ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
75 

สอดคล้องกับ
นโยบาย /
ยุทธศาสตร์    ข้อ 5 
สอดคล้องมาตรฐาน
ที่  2 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  มีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ยอมรับความคิดและ  
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และมี
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ค่านิยมท่ีดีงามตามเอกลักษณ์ 

4. โครงการนิเทศ  
ติดตาม  
ประเมินผลที่
มุ่งเน้นคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการน า
ผลการประเมินมาปรับ เปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา            
ผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ 
3.  มีระบบการนิเทศการสอน  
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับ ปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครูท้ังหมดมี
ความ สามารถในการจัด การเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ร้อยละ80 ของครูท้ังหมดมกีาร
น าผลการประเมินมาปรับ เปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการ
สอน  ก ากับติดตามตรวจ สอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียน    
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนด าเนิน การนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อ เนื่องและ
ครูจัดการเรียนการรู้ท่ีเน้นผู ้เรียน
เป็นส าคัญ ท าให้ทุกกลุ่มสาระมีผล 
สัมฤทธิ์สูงขึ้น 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 5  มาตรฐานที่ 
10  

5. โครงการ การ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

  เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 

ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มีการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มี
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาอย่าง 
เป็นระบบและต่อเนื่อง   

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 1,5   
มาตรฐานที่ 12 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

6.โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือพัฒนานักเรียนด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจ 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
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สติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
3. เพ่ือให้นักเรียนและชุมชนมี
ความตระหนัก มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะอาชีพด้านการเกษตร 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน 
5. เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 
 

กรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ทุกคน 
2. นักเรียนร้อยละ 95 รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 
    ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จรยิธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงดีขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนดีขึ้น 

ข้อที่ 5  มาตรฐานที่ 
2,3,6 

7.โครงการซ่อม
เสริมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์และ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศของผู้เรียน 
 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 
3. เพ่ือซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ดีขึ้น 
4. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน ให้ร่วม
กิจกรรมวัดความสามารถใน
เชิงวิชาการภายในหรือ 
 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ของสถาน ศึกษา
และอยู่ในระดับดี เพ่ิมขึ้นโดยรวม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการ
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการ
พัฒนาซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ และร่วมกิจ กรรมที่จัดขึ้น 

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 5   
มาตรฐานที่ 5,15 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 
ภายนอกสถานศึกษา โดยหน่วยงานภายนอกหรือ

หน่วยงานภาย ในสถาบันร้อยละ 
70 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และแสดงศักยภาพทางวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ 

 

8.โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

1. เพ่ือปรับปรุงห้อง 
วิทยาศาสตร์ให้มีสภาพสมบูรณ์
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือจัดหา
อุปกรณ์  เครื่องมือ   
เครื่องใช้  และสื่อเทคโนโลยีที่
พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์      
3. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งธรรมชาติ สามารถสังเกต 
ทดลอง สัมผัสได้จริง 
        

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ร้อย
ละ  100 
2.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มี
เครือ่งมือ  อุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยี
ที่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานห้อง ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์   
ร้อยละ  80 
3.แหล่งเรียนรู้สวนหินห้องเรียน
ธรรม ชาติ 1 แหล่ง 
ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ได้ 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 3,5  มาตรฐาน
ที่ 11, 13 

9. โครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เชิงปริมาณ สอดคล้องกับ
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พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด
ของผู้เรียน 

สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  
สรุปความคิดรวบยอด  คิด
อย่างเป็นระบบและมีการคิด
แบบองค์รวม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  

1. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์  สรุปความคิด
รวบ ยอดคิดอย่างเป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์รวม 
 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 5   
มาตรฐานที่ 4 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 
สามารถคาดการณ์  ก าหนด
เปูาหมาย  และแนวทางการ
ตัดสินใจได้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถประเมินและเลือกแนว
ทางการติดสินใจ  และแก้ไข
ปัญหาอย่างมีสติ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์  มองโลก
ในแง่ดี  และมีจินตนาการ 

 

2. ร้อยละ75ของผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์ก าหนดเปูาหมายและ
แนวทางการตัดสินใจได้ 
3. ร้อยละ75ของผู้เรียนสามารถ
ประเมินและเลือกแนวทางการติด
สินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
4. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 

 

10.โครงการทัศน
ศึกษาตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี 

1. เพ่ือสนองในโยบายของ
รัฐบาล ตามนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี 
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
จากประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา ในการไป     
ทัศนศึกษา 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียน ต่อการ       
ทัศนศึกษาตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี 

ด้านปริมาณ 
  คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับความรู้ จากประสบ 
การณ์ตรง ในการไปทัศนศึกษา 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจ  ต่อการ
ทัศนศึกษา 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 5  มาตรฐานที่ 
13 



  

                   55 
11.โครงการอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี   

1. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี  
ได้อยู่ค่ายพักแรม  มีโอกาส
ฝึกฝนทักษะในวิชาลูกเสือ 
2.ลูกเสือเนตรนารีมีทักษะชีวิต 
3. เพ่ือส่งเสริมเยาวชนให้มี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ 
อดทน 
4. มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และ
ให้เกียรติผู้อื่น 

ด้านปริมาณ 
1. ลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรม  มี
โอกาสฝึกฝนทักษะในวิชาลูกเสือ 
ร้อยละ 90 
2.ลูกเสือได้มีทักษะชีวิตร้อยละ 85 
3.  ส่งเสริมเยาวชนให้มีระเบียบ
วินัย มีความซื่อสัตย์ อดทน ร้อย
ละ 85 
4.  ลูกเสือมีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้  

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 5   
มาตรฐานที่ 1,2 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 85 
ด้านคุณภาพ 
  ลูกเสือ – เนตรนารี  ได้อยู่ค่าย
พักแรม  มีโอกาสฝึกฝนทักษะมี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ 
อดทนมีการประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออก และให้เกียรติผู้อ่ืน 

 

 

12.โครงการ
ส่งเสริมการใฝุรู้ ใฝุ
เรียน เพียรศึกษา 
มาเรียนครบ 
 

1.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบใน
การมาเรียน การศึกษาหา
ความรู้อยู่เสมอ 
2.  เพ่ือมอบเกียรติบัตรให้กับ
นักเรียนที่มาเรียนโดยไม่มีวัน
ลาหรือมาสายตลอด 1 ปี
การศึกษา 
3.  เพ่ือมอบเกียรติบัตรให้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยดี
ที่สุด (ล าดับที่ 1) ของห้อง 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนที่มาเรียนโดยไม่มีวันลา
หรอืมาสาย 1 ปีการศึกษา รับ
เกียรติ  จ านวน 100  คน         
2. นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยดี
ที่สุด(ล าดับที่ 1) ของห้อง จ านวน  
15 คน 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การมาเรียน รักการอ่าน รักการมา
เรียน ใฝุศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อ
ที่ 5 สอดคล้อง
มาตรฐานที่  2   
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4.  เพ่ือประกาศเกียรติคุณ
นักเรียนที่มีความประพฤติดี 
ใฝุรู้ ใฝุเรียน เพียรศึกษา มา
เรียนโดยไม่มีวันลาหรือมาสาย 
 

อยู่เสมอ มีการทบทวนต ารา ท า
การบ้านและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดีจนติดเป็นนิสัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมระบบสัมพันธ์ชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการจัดตั้งวง
ดนตรีโรงเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี 
2. เพ่ือนักเรียนมีทักษะในการ
จัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 
4. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะใน
การจัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจ             
ในผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ 
3. นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ได้พัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพ 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 6  มาตรฐานที่ 
1,3,5  
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ตามเกณฑ์ 
 

 โรงเรียนมีเครื่องดนตรี นักเรียนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี มีทักษะ
ในการจัดการและท างาน อย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง สามารถบริการ
ให้กับชุมชนได้ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทาง
ดนตรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาการ และงานพัฒนาดีขึ้น 

2. โครงการ
ดุริยางค์โรงเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี 
2. เพ่ือนักเรียนมีทักษะในการ
จัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 
 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะใน
การจัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจ              
ในผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ 
3. นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 6 
มาตรฐานที่ 1,3,5 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 4. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ 
 

4. นักเรียนร้อยละ 80 ได้พัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพ 
    โรงเรียนมีเครื่องดนตรีดุริยางค์ 
นักเรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ดนตรี มีทักษะในการจัดการและ
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ท างานอย่างมีความสุข ความส าเร็จ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยา
เสพติด นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ทางดนตรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการ และงานพัฒนาดี
ขึ้น  

3. งานประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 

1.  เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
2.  เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุเปูาหมาย 
3.  เพ่ือให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด 
2.ร้อยละ 90 คณะ กรรมการ
สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
3. ร้อยละ90 ผู้ปก ครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาถาน
ศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีก า หนด มีก ากบั 
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 6   
มาตรฐานที่ 9 

 
กลยุทธ์ที่ 7   สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
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1. โครงการสร้าง
ความเสมอภาค
และเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

1. เพ่ือให้เด็กในวัยศึกษาภาค
บังคับของสถานศึกษาได้รับ
การศึกษา 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการเฝูาระวังเด็ก
ออกกลางคันและรับ – ส่งต่อ
นักเรียนจน 
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่าง
มีประสิทธิภาพ                                      
3.   เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  
ให้เด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาสได้รับการศึกษาและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

ด้านปริมาณ  
1. เด็กในวัยการ ศึกษาภาคบังคับ
ในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนจน
จบการศึกษาภาค                      
บังคับ ร้อยละ 100 
2. เด็กพิการในเขตพ้ืนที่บริการได้
เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างน้อยร้อยละ  80          
3. เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่
บริการทุกคนได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
4. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้
ตามแผน 
ด้านคุณภาพ 
  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคบัใน
เขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาค บังคับ เด็กพิการใน
เขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างน้อย 
เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ีบริการทุก
คนได้เข้าเรียนจนจบการ ศึกษาภาค
บังคับโรงเรียนสามารถรับนักเรยีนได้
ตามแผน 
 

 
สอดคล้องนโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อที่  7  
มาตรฐานที่  8   
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กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการแข่งขันกีฬา
เพ่ือสุขภาพอนามัย 
 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางการตามเกณฑ์ 
3.เพ่ือปูองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 
4.เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และให้เกียรติผู้อื่น 
5.เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์
ท่ีดีต่อเพื่อนครูและผู้อื่น 
6. เพื่อชื่นชมผู้เรียน ที่มีส่วน
ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน
กีฬา/นันทนาการ 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ และออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางการ
ตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 85 ของ สามารถปูองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่   
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละ 75 ของ ผู้เรียนมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 
5. ร้อยละ 85 ของ 
ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน 
ครู และผู้อื่น 
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
ชื่นชมที่มีส่วนร่วมกิจกรรมและมี
ผลงานด้านกีฬา/ นันทนาการ 
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ มี
น้ าหนัก ส่วน สูง และมีสมรรถ  
ภาพทางการตามเกณฑ์ สามารถ
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
ข้อที่ 8 สอดคล้อง
มาตรฐานที่  1 
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และหลีกเลี่ยงสภาวะ ที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  เพ่ือน ครู และผู้อื่น ได้รับการชื่น
ชม ที่มีส่วนร่วมกิจกรรม และมี
ผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ 

 

 
กลยุทธ์ที ่9 ส่งเสริมสนับสนุนการน าความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
(พัฒนาการเรียนรู้
วิชาการงานอาชีพ/
คอมพิวเตอร์)  
 

1. เพ่ือจัดหาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้โดยส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศภายใน
ห้องเรียน  
ให้มีประสิทธิภาพ   
2. เพ่ือจัดให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การจัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3.  เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนให้มี
ความพยายาม มีความ
รับผิดชอบ รอบคอบในการ
ท างาน 
4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีระดับ

ด้านปริมาณ 
1.โรงเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้
ทางเทคโนโลยี   
2.ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและ
ท า งาน อย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจ ในผลงานของ
ตนเอง ร้อยละ 80 
3.ผู้เรียนมีความพยายาม มีความ
รับ ผิดชอบ รอบคอบในการท างาน
ร้อยละ 80 
4.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชา การ และงานพัฒนาดีขึ้น 
ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  
ข้อที ่ 9 สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 
2,3,5,11  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ 
 

  โรงเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ทาง 
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิ ภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและ
ท างานอย่างมีความสุข ความส าเร็จ
ภูมิใจในผลงาน  ของตนเอง ผู้เรียน
มีความพยายามมีความรับผิดชอบ 
รอบคอบในการ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาการ และงาน
พัฒนาดีขึ้น  
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการ
คุณธรรมน าชีวิต
พิชิตสิ่งเสพติด 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีมีวินัย
รับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตาม
หลัก ธรรมเบื้องต้นตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ   
มีความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญู
กตเวที มีเมตตาการุณาเอ้ือ 
เฟ้ือเสียสละ  
2. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความ
ประหยัด ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่า ภูมิปัญญา
ไทยนิยมไทย           และ 
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
และปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ

ด้านปริมาณ   
1. ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรมรู้คุณค่าและตระหนักถึงลก
ระทบที่เกิดจากการกิจกรรมร้อยละ 
80%            
2.  ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีส่วนร่วม กิจกรรม/
โครงการ คุณธรรมน าชีวิตพิชิตสิ่ง
เสพ  ติด ร้อยละ 80% 
ด้านคุณภาพ    
   ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรมเกิดจิตส านึกในการพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้นทั้งใน และนอก
สถานที่ 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย /
ยุทธศาสตร์ ข้อ 10
สอดคล้องมาตรฐาน
ที่  2 
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ติดให้ 
 โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะ
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย  
อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
 

2. โครงการส่งเสริม
ความเป็น
ประชาธิปไตย 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจความเป็น
ประชาธิปไตย 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย              ใน
โรงเรียน  
ร้อยละ  8 
ด้านคุณภาพ  
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาทใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่10   
มาตรฐานที่ 2 

 
 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ 

1. โครงการนิเทศ  
ติดตาม  
ประเมินผลที่
มุ่งเน้นคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการน า
ผลการประเมินมาปรับ 
เปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนา            
ผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ 
3.  มีระบบการนิเทศการสอน  
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80ของครูทั้งหมดมีความ 
สามารถในการจัด การเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
2. ร้อยละ80 ของครูทั้งหมดมีการน า
ผลการประเมินมาปรบั เปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอน  
ก ากับติดตามตรวจ สอบ และน าผล
ไปปรบัปรุงการเรียน   การสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 5  มาตรฐานที่ 
10  
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น าผลไปปรับ ปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 

ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนด าเนนิ การนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อ เนื่องและครู
จัดการเรียนการรูท้ี่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ ท าให้ทุกกลุ่มสาระมีผล 
สัมฤทธิ์สูงขึ้น 

2. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน   

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  และ
แสวงหาความรู้ดว้ยตัวเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขี ยน และตั้ งค าถามเ พ่ื อ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
เรียนรู้ร่วม กันเป็นกลุ่ม แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัว 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85  มีทักษะในการ
อ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  ตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85  เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 
4.ผู้เรียนร้อยละ 85  สามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80ใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนการการศึกษา 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 3   
มาตรฐานที่ 5,6 

บทที่  3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
    -  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการด้านการใช้งบประมาณ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
 

ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
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(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ) สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
1.โครงการจัดท า
แผน 

และพัฒนา
ศักยภาพบริหาร
งบประมาณ 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติ
ราชการ มีข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นน ามาใช้บริหาร งาน
โรงเรียน ร้อยละ 80 
2 มีการสรุปผลการด าเนินงาน
และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานตามแผนครบทุก
หน่วยงาน 
3. โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณใน
การบริหาร 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติราชการ 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีน ามาใช้
บริหารโรงเรียน มีการสรุปและ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครง การ
ตามแผนครบ  

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติ
ราชการ มีข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นน ามาใช้บริหาร งาน
โรงเรียน ร้อยละ 80 
2 มีการสรุปผลการด าเนินงาน
และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานตามแผนครบทุก
หน่วยงาน 
3. โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณใน
การบริหาร 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติราชการ 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีน ามาใช้
บริหารโรงเรียน มีการสรุปและ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครง การ
ตามแผนครบ  

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่ 12 

2. โครงการติดตาม 
ประเมินผล
ตรวจสอบการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการ 

ด้านปริมาณ 
1.  ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามโครงการร้อยละ 75 
2. รวบรวม วิเคราะห์และสรุป 
ผลการด าเนินงานร้อยละ 75 
3.  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ร้อยละ 75 

ด้านปริมาณ 
1.  ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามโครงการร้อยละ 75 
2.  รวบรวม วิเคราะห์และสรุป 
ผลการด าเนินงานร้อยละ 75 
3.  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ร้อยละ 75 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่ 12  

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 ด้านคุณภาพ 
มีการติดตามผลการด าเนินงาน

ด้านคุณภาพ 
มีการติดตามผลการด าเนินงาน
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ตามโครงการ รวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ มีการ 
ตรวจสอบการถ่วงดุลอย่างเป็น
ระบบ ตรงตามเวลา คุณภาพ
งานดีขึ้น ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 

ตามโครงการ รวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ มีการ 
ตรวจสอบการถ่วงดุลอย่างเป็น
ระบบ ตรงตามเวลา คุณภาพ
งานดีขึ้น ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 

3.งานการใช้เงินค่า
สาธารณูปโภคและ
ค่าเช่าที่ดิน  
 

ด้านปริมาณ 
1. อาคารสถานที่มีไฟฟูาใช้
อย่างเหมาะ สมสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 75 
3.  ผู้เรียนได้รับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูป 
แบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
 บุคลากรในโรงเรียนมีสถานที่ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
สุขภาพอนามัยปลอดภัยในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ ได้รับบริการ
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง  

ด้านปริมาณ 
1. อาคารสถานที่มีไฟฟูาใช้
อย่างเหมาะ สมสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 75 
3.  ผู้เรียนได้รับบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูป 
แบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
 บุคลากรในโรงเรียนมีสถานที่ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
สุขภาพอนามัยปลอดภัยในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ ได้รับบริการ
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง  

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1  
มาตรฐานที่ 11 

4. โครงการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

ด้านปริมาณ 
1.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมี
วัสดุใช้ในการปฏิบัติงานร้อยละ 
90  
2.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
พัฒนางานให้มีประสิทธิ์ภาพ  

ด้านปริมาณ 
1.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมี
วัสดุใช้ในการปฏิบัติงานร้อยละ 
90  
2.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
พัฒนางานให้มีประสิทธิ์ภาพ  

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ข้อที่  1  
สอดคล้องมาตรฐานที่  
11 

 

   สนองมาตรฐาน
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โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 มากยิ่งขึ้น ร้อยละ 75 
3.  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงาน ร้อย
ละ 75 
ด้านคุณภาพ 
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมี
วัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้
พัฒนางาน มีความพึงพอใจผล
การบริหารงาน มีการปฏิบัติ 
งานอย่างเป็นระบบถูกต้อง ตรง
ตามเวลามี ประสิทธิภาพ และ
คุณภาพงานดีขึ้น   

มากยิ่งขึ้น ร้อยละ 75 
3.  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงาน ร้อย
ละ 75 
ด้านคุณภาพ 
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมี
วัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้
พัฒนางาน มีความพึงพอใจผล
การบริหารงาน มีการปฏิบัติ 
งานอย่างเป็นระบบถูกต้อง ตรง
ตามเวลามี ประสิทธิภาพ และ
คุณภาพงานดีขึ้น   

 

5. ส่งเสริม
ทุนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาโอกาสทาง
การศึกษานักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษา 
ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จ านวน 100 ทุน 
2. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 
ร้อยละ 20 
3.  นักเรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และ
ให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนสามารถหา
ทุนการศึกษาและมอบให้
นักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มี
โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียม
กัน มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และ

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษา 
ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จ านวน 100 ทุน 
2. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 
ร้อยละ 20 
3.  นักเรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และ
ให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนสามารถหา
ทุนการศึกษาและมอบให้
นักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มี
โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียม
กัน มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และ

สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1    
สอดคล้องมาตรฐานที่  
10  
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ให้เกียรติผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่น 

6. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมบรรยากาศ
ในห้องเรียน 

ด้านปริมาณ               
1. สถานศึกษามีอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง สิ่งอ านวยความ 

ด้านปริมาณ               
1. สถานศึกษามีอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง สิ่งอ านวยความ 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ข้อที่ 1                   
มาตรฐานที่ 11 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
3. สถานศึกษามีบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
  สถานศึกษามีอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มี
บรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
3. สถานศึกษามีบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
  สถานศึกษามีอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มี
บรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศกึษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
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1. โครงการพัฒนา
ความสามารถครูใน
การปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ด้านปริมาณ 
1.ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
ก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
อย่างน้อยร้อยละ  75 
2.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
1.ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
ก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
อย่างน้อยร้อยละ  75 
2.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อที่  2 
(พัฒนาระบบการเรียน
การสอนสู่คุณภาพ
ผู้เรียน)   สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 7 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
อย่างน้อยร้อยละ  75 
3.ครูสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาทางสติปัญญา  อย่าง
น้อยร้อยละ  75 
4.ครูสามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้  อย่างน้อยร้อยละ  75  
5. ครูสามารถประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
อย่าง น้อยร้อยละ 75 
6. ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพ ชีวิต

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
อย่างน้อยร้อยละ  75 
3.ครูสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาทางสติปัญญา  อย่าง
น้อยร้อยละ  75 
4.ครูสามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้  อย่างน้อยร้อยละ  75  
5. ครูสามารถประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
อย่าง น้อยร้อยละ 75 
6. ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพ ชีวิต
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ด้วยความเสมอภาค  อย่างน้อย
ร้อยละ 75 
7.ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา  อย่างน้อย
ร้อยละ  80 
8.ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ  อย่างน้อยร้อย
ละ  80 

ด้วยความเสมอภาค  อย่างน้อย
ร้อยละ 75 
7.ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา  อย่างน้อย
ร้อยละ  80 
8.ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ  อย่างน้อยร้อย
ละ  80 

 

 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 
ด้านคุณภาพ 

ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
ก าหนดเปูาหมายคุณภาพเรียน
ทั้งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน  สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาทาง

ด้านคุณภาพ 

  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
ก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน  สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาทาง
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สติปัญญา  สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
สามารถประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ให้
ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค  ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  สามารถจัดการ
เรียนการสอนตามรายวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ   

 

 

 

สติปัญญา  สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
สามารถประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ให้
ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค  ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  สามารถจัดการ
เรียนการสอนตามรายวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ   

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการพัฒนา
ผู้เรียน (ส่งเสริม
พัฒนาการจัดท า
งานวิจัยในชั้นเรียน
ของครู) 

ด้านปริมาณ 
1.ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 
2. ครูร้อยละ 80  มีการจัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียน  มาใช้ในการ
ว า ง แ ผ น จั ด ก า ร เ รี ย น ที่
สอดคล้องกับความแตกต่าง

ด้านปริมาณ 
1.ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 
2. ครูร้อยละ 80  มีการจัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียน  มาใช้ในการ
ว า ง แ ผ น จั ด ก า ร เ รี ย น ที่
สอดคล้องกับความแตกต่าง

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที ่7                  
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ระหว่างบุคคล 
3. ครูร้อยละ 80  มีการศึกษา
วิจัย  และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
อย่างน้อยคนละ  1  เรื่อง  ต่อ  
1  ภาคเรียน 
4.ครูร้อยละ 80  มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านคุณภาพ 
     ครูมีการศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบใช้
ข้อมูลสาร สนเทศ มาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียน รู้ที่
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ตลอดจนมี
การศึกษา  ค้นคว้าหาความ รู้ 
เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
มีความรู้ในการวิจัย มีการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระที่ตน
รับผิดชอบ 

ระหว่างบุคคล 
3. ครูร้อยละ 80  มีการศึกษา
วิจัย  และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
อย่างน้อยคนละ  1  เรื่อง  ต่อ  
1  ภาคเรียน 
4.ครูร้อยละ 80  มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านคุณภาพ 
     ครูมีการศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบใช้
ข้อมูลสาร สนเทศ มาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียน รู้ที่
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ตลอดจนมี
การศึกษา  ค้นคว้าหาความ รู้ 
เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
มีความรู้ในการวิจัย มีการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระที่ตน
รับผิดชอบ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 และได้รับการยอมรับมีการ
เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้น
เรียนตลอด จนน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัด การ
เรียนรู้รวมทั้งพัฒนาการ

และได้รับการยอมรับมีการ
เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้น
เรียนตลอด จนน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัด การ
เรียนรู้รวมทั้งพัฒนาการ
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เรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากร 

ด้านปริมาณ 
1.ครูมีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟัง
ความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการ เปลี่ยนแปลง ร้อย
ละ 90 
2.  ครูมีความรู้และตระหนัก
ในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ    
   ครูมีความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ รับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้าง ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีความ
ตระหนักในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
1.ครูมีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟัง
ความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการ เปลี่ยนแปลง ร้อย
ละ 90 
2.  ครูมีความรู้และตระหนัก
ในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ    
   ครูมีความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ รับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้าง ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีความ
ตระหนักในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

สอดคล้องกับนโยบาย /
ยุทธศาสตร์ข้อ 2 
สอดคล้องมาตรฐานที่  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   สนองมาตรฐานการศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน   

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85  มีทักษะใน
การอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85  เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
4.ผู้เรียนร้อยละ 85  สามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนการ
การศึกษา 

ด้านคุณภาพ                  
   นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม  มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัวมีทักษะ
ในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม  เรียน รู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกันและสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85  มีทักษะใน
การอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85  เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
4.ผู้เรียนร้อยละ 85  สามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนการ
การศึกษา 

ด้านคุณภาพ                  
   นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม  มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัวมีทักษะ
ในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม  เรียน รู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกันและสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 3  
สอดคล้องกับมาตรฐานที่  
3,  13                  
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           กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

1. ส่งเสริม
ทุนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาโอกาสทาง
การศึกษานักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษา 
ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จ านวน 100 ทุน 
2. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
ร้อยละ 20 
3. นักเรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนสามารถหา
ทุนการศึกษาและ เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้
มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียม
กัน มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น 
 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษา 
ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จ านวน 100 ทุน 
2. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
ร้อยละ 20 
3. นักเรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนสามารถหา
ทุนการศึกษาและเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้
มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียม
กันมีความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น 
 

สอดคล้องกับ 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 10 

 

2. โครงการแนะ
แนวเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึงร้อยละ 
100 

ด้านปริมาณ 
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึงร้อยละ 
100 

สอดคล้องกับ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4    
สอดคล้อง
มาตรฐานที่  10  
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2. ครูที่ปรึกษา บุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ร้อยละ85 
3. นักเรียนทุกคน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เป็นคนที่   
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ 

2. ครูที่ปรึกษา บุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ร้อยละ85 
3. นักเรียนทุกคน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เป็นคนที่   
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 
สติปัญญา ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีการส่ ง เสริมและ
พัฒนาร ะบบดู แ ลช่ ว ย เ หลื อ
นักเรียนที่มีประ สิทธิภาพ 

ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และนักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็นคนที่ สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

สติปัญญา ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีการส่ ง เสริมและ
พัฒนาร ะบบดู แ ลช่ ว ย เ หลื อ
นักเรียนที่มีประ สิทธิภาพ 

ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และนักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็นคนที่ สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
 

 

3.ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนร้อย 80 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็ง แรงสมบูรณ์ 
สามารถดูแลตนเองได้ 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามสุข

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนร้อย 80 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็ง แรงสมบูรณ์ 
สามารถดูแลตนเองได้ 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามสุข

สอดคล้องกับ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4    
สอดคล้อง
มาตรฐานที่  10  
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บัญญัติ 10 ประการได้ 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีภาวะ
โภชนา การตามเกณฑ์ และมี
ลักษณะนิสัยที่ดีด้าน โภชนาการ 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์  มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 
ประการได้ มีภาวะโภชนาการ
ตามเกณฑ์ มีลักษณะนิสัยที่ดีด้าน
โภชนาการและสามารถดูแล
ตนเองได้  
 
 

บัญญัติ 10 ประการได้ 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีภาวะ
โภชนา การตามเกณฑ์ และมี
ลักษณะนิสัยที่ดีด้าน โภชนาการ 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์  มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 
ประการได้ มีภาวะโภชนาการ
ตามเกณฑ์ มีลักษณะนิสัยที่ดีด้าน 
โภชนาการและสามารถดูแล
ตนเองได้ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้สู่
คุณภาพผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ  75 
2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกตาม
ความถนัดและความสามารถและ
ความสนใจอย่างน้อยร้อยละ75 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้อง 
การและความ สามารถ ความ
ถนัด  และความสนใจของผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ  75 
2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกตาม
ความถนัดและความสามารถและ
ความสนใจอย่างน้อยร้อยละ75 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้อง 
การและความ สามารถ ความ
ถนัด  และความสนใจของผู้เรียน 

สอดคล้องนโยบาย  
/ ยุทธศาสตร์   ข้อ
ที่ 5  มาตรฐานที่  
5 
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อย่างน้อยร้อยละ  75 
4. ส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
อย่างน้อยร้อยละ  75  
ด้านคุณภาพ 
  สร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น จัดราย วิชาเพ่ิมเติม
ที่หลาก หลายให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความถนัดและความสามารถ
และความสนใจ จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการและ
ความสามารถ  ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน และ 
ส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง   

อย่างน้อยร้อยละ  75 
4. ส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
อย่างน้อยร้อยละ  75  
ด้านคุณภาพ 
  สร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น จัดราย วิชาเพ่ิมเติม
ที่หลาก หลายให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความถนัดและความสามารถ
และความสนใจ จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการและ
ความสามารถ  ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน และ 
ส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง   
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

2. โครงการยุว 
ศิลปินน้อย 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ศิลปะ)เฉลี่ยตาม
เกณฑ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
2.  ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ศิลปะ)เฉลี่ยตาม
เกณฑ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
2.  ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5  
มาตรฐานที่ 1,5,6 
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ร้อยละ  75  
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ศิลปะ)เฉลี่ยตาม
เกณฑ์  สร้าง สรรค์ผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
และมีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

ร้อยละ  75  
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ศิลปะ)เฉลี่ยตาม
เกณฑ์  สร้าง สรรค์ผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
และมีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

3. โครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและวัน
ส าคัญของไทย 
 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง  
ประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีมีความเอ้ืออาทรและ
กตัญญูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.ผู้เรียนมียอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
4. ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีตาม
เอกลักษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 

ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  มีความ
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมี
ค่านิยมท่ีดีงามตามเอกลักษณ์ 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง  
ประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีมีความเอ้ืออาทรและ
กตัญญูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.ผู้เรียนมียอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
4. ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีตาม
เอกลักษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  มีความ
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมี
ค่านิยมท่ีดีงามตามเอกลักษณ์ 

สอดคล้องกับ
นโยบาย /
ยุทธศาสตร์    ข้อ 
5 สอดคล้อง
มาตรฐานที่  2 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

4. โครงการนิเทศ  
ติดตาม  
ประเมินผลที่
มุ่งเน้นคุณภาพ

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครูท้ังหมดมี
ความ สามารถในการจัด การเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครูท้ังหมดมี
ความ สามารถในการจัด การเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5  
มาตรฐานที่ 10  



  

                   80 
ผู้เรียน 
 

2. ร้อยละ80 ของครูท้ังหมดมกีาร
น าผลการประเมินมาปรับ เปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการ
สอน  ก ากับติดตามตรวจ สอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียน    
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนด าเนิน การนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบและต่อ 
เนื่องและครูจัดการเรียนการรูท่ี้
เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ทุก
กลุ่มสาระมีผล สัมฤทธิ์สูงขึ้น 

2. ร้อยละ80 ของครูท้ังหมดมกีาร
น าผลการประเมินมาปรับ เปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการ
สอน  ก ากับติดตามตรวจ สอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียน    
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนด าเนิน การนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบและต่อ 
เนื่องและครูจัดการเรียนการรูท่ี้
เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ทุก
กลุ่มสาระมีผล สัมฤทธิ์สูงขึ้น 

5. โครงการ การ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มีการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มี
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มีการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มี
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 
1,5   
มาตรฐานที่ 12 

6.โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจ 
กรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ทุกคน 
2. นักเรียนร้อยละ 95 รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจ 
กรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ทุกคน 
2. นักเรียนร้อยละ 95 รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5  
มาตรฐานที่ 2,3,6 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
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สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

     ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงดีขึ้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนดีขึ้น 

    ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงดีขึ้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนดีขึ้น 

 

7.โครงการซ่อม
เสริมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์และ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศของผู้เรียน 
 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ของสถาน ศึกษา
และอยู่ในระดับดี เพ่ิมขึ้นโดยรวม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการ
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการ
พัฒนาซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ และร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 

โดยหน่วยงานภายนอกหรือ
หน่วยงานภาย ในสถาบันร้อยละ 
70 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และแสดงศักยภาพทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพ 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ของสถาน ศึกษา
และอยู่ในระดับดี เพ่ิมขึ้นโดยรวม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการ
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการ
พัฒนาซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ และร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
โดยหน่วยงานภายนอกหรือ
หน่วยงานภาย ในสถาบันร้อยละ 
70 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และแสดงศักยภาพทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5   
มาตรฐานที่ 5,15 

8.โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร้อยละ100 
2.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มี
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สื่อ
เทคโนโลยีที่พร้อมต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานห้อง 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร้อยละ100 
2.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มี
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สื่อ
เทคโนโลยีที่พร้อมต่อการจัดการ  
เรียนรู้ตามมาตรฐานห้อง 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 
3,5  มาตรฐานที่ 
11, 13 
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ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร้อยละ80 
3.แหล่งเรียนรู้สวนหินห้องเรียน
ธรรม ชาติ 1 แหล่ง 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร้อยละ80 
3.แหล่งเรียนรู้สวนหินห้องเรียน
ธรรม ชาติ 1 แหล่ง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานมีแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ 

ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานมีแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ 

 

9. โครงการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ
คิดของผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์  สรุป
ความคิดรวบ ยอดคิดอย่างเป็น
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม 
2. ร้อยละ75ของผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์ก าหนดเปูาหมายและ
แนวทางการตัดสินใจได้ 
3. ร้อยละ75ของผู้เรียนสามารถ
ประเมินและเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
4. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์มองโลกในแง่
ดีและมีจินตนาการเชิง 
คุณภาพ นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์  สรุป
ความคิดรวบ ยอดคิดอย่างเป็น
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม 
2. ร้อยละ75ของผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์ก าหนดเปูาหมายและ
แนวทางการตัดสินใจได้ 
3. ร้อยละ75ของผู้เรียนสามารถ
ประเมินและเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
4. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี
และมีจินตนาการเชิง 
คุณภาพ นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5   
มาตรฐานที่ 4 

10.โครงการทัศน
ศึกษาตามนโยบาย

ด้านปริมาณ 
  คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่า

ด้านปริมาณ 
  คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่า

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
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เรียนฟรี 15 ปี ช้างวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทัศน

ศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับความรู้ จาก
ประสบ การณ์ตรง ในการไปทัศน
ศึกษา ผู้เรียนมีความพึงพอใจ  
ต่อการทัศนศึกษา 
 

ช้างวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับความรู้ จาก
ประสบ การณ์ตรง ในการไปทัศน
ศึกษา ผู้เรียนมีความพึงพอใจ  
ต่อการทัศนศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5  
มาตรฐานที่ 13 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

11.โครงการอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี   

ด้านปริมาณ 
1. ลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรม  มี
โอกาสฝึกฝนทักษะในวิชาลูกเสือ 
ร้อยละ 90 
2.ลูกเสือได้มีทักษะชีวิตร้อยละ85 
3.  ส่งเสริมเยาวชนให้มีระเบียบ
วินัย มีความซื่อสัตย์ อดทน ร้อย
ละ 85 
4.  ลูกเสือมีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 85 
ด้านคุณภาพ 
  ลูกเสือ – เนตรนารี  ได้อยู่ค่าย
พักแรม  มีโอกาสฝึกฝนทักษะมี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ 
อดทนมีการประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออก และให้เกียรติผู้อ่ืน 

ด้านปริมาณ 
1. ลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรม  มี
โอกาสฝึกฝนทักษะในวิชาลูกเสือ 
ร้อยละ 90 
2.ลูกเสือได้มีทักษะชีวิตร้อยละ85 
3.  ส่งเสริมเยาวชนให้มีระเบียบ
วินัย มีความซื่อสัตย์ อดทน ร้อย
ละ 85 
4.  ลูกเสือมีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 85 
ด้านคุณภาพ 
  ลูกเสือ – เนตรนารี  ได้อยู่ค่าย
พักแรม  มีโอกาสฝึกฝนทักษะมี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ 
อดทนมีการประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออก และให้เกียรติผู้อ่ืน 
  

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5   
มาตรฐานที่ 1,2 

12.โครงการ
ส่งเสริมการใฝุรู้ ใฝุ

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนที่มาเรียนโดยไม่มีวัน

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนที่มาเรียนโดยไม่มีวัน

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
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เรียน เพียรศึกษา 
มาเรียนครบ 
 

ลาหรือมาสาย 1 ปีการศึกษา รับ
เกียรติ  จ านวน 100  คน        
2. นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยดี
ที่สุด(ล าดับที่ 1) ของห้อง จ านวน  
15 คน 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การมาเรียน รักการอ่าน รักการ
มาเรียน ใฝุศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอยู่เสมอ มีการทบทวน
ต ารา ท าการบ้านและรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีจน
ติดเป็นนิสัย 

ลาหรือมาสาย 1 ปีการศึกษา รับ
เกียรติ  จ านวน 100  คน        
2. นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยดี
ที่สุด(ล าดับที่ 1) ของห้อง จ านวน  
15 คน 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การมาเรียน รักการอ่าน รักการ
มาเรียน ใฝุศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอยู่เสมอ มีการทบทวน
ต ารา ท าการบ้านและรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีจน
ติดเป็นนิสัย 

ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 
5 สอดคล้อง
มาตรฐานที่  2   

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมระบบสัมพันธ์ชุมชน 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการจัดตั้งวง
ดนตรีโรงเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะใน
การจัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจ             
ในผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ 
3. นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ได้พัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนมีเครื่องดนตรี นักเรียน

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะใน
การจัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจ             
ในผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ 
3. นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ได้พัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนมีเครื่องดนตรี นักเรียน

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6  
มาตรฐานที่ 1,3,5 



  

                   85 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี มี
ทักษะในการจัดการและท างาน 

อย่างมีความสุข ความส าเร็จ
ภูมใิจในผลงานของตนเอง 
สามารถบริการให้กับชุมชนได้ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ
ห่างไกลยาเสพติด นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพทางดนตรี มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาการ และงานพัฒนาดีขึ้น 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี มี
ทักษะในการจัดการและท างาน 

อย่างมีความสุข ความส าเร็จ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
สามารถบริการให้กับชุมชนได้ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ
ห่างไกลยาเสพติด นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพทางดนตรี มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาการ และงานพัฒนาดีขึ้น 

2. โครงการ
ดุริยางค์โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะใน
การจัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจ              
ในผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะใน
การจัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจ              
ในผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6  
มาตรฐานที่ 1,3,5 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
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3. นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ได้พัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพ 
    โรงเรียนมีเครื่องดนตรี
ดุริยางค์ นักเรียน มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับดนตรี มีทักษะในการ
จัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยา
เสพติด นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาการ และงาน
พัฒนาดีขึ้น 

3. นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ได้พัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพ 
    โรงเรียนมีเครื่องดนตรี
ดุริยางค์ นักเรียน มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับดนตรี มีทักษะในการ
จัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง สามารถ
บริการให้กับชุมชนได้ ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยา
เสพติด นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาการ และงาน
พัฒนาดีขึ้น  

 

3. งานประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 คณะกรรมการ
สถาน ศึกษาปฏิบัติตามระเบียบที่
ก าหนด 
2.ร้อยละ 90 คณะ กรรมการ
สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
3. ร้อยละ90 ผู้ปก ครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีก า หนด มี
ก ากับ ติดตาม ดูแล และ

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 คณะกรรมการ
สถาน ศึกษาปฏิบัติตามระเบียบที่
ก าหนด 
2.ร้อยละ 90 คณะ กรรมการ
สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
3. ร้อยละ90 ผู้ปก ครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีก า หนด มี
ก ากับ ติดตาม ดูแล และ

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6   
มาตรฐานที่ 9 
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ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 

 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

 
กลยุทธ์ที่ 7   สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการสร้าง
ความเสมอภาค
และเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

ด้านปริมาณ  
1. เด็กในวัยการ ศึกษาภาคบังคับ
ในเขตบริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาค บังคับร้อยละ 100                      
2. เด็กพิการในเขตพ้ืนที่บริการได้
เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างน้อย ร้อยละ  80                        
3. เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่
บริการทุกคนได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
4. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้
ตามแผน 
ด้านคุณภาพ 
  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคบัใน
เขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาค บังคับ เด็กพิการใน

ด้านปริมาณ  
1. เด็กในวัยการ ศึกษาภาคบังคับ
ในเขตบริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับร้อยละ 100                      
2. เด็กพิการในเขตพ้ืนที่บริการได้
เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างน้อย ร้อยละ  80                               
3. เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่
บริการทุกคนได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
4. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้
ตามแผน 
ด้านคุณภาพ 
  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคบัใน
เขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาค บังคับ เด็กพิการใน

 
สอดคล้องนโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อที่  
7  มาตรฐานที่  8   
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เขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างน้อย 
เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ีบริการ
ทุกคนได้เข้าเรียนจนจบการ ศึกษา
ภาคบังคับโรงเรียนสามารถรับ
นักเรียนได้ตามแผน 
 

เขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างน้อย 
เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ีบริการ
ทุกคนได้เข้าเรียนจนจบการ ศึกษา
ภาคบังคับโรงเรียนสามารถรับ
นักเรียนได้ตามแผน 
 

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการแข่งขันกีฬา
เพ่ือสุขภาพอนามัย 
 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางการตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 85 ของ สามารถ
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่   
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละ 75 ของ ผู้เรียนมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 
5. ร้อยละ 85 ของ 
ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน ครู และผู้อื่น 
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การชื่นชมที่มีส่วนร่วมกิจกรรม

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางการตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 85 ของ สามารถ
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่   
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละ 75 ของ ผู้เรียนมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 
5. ร้อยละ 85 ของ 
ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน ครู และผู้อื่น 
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การชื่นชมที่มีส่วนร่วมกิจกรรม

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 8 
สอดคล้อง
มาตรฐานที่  1 
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และมีผลงานด้านกีฬานันทนาการ 
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วน สูง และ
มีสมรรถ  ภาพทางการตามเกณฑ์ 
สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะ ที่
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น มี 

และมีผลงานด้านกีฬานันทนาการ 
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วน สูง และ
มีสมรรถ  ภาพทางการตามเกณฑ์ 
สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะ ที่
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น มี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
และผู้อ่ืน ได้รับการชื่นชม ที่มี
ส่วนร่วมกิจกรรม และมีผลงาน
ด้านกีฬา/นันทนาการ 

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
และผู้อ่ืน ได้รับการชื่นชม ที่มี
ส่วนร่วมกิจกรรม และมีผลงาน
ด้านกีฬา/นันทนาการ 

 

 
กลยุทธ์ที ่9 ส่งเสริมสนับสนุนการน าความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
(พัฒนาการเรียนรู้
วิชาการงานอาชีพ/
คอมพิวเตอร์)  
 

ด้านปริมาณ 
1.โรงเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้
ทางเทคโนโลยี   
2.ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท า งาน อย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจ ในผลงานของ

ด้านปริมาณ 
1.โรงเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้
ทางเทคโนโลยี   
2.ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท า งาน อย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจ ในผลงานของ

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 
9 สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 
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ตนเอง ร้อยละ 80 
3.ผู้เรียนมีความพยายาม มีความ
รับ ผิดชอบ รอบคอบในการ
ท างานร้อยละ 80 
4.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชา การ และงานพัฒนา
ดีขึ้น ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้
ทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิ ภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและ
ท างานอย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจในผลงาน  ของ
ตนเอง ผู้เรียนมีความพยายามมี
ความรับผิดชอบ รอบคอบในการ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาการ และงานพัฒนาดีขึ้น  

ตนเอง ร้อยละ 80 
3.ผู้เรียนมีความพยายาม มีความ
รับ ผิดชอบ รอบคอบในการ
ท างานร้อยละ 80 
4.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชา การ และงานพัฒนา
ดีขึ้น ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้
ทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิ ภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและ
ท างานอย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจในผลงาน  ของ
ตนเอง ผู้เรียนมีความพยายามมี
ความรับผิดชอบ รอบคอบในการ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาการ และงานพัฒนาดีขึ้น  

2,3,5,11  

กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการ
คุณธรรมน าชีวิต
พิชิตสิ่งเสพติด 

ด้านปริมาณ   
1. ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรมรู้คุณค่าและตระหนักถึง
ลกระทบที่เกิดจากการกิจกรรม
ร้อยละ 80%            
2.  ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีส่วนร่วม 
กิจกรรม/โครงการ คุณธรรมน า
ชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด ร้อยละ 80% 
ด้านคุณภาพ    

ด้านปริมาณ   
1. ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรมรู้คุณค่าและตระหนักถึง
ลกระทบที่เกิดจากการกิจกรรม
ร้อยละ 80%            
2.  ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีส่วนร่วม 
กิจกรรม/โครงการ คุณธรรมน า
ชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด ร้อยละ 80% 
ด้านคุณภาพ    

สอดคล้องกับ
นโยบาย /
ยุทธศาสตร์ ข้อ 10
สอดคล้อง
มาตรฐานที่  2 
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   ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรมเกิดจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทั้งใน และ
นอกสถานที่ 
 

   ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรมเกิดจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทั้งใน และ
นอกสถานที่ 
 

2. โครงการส่งเสริม
ความเป็น
ประชาธิปไตย 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ร้อยละ  80 
ด้านคุณภาพ  
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาท
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย 
 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ร้อยละ  80 
ด้านคุณภาพ  
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาท
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่10   
มาตรฐานที่ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เปูาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการนิเทศ  
ติดตาม  
ประเมินผลที่
มุ่งเน้นคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80ของครูทั้งหมดมีความ 
สามารถในการจัด การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ร้อยละ80 ของครูทั้งหมดมีการ
น าผลการประเมินมาปรบั เปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80ของครูทั้งหมดมีความ 
สามารถในการจัด การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ร้อยละ80 ของครูทั้งหมดมีการ
น าผลการประเมินมาปรบั เปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5  
มาตรฐานที่ 10  
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ให้เต็มตามศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการ
สอน  ก ากับติดตามตรวจ สอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียน   
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนด าเนนิ การนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อ เนื่องและ
ครูจัดการเรียนการรูท้ี่เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ ท าให้ทุกกลุ่มสาระมผีล 
สัมฤทธิ์สูงขึ้น 

ให้เต็มตามศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการ
สอน  ก ากับติดตามตรวจ สอบ และ
น าผลไปปรับปรุงการเรียน   การ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 
ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนด าเนนิ การนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อ เนื่องและครู
จัดการเรียนการรูท้ี่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ ท าให้ทุกกลุ่มสาระมีผล 
สัมฤทธิ์สูงขึ้น 

2. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน   

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85  มีทักษะใน
การอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  ตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85  เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
4.ผู้เรียนร้อยละ 85  สามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน การศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85  มีทกัษะใน
การอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  ตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85  เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
4.ผู้เรียนร้อยละ 85  สามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน  การศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3   
มาตรฐานที่ 5,6 

 

2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 
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1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก

ก าลังกายสม่ าเสมอ 
4 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดท าโครงการ/

กิจกรรมดังนี้ 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 
- การตรวจสุขภาพนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- นักเรียนตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง 
- ประเมินสุขบัญญัติ 10 ประการ 
- แฟูมเอกสารผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อมูลการเจ็บปุวยและการใช้ห้องพยาบาล 
- แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง แสดงผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียน 
- แบบรายงานผลการดูแล ปูองกันสิ่งเสพติดของ
สถานที่ 
- โครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด นักเรียน 
ม.1 , ม.4 ไปปฏิบัติธรรม 
- ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- สภ.ท่าช้างอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่
นักเรียนม.3 (ครูแด) 
- จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆของโรงเรียน เช่น วัน
แม่ วันเข้าพรรษา วันคริสมาสต์ วันสุนทรภู่ การอยู่
ค่ายพักแรม กิจกรรมกีฬาสี วันวาเลนไทน์ไร้เอดส์ 
ฯลฯ 
- จัดท าสมุดความดี 
- การแสดงความเคารพของนักเรียน/ครูและแขกผู้
มาเยือน 
- การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีสุนทรีภาพทางศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ 
 

2 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4 

3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

4 

4 เห็นคุณค่านาตนเองมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

5 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 5 
6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

5 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 
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 - จัดกิจกรรมการประกวดความรู้ ความสามารถ
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ 
- น านักเรียนแข่งขันทักษะด้านวิชาการตาม
หน่วยงานต่างๆระดับเขต/ภาค 
- ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา ในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันสุนทรภู่
วันแม่, วันพ่อ ,วันขึ้นปีใหม่ , วันเอดส์โรค,  
วันคริสมาสต์ 

 เฉลี่ย 4.54 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆดังนี้ 
  1. โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพอนามัย 
  2. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 
  3. โครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด 

  4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี/กีฬา/นันทนาการ  ทางโรงเรียนได้ท าโครงการเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีการ
ดูแลเรื่องอาหารกลางวันโดยร่วมมือกับแม่ค้า ท าให้อาหารถูกสุขลักษณะ และให้นักเรียนได้บริโภคอาหาร
ครบ 5 หมู่ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ   
สภต.ท่าช้างมาให้ความรู้และมีการตรวจปัสสาวะภาคเรียนละ 1 ครั้ง (กลุ่มเสี่ยง) รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักดูแลสุขภาพ เช่น โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ การปูองกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ให้ความรู้ด้า น
การจราจร การแข่งขันกีฬาสี  โครงการของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้ส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ  ในระดับเขตและ
ระดับภาค 
 
ผลการพัฒนา  

1. นักเรียนร้อยละ 88.97  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนร้อยละ  86.52  มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนร้อยละ  87.99  ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. นักเรียนร้อยละ  90.33  เห็นคุณค่านาตนเอง  มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. นักเรียนร้อยละ  93.87  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 



  

                   95 
6. นักเรียนร้อยละ  93.87  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ 
   สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1  ในระดับ  ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนา 
 1. โรงเรียนควรร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องสารเสพติดให้โทษ เอดส์ โดยจัดกิจกรรมที่เน้น
การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเอดส์ 
 2. โรงเรียนควรร่วมมือกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมในด้านการส่ งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้
หลากหลายและกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เล่นกีฬาทุกประเภทตามความสนใจอย่างหลากหลายและออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
 4. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าของด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
โครงการ/กิจกรรมที่ท า 

1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 4 - สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญของไทย 
- โครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด 
- โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
- โครงการจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรและแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการส่งเสริมการใฝุรู้ใฝุเรียนเพียรศึกษามาเรียน
ครบ 
- โครงการแนะแนวเพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่ในโรงเรียน 
- กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู 
- ภาพถ่ายนักเรียนช่วยงานวัด  งานเทศบาล 

2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

5 

3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 5 
4 ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
5 
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- แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
- ภาพช่วยเงินงานศพผู้ปกครองนักเรียน 
- ภาพบริจาคเงินช่วยคนตาบอด 
- ภาพการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของศาสนาพุทธ  
ศาสนาอิสลาม 
- กิจกรรมเปิดต านานมีดอรัญญิก 
- ค าสั่ง , เกียรติบัตร , โล่ 
- กิจกรรมส่งเสริมวิถีธรรม 
- บันทึกความดี เฉลี่ย 4.61 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน โดย
จัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆภายใต้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยการประสานงานกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน โครงการที่จัดด าเนินการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรมน าชีวิต พิชิตสิ่งเสพติด) 
  กิจกรรมหน้าเสาธง 
  กิจกรรมโฮมรูม 
  กิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์ 
  กิจกรรมอบรมนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม 
  กิจกรรมธนาคารความดี 
 2. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบค้นแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญ 
  กิจกรรมไหว้ครู 
  กิจกรรมวันส าคัญตามนักขัตฤกษ์ เช่น วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันขึ้น
ปีใหม่ ฯลฯ 
  กิจกรรมของชุมชนตามวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน 
 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(ส่งเสริมการใฝุรู้ใฝุเรียนเพียรศึกษามาเรียนครบ) 
ส ารวจและยกย่องนักเรียนที่ไม่มีวันลา โดยการมอบเกียรติบัตรและชมเชย 
 4. โครงการแนะแนวเพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ครู 1 คนดูแลนักเรียน 20 
คนเพ่ือให้ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและจัดกิจกรรมประกวดคนดีศรีห้องเรียนเพ่ือเป็นการยกย่องนักเรียนที่
มีความประพฤติดีของห้องเรียน 
 5.  โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
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 6. กลุ่มบริหารงานบุคคลดูแลติดตามความประพฤติของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
โดยร่วมมือกับครูเวรประจ าวันและครูที่ปรึกษาระดับชั้น เช่น การแต่งกาย การมาโรงเรียนของนักเรียน การ
ท าความเคารพครูตั้งแต่เข้าโรงเรียน 
 7. ครูผู้สอนได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ขณะปฏิบัติงานสอนตาม
โอกาสต่างๆ 
 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ 85.54  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนร้อยละ  96.08  เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. นักเรียนร้อยละ  96.81  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. นักเรียนร้อยละ  97.30  ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

     สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2  ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกท่าน ให้ความส าคัญกับกิจกรรมโฮมรูม ประชุมประจ าสัปดาห์และ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความมีวินัยในตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดข้ึนในจิตส านึกของนักเรียน 
 2. โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองโดยเชิญผู้ปกครองร่วมประชุมวางแผนสอดส่องดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนในความปกครอง เมื่อพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ต้องเร่งหาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

โครงการ / กิจกรรมที่ท า 
1 
 
 
2 
 
 
3 

 

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

4 
 
 
4 
 
 
5 

 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้   
กิจกรรม  / โครงการดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2. โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป ี
- การจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
- การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
- การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 
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4 ใช้เทคโนโลยี่ในการเรียนรู้และน าเสนอ

ผลงาน 
5 
 

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3. โครงการรักการอ่าน 
4. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมวันคริสมาสต์ 
- กิจกรรมวันเอดส์โลก 
- กิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์  
5. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
6.  โครงการซ่อมเสริมศักยภาพและส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

เฉลี่ย 4.48  
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา 
           โรงเรียนส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสดงออกถึงการชอบอ่านหนังสือทุกที่ เมื่อมี
เวลาและโอกาส อ่านเองโดยไม่มีการบังคับ ได้แก่  การจัดในคาบรักการอ่านทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มี
การจัดท ากฤตภาคเพ่ือแลกเปลี่ยนกันอ่านและบันทึกเป็นรูปเล่ม ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายใน
และภายนอกโรงเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถอ่านหนังสือได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์   คล่องแคล่ว   และ จับประเด็นส าคัญได้ครบถ้วน   สรุปเป็น
องค์ความรู้  สามารถพูดคุย  ซักถาม  แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม หรือ
กลุ่มสัมพันธ์ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม   มีการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ   ในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร ได้แก่ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  การรับ – ส่ง ข้อความทาง E – mail  รวมทั้ง
การสร้างงานและน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ 88.48  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

2. นักเรียนร้อยละ  88.24  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

3. นักเรียนร้อยละ 90.93 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4. นักเรียนร้อยละ  93.87  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
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สรุป  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3  ในระดับดีมาก 
 

แนวทางการพัฒนา 
            โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนามาตรฐานที่ 3   ในการยกระดับความรู้   ความสามารถ  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะทางการอ่าน ฟัง ดู พูด และเขียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องการค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการเตรียมตัวสู่มาตรฐานสากลและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ต่อไป 
 
มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดู

และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

3 - หลักฐานการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนโดยครูผู้สอนประจ าวิชา เป็นรายปี/ราย
ภาค ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
- แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- ผังความคิด/สมุดงานของนักเรียน 
- การวิเคราะห์ข่าว/สถานการณ์ต่างๆ 
- การพูดหน้าชั้นตามที่ก าหนด 
- ผลงานนักเรียน เช่น 
* การเขียนบรรยายจากภาพ 
* การเขียนรายงานโครงงาน 
* การเขียนเรียงความ 
* การท ารายงาน 
* การเขียนหนังสือเล่มเล็ก 

2 น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 
 

4 - โครงงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน  
- ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น 

3 ก าหนดเปูาหมายคาดการณ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

4 - แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
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- การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ(เหตุการณ์
ปัจจุบัน) 
- การพูดหน้าชั้นตามที่ก าหนด 
- ผลงานนักเรียน เช่น 
* โครงงาน 
* การท ารายงาน 

4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

4 - แบบบันทึกรักการอ่าน 
- เกียรติบัตรผลงานต่างๆ 
- ผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการอ่าน การ
เขียน การคิด การวาดภาพ 
- แฟูมสะสมผลงานนักเรียน 
- วันสุนทรภู ่
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันคริสต์มาส ฯ 
- รายงานโครงการของกลุ่มสาระฯ 

 เฉลี่ย 4.49  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมชุมนุม 
5. โครงการยุวศิลปินน้อย 
6. การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท าให้นักเรียนทุกคนได้รับการ

พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
7.    มีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่านงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริม

หลักสูตรของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร 
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8. มีการก าหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนรู้/ฝึกท า/จัดท าโครงงาน/รวมทั้งการเขียน

รายงานโครงงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าโครงงานเสนอในการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานใน
แต่ละระดับชั้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีการจัดท าโครงงานโดยการบูรณาการความรู้รายวิชาต่างๆ รวมทั้งมีการ
เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นด้วย 

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านทักษะกระบวนการในวิชาต่างๆ 
อย่างหลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสเลือกที่จะแสดงออกตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่
ละคน และกล้าแสดงออกในทิศทางที่พึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จด้านการแสดง
ความสามารถของตนเอง 
 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ 73.53  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

2. นักเรียนร้อยละ  74.75  มีน าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 75.98   ก าหนดเปูาหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4. นักเรียนร้อยละ  75.98  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 ในระดับดีมาก 

 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น  และชัดเจนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชา  โดยให้นักเรียนสรุปเป็นองค์
ความรู้ให้ได้  (ผังความคิด)  การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ต่างๆ  โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

3 1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
2.โครงการพัฒนาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   - สารสนเทศของโรงเรียน 
   - รายงานผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ละทุกระดับชั้น 
   - บันทึกหลังสอน 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

3 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

5 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 2 
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    -กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   - ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน
ทุกระดับชั้น 
3. โครงการรักการอ่าน 
4. โครงงานของนักเรียน/ชิ้นงาน 
5. รายงานผลการทดสอบ (สมศ.) ชั้นม.3และ 
ม.6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระดับชาติชั้นม.3และม.6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

เฉลี่ย 3.25 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดี 

 
วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนระดับม.1-ม.6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษามีการวัดประเมินผลผู้เรียนทุกภาคเรียน จัดท าโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ได้แก่ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โครงการพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการรัก
การอ่านเป็นต้น นอกจากนั้นน าผลรายงานผลการทดสอบระดับชาติมาเปรียบเทียบในแต่ละปี เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวข้อสอบในปีต่อไป มีการส่งเสริมผู้ เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ 72.45  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ  75.76  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนร้อยละ 97.95   มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. นักเรียนร้อยละ  30.99  มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 5 ในระดับดี 

 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นให้เป็น
ระบบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
และมีการติดตามวัดและประเมินผลเป็นระยะๆ รวมทั้งมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ 
                  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

5 1.  แผนการจัดการเรียนรู้  กระบวนการกลุ่ม 
2.  แบบบันทึกการปฏิบัติงานกลุ่ม  
3.  ผลงานนักเรียนรายบุคคล  รายกลุ่ม 
4.  ภาพถ่ายกิจกรรมการปฏิบัติงานของ
นักเรียน 
5.  ภาพถ่ายกิจกรรมเชิญชวน  แนะแนวอาชีพ 
6.  ภาพถ่ายกิจกรรมอาชีพตีมีด  เหล็กดัดโครง
ลวดรูปสัตว ์
7.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 
8.  โครงการนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ 
9.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
10.  โครงการทัศนศึกษา 
11.  โครงการส่งเสริมการใฝุรู้ใฝุเรียนเพียร
ศึกษามาเรียนครบ 
12.  บันทึกการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 
13.  แฟูมสะสมงานของนักเรียน 
14.  สังเกต 
15. สัมภาษณ์ 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

5 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 4 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลี่ย 4.54 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  โดยจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1.  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
ฝึกอุปกรณ์ในรายวิชาการงานพ้ืนฐาน (งานบ้าน-งานช่าง)) 

2.  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
วิชาการงานอาชีพ) 

3.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
4.  โครงการทัศนศึกษา 
5.   โครงการส่งเสริมการใฝุรู้ใฝุเรียนเพียรศึกษามาเรียนครบ 
6.  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมชุมนุมโครงงาน นอกเหนือจากการท าโครงงานในกลุ่มสาระต่างๆ 

โดยฝึกให้นักเรียนท าโครงงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการและท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนจนงานที่
ได้รับมอบหมายส าเร็จและภูมิใจในผลงานของตนเองและของกลุ่ม นอกจากนี้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มอบหมายงานให้นักเรียนท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
ได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง  ความขยัน อดทน และความละเอียด รอบคอบในการท างาน การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขให้กับผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมโครงการบูรณาการกลุ่มสาระ โดยมีกลุ่มพี่เลี้ยงท างานเป็นทีมเพ่ือดูแลรุ่นน้อง 

ผลการพัฒนา 
1. นักเรียนร้อยละ 92.89  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
2. นักเรียนร้อยละ  92.65  ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 89.71   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. นักเรียนร้อยละ  87.75  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
 สรุป  มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในระดบัดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาการเรียนการสอนให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักในการ
ท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 
 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

7.1 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5 1.  หลักสูตรสถานศึกษา 
2.  หลักฐานการอบรมของข้าราชการครู  เช่น
รายงานการอบรม เกียรติบัตร หนังสือราชการ  
3.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.  แฟูมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
5.  สารสนเทศชั้นเรียน 
6.  แบบบันทึกนิเทศภายใน 
7.  บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
8.   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 
9. โล่รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนครู นักเรียน 
10.  ทะเบียนสื่อ  ทะเบียนการใช้สื่อ  แหล่ง

เรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11.  วิจัยในชั้นเรียน  หลักฐานการเผยแพร่ 
12.  บันทึกหลังสอน 
13.  เอกสารการวัดผลประเมินผล  ปพ. 
14.  เครื่องมือวัดและประเมินผลแต่ละสาระ

การเรียนรู้ 
15.  ชิ้นงานนักเรียน 
16.  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
17.  โครงการระบบดูแลนักเรียน 
18.  เอกสารการด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน  

เช่น  แบบคัดกรอง  แบบเยี่ยมบ้าน  ฯลฯ 
19.  บันทึกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
20.  บันทึกการติดตามนักเรียน 
21.  SSR   เกียรติบัตรครู  ค าสั่ง   ภาพการ

ร่วมกิจกรรม  ตารางสอน 
22.  สังเกต  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

5 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  

5 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

5 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย  

5 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค  

5 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน  

5 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

5 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  

 
5 
 

เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
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 โรงเรียนได้ด าเนินการให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยได้จัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาความสามารถครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยการศึกษาดูงานสถานศึกษาอ่ืนๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม 
เรื่อง หลักสูตรการสอนการคิด การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในวิชาที่ปฏิบัติงานสอน        การวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และงานพิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
          2.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน( กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนของครู)  
โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชาและจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน ภาคเรียนละอย่างน้อย 1 งานวิจัย 
          3.   นิเทศ  ติดตามผล  ประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน   โดยจัดให้มีกิจกรรมการนิเทศที่
หลากหลาย  มีแผนปฏิบัติการนิเทศ  ปฏิทินการนิเทศ  และมีการนิเทศที่เป็นระบบและต่อเนื่อง   โดยมี
หลักฐานแสดงการปฏิบัติการนิเทศที่เป็นรูปธรรม  เช่น  เอกสารการจดบันทึก  รูปถ่าย  เป็นต้น 
 4.  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เช่น สื่อนวัตกรรม
ของกลุ่มสาระต่างๆ จัดหาหนังสือให้แก่บุคลากรเพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจัดหาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน และสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   
 
ผลการพัฒนา 

1. ครรู้อยละ  100  มีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

2. ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3. ครูร้อยละ 100 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

4. ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

5. ครรู้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 

6. ครูร้อยละ 100 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

7. ครรู้อยละ  100  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

8. ครรู้อยละ 100 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
9. ครรู้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
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  สรุป  มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในระดับดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

4 -แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ  2555
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
- บันทึกในสมุดตรวจเยี่ยม 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 2,3  
-เอกสารเผยแพร่ 
-บันทึกการประชุม 
- เอกสารเผยแพร่เรื่องการบริหารจัดการของ
โรงเรียน 
- ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
- แฟูมสะสมงานผู้บริหาร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
- แบบสรุปโครงการที่วางแผนด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายการจัดการศึกษา 
-โครงการพัฒนาบุคลากร 
- รายงานการจัดกิจกรรมอบรมประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- รายงานการอบรมครู 
- แผนผังโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
-วารสารโรงเรียน 

2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

4 

3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5 

4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

5 

5 นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

5 

6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

 
5 
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- รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 
-รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมค่ายวิชาการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
-รายงานโครงการจัดท าแผนและพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงบประมาณ 
-รายงานโครงการติดตาม ประเมินผลการ
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- บันทึกข้อความรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน 
- บันทึกหลังแผนการสอน 
- สมุดนิเทศภายใน 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
- บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 4.67 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
วิธีการพัฒนา  

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยที่ผู้บริหารมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ มที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 งานโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจโดยมีโครงการ
พัฒนาบุคลากรและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
ผลการพัฒนา 
 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 8  ในระดับดีเยี่ยม 
 2.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
 3.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 4.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
 5.  นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
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 6.  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 8  ในระดับดีเยี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นในการปฏิบัติงาน มี
การพบปะพูดคุยกับชุมชนบ่อยๆ เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการ
จัดการศึกษามากข้ึน 
 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

5 
- คู่มือโครงสร้างบทบาท หน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาโดย
ผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- SAR  ผลการด าเนินงานสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
- สรุปความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะในการด าเนิน
กิจกรรม 
- หนังสือรับรองคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การเห็นชอบการระดมเงินสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะ สนับสนุน การระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
- แบบลงชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ปูายจัดโครงสร้างองค์กร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพ

2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตามดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

5 

3 ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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การศึกษาภายในสถานศึกษา 
- หนังสือขอเชิญเข้ารับฟังและชี้แจงการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัด
เลี้ยงต้อนรับผู้อ านวยการ 
- หนังสือขอเชิญเลี้ยงต้อนรับผู้อ านวยการ 
- รายงานการจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับ
ผู้อ านวยการ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 
- โครงการให้โอกาสเด็กทางการศึกษา 
- รายการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยเสนอเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
- แบบบันทึกประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
- แบบบันทึกข้อมูลเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- คู่มือระเบียบฯ ของนักเรียน 
- ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรม
โดยผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆ 
- รายงานการจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆ 
- โครงการพัฒนาผู้เรียน (การเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี) 
- บันทึกข้อความรายงานการรับบริจาค
ทุนการศึกษา,หนังสือขอบคุณการมอบ
ทุนการศึกษาและอ่ืนๆ 
- หนังสือขอใช้สถานที่ของโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆที่ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการงานประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 



  

                   111 
 
 
 

-  โครงการส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์ 
-  โครงการพัฒนาหลักสูตร 
-  โครงการแนะแนวเพ่ือส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   เฉลี่ย 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
วิธีการพัฒนา  
 คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ ผู้ปกครอง ได้รับโอกาสอย่างเสมอภาค ในการมีส่วนร่วม
พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ติดตาม ก ากับ ดูแล กระบวนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 
 
ผลการพัฒนา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
3. ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
สรุป มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 9  ในระดับดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การ
ด าเนินการ และการแก้ไขปัญหา มีความใกล้ชิด เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้พัฒนาดียิ่งขึ้น  
 
มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น 
4 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา  ดังนี้ 

 หลักสูตรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
- บันทึกการประชุม / ค าสั่ง / หลักฐานอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้ เ รี ยน เลื อก เ รี ยนตามความถนั ด  

5 



  

                   112 
ความสามารถ  และความสนใจ - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนที่

เน้นกระบวนการคิด 
- หน่วยการเรียนรู้ 
- ผลงานนักเรียน  สื่อ  นวัตกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 
- ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ปฏิทินการนิเทศ  แผนนิเทศภายใน 
- เครื่องมือส าหรับการนิเทศภายใน 
-  รายงานโครงการนิเทศ 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ค าสั่ง  เอกสารข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
- เอกสารการคัดกรองและการจ าแนกนักเรียน
เป็นรายกลุ่มตามสภาพ 
- รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม  
Classroom  Meeting   
- งานวิจัยในชั้นเรียน 
- การสังเคราะห์งานวิจัย 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสอน   
- รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีถวาย
เทียนพรรษา 
- รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมวันแม่ 
- รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมวันพ่อ 
- รายงานผลการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมชุมนุม/
โครงงาน 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ  ความถนัด  และความ
สนใจของผู้เรียน 

5 

4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4 

5. นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน   

5 

6. จัดระบบดูแลช่วย เหลือผู้ เ รี ยนที่ มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน  

5 

 เฉลี่ย 4.66  
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา  ได้แก่  หลักสูตรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  โดยมี 
การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติม  ได้แก่  การจัดท าโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม  หน่วย
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การเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการสอน  โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  ให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร  เช่น  ผลงานนักเรียน  สื่อ  
นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มี  
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  เช่น  เอกสารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม  Classroom  Meeting  แบบคัดกรอง
นักเรียน  (SDQ)  สนับสนุนให้มีการนิเทศ  ติดตาม  ก ากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ    เช่น  
ปฏิทินการนิเทศ  เครื่องมือส าหรับการนิเทศภายใน  ตลอดจนน าผลการนิเทศ  การจัดการเรียนรู้มาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน  และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เช่น  งานวิจัยในชั้นเรียน  ผลงาน
ทางวิชาการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการ
สอนที่เน้นกระบวนการคิด 
 
ผลการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถ  

และความสนใจ 
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  

ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน 
4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้

ด้วยตนเอง 
5. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอน 
6. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  10  ในระดับดเียี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในด้านการจัดการศึกษา  ได้แก่  มี

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  มีการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร  เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 
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1 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียน

มั่นคงสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 

5 - โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณเขตพ้ืนที่ 
- กิจกรรม Big Cleaning day 
- กิจกรรมปลูกและดูแลรักษาต้นไม้คนละ 1 ต้น 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน(งาน
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1) 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน(งาน
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) 
- โครงการพัฒนาอาคารและส่งเสริมบรรยากาศใน
ห้องเรียน(งานอาคารสถานที่) 
- โครงการพัฒนาอาคารส่งเสริมบรรยากาศใน
ห้องเรียน(ปรับปรุงช่องแสงห้องโสตทัศนศึกษา) 
- โครงการพัฒนาอาคารและส่งเสริมบรรยากาศใน
ห้องเรียน(ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมชาย) 
- โครงการพัฒนาอาคารและส่งเสริมบรรยากาศใน
ห้องเรียน(ปรับปรุงห้องเรียนชั้นล่าง อาคาร  
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
- การตรวจจากเจ้าหน้าที่อนามัย 
- การประเมินสุขบัญญัติ 10 ประการ 
- การชั่งน้ าหนัก/ส่วนสูง 
- การอบรมเด็กอ้วน/สาธารณสุข 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ร่วมกับ

เทศบาลอรัญญิก 
- โครงการประกันอุบัติเหตุ(AIA) 
- โครงการปลอดภัยในสถานศึกษา 
- โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 

- กีฬาสมานฉันท์ต้านยาเสพติด 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- ดนตรีให้ความบันเทิง 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน(พัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา) 

2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
 

5 

3 
 
 

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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     - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- สมุดบันทึกการอ่าน 
- ท ากฤตภาค 
- แข่งขันเขียนค าขวัญห้องสมุด 
- แข่งขันเปิดพจนานุกรม 
- แข่งขันตอบส านวนสุภาษิต ค าพังเพย 
- แข่งขันเล่านิทาน 
- ยอดนักอ่าน 
- แข่งขันจัดปูายนิเทศสัปดาห์ห้องสมุด 
- แข่งขันวาดภาพหนังสือประทับใจ 

    - ปรับปรุงพัฒนาสื่อ อุปกรณ์  และแหล่งเรียนรู้ 
    - จัดซื้อหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์
โสตทัศนศึกษา 
   -  พัฒนาบรรยากาศภายในห้องสมุด 
   -  ซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 

เฉลี่ย 4.67 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
 

ดีเยี่ยม 

 
 
วิธีการพัฒนา  
 1.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นโดยปลูกดูแลรักษาต้นไม้ ท าความสะอาดซ่อมแซมอาคาร
เรียน,ห้องน้ าและส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียนสิ่งอ านวยความสะดวกให้พอเพียงใช้การได้ดี ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน เช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ,ห้องโสตทัศนศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ 
แหล่งเรียนรู้ การบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.โรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตรวจสุขภาพประจ าปีให้นักเรียนและ
ความปลอดภัยของผู้เรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ,การอบรมเด็กอ้วน,รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์,
การประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน ,ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา,ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติด,ตรวจปัสสาวะให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้โดยมี
หลายฝุายมีส่วนร่วม มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จัดดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน มีสุขภาพจิตดี และรู้จักหลีกเลี่ยงหรือปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุ สิ่งมอมเมาและอบายมุข 

3.โรงเรียนมีการจัดห้องสมุดให้มีระบบ มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัย  จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
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ผลการพัฒนา 

1. โรงเรียนมหี้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2.  โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
3.  โรงเรียนจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11  ในระดับดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนจะจัดให้มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดห้องสมุดให้มีระบบให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่ผู้เรียน ผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด 
 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

4 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
-  เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
-  บันทึกการประชุมครู  กรรมการสถานศึกษาแจ้ง
มาตรฐานโรงเรียน  การก าหนดวิสัยทัศน์ 
-  บันทึกการประชุม การก าหนดวิสัยทัศน์ 
-  เอกสารปรัชญา  พันธกิจฯ 
-  หลักสูตรสถานศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผน 4 ปี  
-  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
-  ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา/หลักฐานการใช้ 
-  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
 

5 

3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

4 

4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 
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 -  รายงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

-  ค าสั่งหน้าที่และขอบข่ายงาน 
-  รายงานโครงการ 
-  โครงสร้างระบบบริหารงาน 
-  สารสนเทศโรงเรียน 
-  โครงการประกันคุณภาพภายใน 
-  ค าสั่งงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  บันทึกการประชุมติดตามงานประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียน 
-  รายงานการนิเทศติดตามงานจาก สพม.3 
-  สมุดนิเทศติดตามงานจาก สพม.3 
- บันทึกการประชุมครู  บันทึกการประชุมงาน

ประกันคุณภาพภายใน  บันทึกการประชุมการ
เตรียมการรับการประเมินรอบ 3 

-  แผนการพัฒนามาตรฐานที่ 5 และ 9  
-  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  หนังสือน าส่ง SAR  สพม. 3 
-  ภาพถ่าย 
-  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

5 
 
 

 
6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลี่ย 4.67 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝุาย คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล    กลุ่มบริหาร
จัดการด้านวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป มีการก าหนดหน้าที่และแต่งตั้งบุคลากร
ครบถ้วน มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ เปูาหมาย พันธกิจ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย   มีการจัดท าโครงการบรรจุลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน    มี
การน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอย่าง
ชัดเจน มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ มีการประชุมเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี น ามา
สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้ในการวานแผนในปีต่อไป และใช้จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  และเสนอเพ่ือรองรับการประเมินจาก
ภายนอก 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการพัฒนา 

1.   โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
3. โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
4. โรงเรียนติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
5. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่12 ในระดับดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรพัฒนาการวางแผนให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

5 

-  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 
-  เอกสารแสดงขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
-  รายงานการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน  
-  รายงานการประชุม 
-  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
-  ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  
-  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/รายงานผล

2 มี การแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ร ะหว่ า ง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ

5 

file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/แผนปฏิบัติการประจำปี.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/รายงานโครงการ.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/รายงานโครงการ.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/รายงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/บันทึกการประชุม.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/สารสนเทศ.docx
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องค์กรที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน 

-  หนังสือเชิญบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอก 
-  รายงานการประชุมคณะครู 
-  รายงานการกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
-  เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ภาพถ่าย แผ่นพับ  
-  ปูาย/บอร์ด กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ปูาย/
บอร์ดการจัดกิจกรรม บอร์ดแสดงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในและนอกสถานที่ 
-  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
-  โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
-  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 
-  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
-  โครงการพัฒนาห้องสมุด 

เฉลี่ย 5  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุเรียนใฝุรู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย โดยการจัดท าและ
ด าเนินการตามโครงการ เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ตลอดจนแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรภายในสถานศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรม จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกเช่นอ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนค้นคว้าหาความรู้โดย
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซักถามข้อมูลจากผู้รู้  ภูมิปัญญาตลอดจนองค์กรภาครัฐเอกชนหรือแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ 
 
ผลการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/หนังสือขอบคุณและเชิญวิทยากร.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/บันทึกการประชุม.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/บันทึกการประชุม.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ภาพถ่ายแหล่งเรียนรู้%2013.1.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
file:///C:/Users/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
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2. โรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา

กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  13 ในระดับดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา  
 ปรับปรุงห้องสมุดให้มีบรรยากาศน่าศึกษาหาความรู้และให้บริการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการด าเนินการตามปรัชญา  วิสัยทัศน์     พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาวิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 
 

5 - แผนกลยุทธ์(4ปี) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2553-2554 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ค าสั่ง 63/2553 
- ค าสั่ง 79/2554 
- ค าสั่ง 64/2553 
- ค าสั่ง 80/2554 
- โครงการจัดท าแผนและพัฒนาศักยภาพ 
- โครงการติดตามประเมินผลการตรวจสอบการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 
- รายงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมนักเรียน 
- รายงานโครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด 
- รายงานโครงการภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อ 

2. ผลการด าเนินงานส่งเสริม ให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

5 
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 - รายงานโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรมและวันส าคัญของไทย 
- ใบประกาศนียบัตรประกวดมารยาท 
- ภาพถ่ายนักเรียนยิ้มไหว้ทักทายกัน 

เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ด าเนินการ เพื่อให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เปูาหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก โดยมี
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญของไทย 
 
ผลการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีการด าเนินการตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา   

2. โรงเรียนมีการด าเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  14 ในระดับดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล  
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1. จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5 - แผนกลยุทธ์(4ปี) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2553-2554 
- โครงการจัดท าแผนและพัฒนาศักยภาพ 
- โครงการติดตามประเมินผลการตรวจสอบการจัด

กิจกรรมตามโครงการ 
- รายงานโครงการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลที่
มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน 
- รายงานกิจกรรมรักการอ่าน 

2. สรุปผลการด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมาย 
 
 
 
 

5 
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เฉลี่ย 5 -  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 

วิธีการพัฒนา 
      จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  2  คณะกรรมการประเมินได้บอกจุดที่ควรพัฒนาไว้ว่า ครู
ส่วนมากมิได้น าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มศักยภาพ  
คณะกรรมการประเมิน ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าครูควรจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้นที่
รับผิดชอบในการสอน  บันทึกหลังการสอน  และน าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  จาก
ข้อมูลดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้จัดท า โครงการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน  เพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว  โครงการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน  ได้จัดท าแผนนิเทศ  ปฏิทิน
การนิเทศ  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ด าเนินการนิเทศตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ทั้ง  6  กิจกรรม  สรุป
ประเมินผล  อีกทั้งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอันเป็นพ้ืนฐานในการเ รียนรู้ของ
นักเรียนต่อไป 

ผลการพัฒนา  
1. โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   
2. โรงเรียนมีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  เพื่อยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  15 ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
 การจัดและส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษต่างๆ  

 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2555 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

  
  

 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

  
  

  

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  
 
 

 
  

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

  
  

 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  
  

  

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

  

 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน      
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คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดใน กฎกระทรวง 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศกึษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

     

ดา้นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม        
มีค่าเฉลี่ย  4.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                   125 

 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    4.1  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น  ปีการศึกษา  2555 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ทีเ่ข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 71 - - - - 15 11 14 31 56 78.87 

คณิตศาสตร ์ 71 - - 3 7 11 13 15 22 50 70.42 

วิทยาศาสตร ์ 71 - - - - 11 17 28 15 60 84.50 

สังคมศึกษาฯ 71 - 9 8 4 9 12 8 21 41 57.74 

สุขศึกษาและพลศึกษา 71 - - - - 2 17 35 17 69 97.18 

ศิลปะ 71 - 1 1 1 4 12 11 41 63 88.73 

การงานอาชีพฯ 71 - - - - 6 16 16 33 65 91.54 

ภาษาต่างประเทศ 71 - - 1 8 7 12 5 38 55 77.46 

รายวิชาเพิ่มเติม 71 - - - - 6 11 15 39 65 91.54 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 69 - 1 2 9 9 12 9 27 48 69.56 

คณิตศาสตร ์ 69 1 9 7 6 9 7 8 22 37 53.62 

วิทยาศาสตร ์ 69 - - 7 3 10 25 11 13 49 71.01 

สังคมศึกษาฯ 69 13 7 6 21 7 8 4 3 15 21.73 

สุขศึกษาและพลศึกษา 69 - 1 - 1 15 18 17 17 52 75.36 

ศิลปะ 69 - - -  1 7 7 54 68 98.55 

การงานอาชีพฯ 69 - - - 1 3 17 20 28 65 94.20 
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ภาษาต่างประเทศ 69 3 3 11 9 7 12 5 19 36 52.17 

รายวิชาเพิ่มเติม 69 - - - 2 10 14 14 29 57 82.60 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 60 - - - 3 7 13 7 30 50 83.30 

คณิตศาสตร ์ 60 - - 1 18 10 10 4 17 31 51.66 

วิทยาศาสตร ์ 60 - 5 2 3 6 14 7 23 44 73.33 

สังคมศึกษาฯ 60 - 6 4 6 4 12 10 18 40 66.66 

สุขศึกษาและพลศึกษา 60 - 1 1 2 4 13 21 18 52 86.66 

ศิลปะ 60 - - 1 - 4 8 11 36 55 91.66 

การงานอาชีพฯ 60 - - - - 2 12 15 31 58 96.66 

ภาษาต่างประเทศ 60 - - - 6 10 9 17 18 44 73.33 

รายวิชาเพิ่มเติม 60 - - - - 2 11 19 28 58 96.66 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 61 - - 5 10 5 4 17 20 31 50.81 

คณิตศาสตร ์ 61 1 3 5 14 4 6 7 21 34 55.73 

วิทยาศาสตร ์ 61 3 - 7 8 4 8 5 26 39 63.93 

สังคมศึกษาฯ 61 4 12 5 11 9 8 3 9 20 32.78 

สุขศึกษาและพลศึกษา 61 1 - 3 5 10 20 15 7 42 68.85 

ศิลปะ 61 - 1 1 2 6 7 10 34 51 75.00 

การงานอาชีพฯ 61 7 5 5 4 7 5 12 16 33 54.09 
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ภาษาต่างประเทศ 61 - - 5 2 13 17 9 15 41 67.21 

รายวิชาเพิ่มเติม 61 4 1 7 1 13 12 9 14 35 57.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 121 7 25 9 19 14 17 20 10 47 38.84 

คณิตศาสตร ์ 121 - 16 11 16 13 19 17 29 65 53.71 

วิทยาศาสตร ์ 121 - 1 10 8 10 12 21 59 92 76.03 

สังคมศึกษาฯ 121 7 7 6 13 13 17 10 49 76 62.80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 121 1 3 5 5 17 37 28 25 90 74.38 

ศิลปะ 121 - 3 5 7 7 8 18 73 99 81.81 

การงานอาชีพฯ 121 - - 7 2 11 32 18 51 101 83.47 

ภาษาต่างประเทศ 121 - 3 10 22 12 18 15 41 74 61.15 

รายวิชาเพิ่มเติม 121 3 3 6 6 17 17 18 51 86 71.07 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน

นักเรียนที่
ร้อยละ

นักเรียนที่จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
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ที่เข้า
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ได้ระดับ 3   
ขึ้นไป 

ภาษาไทย 120 13 15 11 14 19 12 22 14 48 40.00 

คณิตศาสตร ์ 120 16 23 12 11 5 11 13 29 53 44.16 

วิทยาศาสตร ์ 120 2 11 4 9 12 10 15 57 82 68.33 

สังคมศึกษาฯ 120 15 26 - 2 2 5 20 50 75 62.50 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 5 3 3 10 20 22 40 20 82 68.33 

ศิลปะ 120 4 5 1 5 8 18 5 74 97 80.83 

การงานอาชีพฯ 120 4 13 3 7 11 5 16 61 82 68.33 

ภาษาต่างประเทศ 120 5 4 14 11 18 6 16 46 68 56.66 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 4 11 6 10 16 21 18 33 72 60.00 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 57 - - - 5 11 15 18 8 41 71.92 

คณิตศาสตร ์ 57 - 2 - 3 9 7 9 27 43 75.43 

วิทยาศาสตร ์ 57 - - 3 3 10 17 16 8 41 71.92 

สังคมศึกษาฯ 57 - 7 1 4 5 9 18 13 40 70.17 

สุขศึกษาและพลศึกษา 57 - 1 - 3 3 16 23 11 50 87.71 

ศิลปะ 57 - - - 1 2 4 6 44 54 94.73 

การงานอาชีพฯ 57 - - 3 5 3 6 7 33 46 80.70 

ภาษาต่างประเทศ 57 - 5 5 6 5 12 8 16 36 63.15 

รายวิชาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน ร้อยละ
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จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 54 3 - 1 4 13 25 5 3 33 61.11 

คณิตศาสตร ์ 54 3 2 - 2 6 7 7 27 41 75.92 

วิทยาศาสตร ์ 54 2 - - 2 8 10 16 16 42 77.77 

สังคมศึกษาฯ 54 5 1 2 4 8 12 11 11 34 62.96 

สุขศึกษาและพลศึกษา 54 - - 5 - 7 26 9 7 42 77.77 

ศิลปะ 54 - 2 - 2 3 5 8 43 47 87.03 

การงานอาชีพฯ 54 - - - 2 5 3 11 33 47 87.03 

ภาษาต่างประเทศ 54 2 2 5 5 4 11 6 19 36 66.66 

รายวิชาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 37 - - 1 6 8 4 14 4 22 59.45 

คณิตศาสตร ์ 37 - 13 3 - 4 7 7 3 17 45.94 

วิทยาศาสตร ์ 37 - - 1 6 5 13 9 3 25 67.56 

สงัคมศึกษาฯ 37 - - 1 2 - 2 1 26 29 78.37 

สุขศึกษาและพลศึกษา 37 - - 1 1 2 8 10 15 33 57.89 

ศิลปะ 37 - - - 1 - 6 9 21 36 97.29 

การงานอาชีพฯ 37 - - - - - 6 16 25 37 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 37 - -  3 3 10 6 15 31 83.78 
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รายวิชาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 36 - - - 6 9 9 9 3 21 58.33 

คณิตศาสตร ์ 36 4 4 - 1 6 7 11 3 21 58.33 

วิทยาศาสตร ์ 36 - 1 1 3 6 11 8 6 25 69.44 

สังคมศึกษาฯ 36 2 1 2 4 2 3 4 18 25 69.44 

สุขศึกษาและพลศึกษา 36 - - 1 3 5 13 10 4 27 75.00 

ศิลปะ 36 - 3 5 6 6 8 2 6 16 44.44 

การงานอาชีพฯ 36 4 - 5 3 2 2 13 7 22 61.11 

ภาษาต่างประเทศ 36 - - - 1 5 14 5 11 30 83.33 

รายวิชาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 51 - 2 2 11 19 13 1 3 17 33.33 

คณิตศาสตร ์ 51 - - 2 14 7 17 6 5 28 54.90 

วิทยาศาสตร ์ 51 - 1 3 6 9 13 11 8 32 62.74 

สังคมศึกษาฯ 51 - - - 4 6 7 8 26 41 80.39 
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สุขศึกษาและพลศึกษา 51 - - - - 2 19 18 12 49 96.07 

ศิลปะ 51 - - - - 3 7 6 35 48 94.11 

การงานอาชีพฯ 51 - - - 1 5 15 15 15 45 88.23 

ภาษาต่างประเทศ 51 - 1 4 8 6 12 6 14 32 62.74 

รายวิชาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 51 -  3 11 8 18 8 3 29 56.86 

คณิตศาสตร ์ 51 - 1 2 9 18 11 5 5 21 41.17 

วิทยาศาสตร ์ 51 - - - 2 6 6 8 29 43 84.31 

สังคมศึกษาฯ 51 - 4 - 6 8 11 8 14 33 64.70 

สุขศึกษาและพลศึกษา 51 - - 1 2 9 17 15 7 39 76.47 

ศิลปะ 51 - - 3 4 6 7 8 23 38 74.50 

การงานอาชีพฯ 51 - - - 3 6 6 16 20 42 82.35 

ภาษาต่างประเทศ 51 - 1 3 2 7 14 8 16 38 74.50 

รายวิชาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนน ส่วน เฉลี่ย จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้
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เฉลี่ย เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี
คณิตศาสตร ์ 120 23.85 8.07 23.85 - - - 

ภาษาไทย 120 49.64 7.95 49.64 - - - 

วิทยาศาสตร ์ 120 29.25 6.78 29.25 - - - 

ภาษาต่างประเทศ 120 26.68 5.50 26.68 - - - 

สังคมศึกษาฯ 120 39.95 11.45 39.95 - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 52.88 11.47 52.88 - - - 

ศิลปะ 120 40.65 9.81 40.65 - - - 

การงานอาชีพฯ 120 40.33 12.95 40.33 - - - 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี
คณิตศาสตร ์ 51 16.91 5.23 16.91 - - - 

ภาษาไทย 51 38.61 10.87 38.61 - - - 

วิทยาศาสตร ์ 51 29.16 6.56 29.16 - - - 

ภาษาต่างประเทศ 51 18.86 3.81 18.86 - - - 

สังคมศึกษาฯ 51 31.99 6.02 31.99 - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 51 51.05 8.50 51.05 - - - 

ศิลปะ 51 30.75 8.60 30.75 - - - 

การงานอาชีพฯ 51 41.22 9.64 41.22 - - - 
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4.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี
คณิตศาสตร ์ - - - - - - - 

ภาษาไทย - - - - - - - 

วิทยาศาสตร ์ - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ - - - - - - - 

สังคมศึกษาฯ - - - - - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - 

ศิลปะ - - - - - - - 

การงานอาชีพฯ - - - - - - - 

4.5  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผา่น ไม่ผา่น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 69 53 16 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 61 16 45 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 120 66 54 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 54 33 21 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 14 22 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 51 18 33 - - 

รวม 391 200 191 - - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 51.15 48.85 - - 
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4.6  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 69 44 25 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 61 13 48 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 120 54 62 4 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 54 19 33 2 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 1 35 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 51 1 50 - - 

รวม 391 132 253 6 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 33.76 64.71 1.53 - 
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4.7  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทัง้หมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผา่น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 69 69 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 61 61 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 120 120 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 54 54 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 36 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 51 51 - 

รวม 391 391 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 

4.8  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
      1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร

ได้ตามความสามารถในแต่ละระดับชั้น  ทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      2) ด้านความสามารถในการคิด  นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมีความสามารถด้านการคิด  โดย

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดให้แก่นักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างๆได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

      3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถมีความสามารถด้าน
การแก้ปัญหา  โดยสังเกตจาก  การทดสอบด้านการคิดของนักเรียน  การจัดท าโครงงานของนักเรียนใน
กิจกรรมชุมนุมโครงงาน  และดูได้จากผลงานนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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      4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถมีความสามารถ

ในการใช้ทักษะชีวิต  โดยการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ส่งผลให้นักเรียนมีชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

      5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี โดยโรงเรียนได้จัดหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนด้านการใช้เทคโนโลยีทุกระดับชั้น  
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  นักเรียนได้สร้างผลงานจากการใช้เทคโนโลยี  และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 

บทที่  4 

สรุปผลการพัฒนาและการน าผลไปใช้ 
 

1.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
   มีผลการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  ที่ประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จ  ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อ  โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการจัดท าแผน 

และพัฒนาศักยภาพบริหารงบประมาณ 
ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

2. โครงการติดตาม ประเมินผลตรวจสอบการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

3.  งานการใช้เงินค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าที่ดิน ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
4. โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
5.ส่งเสริมทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาโอกาสทาง
การศึกษานักเรียน 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

6. โครงการพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียน ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
7. โครงการพัฒนาความสามารถครูในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

8. โครงการพัฒนาผู้เรียน (ส่งเสริมพัฒนาการจัดท า ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
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งานวิจัยในชั้นเรียนของครู) 
9.โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
10.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
11.โครงการแนะแนวเพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

12.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
13.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

14.โครงการยุวศิลปินน้อย ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
15.โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ
วันส าคัญของไทย 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

16.โครงการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลที่มุ่งเน้น
คุณภาพผู้เรียน 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

17.โครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

18.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
ชื่อ  โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

19.โครงการซ่อมเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม
ความเป็นเลิศของผู้เรียน 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

20.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
21.โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
22.โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
23.โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี   ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
24.โครงการส่งเสริมการใฝุรู้ ใฝุเรียน เพียรศึกษา มา
เรียนครบ 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

25.โครงการจัดตั้งวงดนตรีโรงเรียน ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
26.โครงการดุริยางค์โรงเรียน ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
27.งานประชุมกรรมการสถานศึกษา ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
28.โครงการสร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 

29.โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพอนามัย ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
30.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(พัฒนาการเรียนรู้ ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
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วิชาการงานอาชีพ/คอมพิวเตอร์) 
31.โครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
32.โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ทุกฝุายให้ความร่วมมือ 
 
ผลการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  ที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อ  โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
- - 
- - 

 
2.  จุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนา 

1)  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 
-  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
-  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
-  ผู้เรียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
-  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
-  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการท างาน 
 
 
2)  ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 
-  ครูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโท 
-  ครูมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนนักเรียน 
-  ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์และด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ครูควรจัดท าสื่อการสอนในห้องเรียนให้หลากหลาย 
-  การจัดท ามุมต่างๆในห้องเรียน 
-  ครูควรฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการแก่นักเรียน 
3)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
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-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
-  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการ 
-  เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมการจัดการเรียนรู้ 
-  ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านวิธีการสอน 
-  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
-  ชุมชนให้ความร่วมมือ 
-  บุคลากรทุกฝุายในโรงเรียนให้ความร่วมมือ 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาลักษณะของนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
-  ฝึก  ปฏิบัติสม่ าเสมอ 
-  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
5)  ด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
-  ชุมชนให้ความร่วมมือ 
-  บุคลากรทุกฝุายในโรงเรียนให้ความร่วมมือ 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรก าหนดนโยบายให้ชัดเจน 
-  เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตรงตามเปูาหมายของชาติ  ซึ่งควรมีทิศทาง  ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เพ่ือสะท้อนให้เห็นการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา  ซึ่งจะได้น าข้อมูลไป
วางแผน  ปรับปรุง  จุดที่ควรพัฒนาส่งเสริม  จุดเด่นของสถานศึกษา  จะเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 2.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ที่เป็นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด  ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
และสามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  และส่งเสริมสนับสนุน
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ให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง  เพ่ือศึกษาข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและด าเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
 3.  จัดการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
รวมทั้งน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 4.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงควรส ารวจแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย  และจัด
กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และ
ประสบการณ์สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
 5.  สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  โดยการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมผู้เรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนต่ าและควรท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 6.  ส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อ  นวัตกรรมทางการเรียนการสอน  และการแสดงผลงานของครูโดย
การประกวดหรือมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย  และจัดนิทรรศการทางวิชาการแสดงผลงานของผู้เรียน 

7.  ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   
 
4.  ความต้องการการช่วยเหลือ 
 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมีความต้องการความช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 1.  สถานศึกษาของบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  อาคาร  และงบปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า  ซึ่งมี
อายุการใช้งานมานาน  เพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน และมีความปลอดภัยแก่สถานศึกษาและนักเรียน 
 2.  บุคลากร  ขาดครูรายวิชา  ฟิสิกส์  เคมี  ศิลปะ  ภาษาไทย 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
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ที่   ๘๔  / ๒๕๕๕  

     เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา  
  

 ตามที่พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่  ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  ๔๘  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศกึษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคณุภาพ
ภายใน      เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  และเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นไปตาม  พระราชบญัญัตกิารศึกษา  ๒๕๔๔  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ดังนี ้

 ๑.  คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

    ๑.๑  นายไพบูลย์    ศรีสุข   ประธานกรรมการ 
                 ๑.๒  นายสืบพงศ์    ศรพรหม    กรรมการ  

      ๑.๓  นายสายันต์    ปิ่นรัตน ์   กรรมการ 

      ๑.๔  นายสรศักดิ์    เอี่ยมสมบูรณ ์  กรรมการ 

      ๑.๕  นายอยุธยา    โฉมวิไล   กรรมการ 

      ๑.๖  นายประทีป    อุ่นสถาน   กรรมการ 

      ๑.๗ นายปราโมทย์    สว่างแสง   กรรมการ 

      ๑.๘  นายประทีป    ทิมทอง   กรรมการ 

      ๑.๙  นางเพ็ชรี    บูรณะ   กรรมการ 

      ๑.๑๐  นายวิญญ ู  อาศัยสุข   กรรมการ 

      ๑.๑๑  พระอธิการทองพูล  โอภาโส    กรรมการ 

     ๑.๑๒  พระครูศิลป์วัฒนคณุ    กรรมการ 

      ๑.๑๓  นายพสิษฐ์    นาคะบุตร  กรรมการ 
                 ๑.๑๔ นายผดุงศิลป์    สุวรรณพงษ ์  กรรมการ 

     ๑.๑๕ นายประดับ  ชัยพฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีน  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาในการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

       ๒.๑  นายประดับ  ชัยพฤกษ์   ประธานกรรมการ 

                 ๒.๒  นางรวี   อาศัยสุข   รองประธานกรรมการ 

       ๒.๓  นายธีระศักดิ ์  สังข์บุญชู   กรรมการ 

       ๒.๔  นายสุทัศน์    รักแดน   กรรมการ 

       ๒.๕  นางยุพดี   เอมะพรหม  กรรมการ 
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                 ๒.๖ นางสุดารัตน ์  ทิพย์โสต   กรรมการและเลขานุการ 

        ๒.๗  นางสาวเบญจมาพร   อุ่นสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ อ านวยการและให้ค าปรกึษาจัดวางแนวทาง  ตัดสินใจแกป้ัญหาในการด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 ๓.  คณะกรรมการประสานงาน 

                  ๓.๑  นางสุดารัตน ์  ทิพย์โสต   ประธานกรรมการ 

      ๓.๒  นางสาวเบญจมาพร   อุ่นสุข   รองประธานกรรมการ 

        ๓.๓  นางสาวฉตัรลดา  ศรีมงคล   กรรมการ 

                  ๓.๔  นางพรทิพา  พานเข็ม   กรรมการและเลขานุการ 

        ๓.๕  นางสาวพิมพ์วลัญช์   คล้ายเปรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                มีหน้าที ่  ประสาน  ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระยะๆ  เพื่อให้ถูกต้องและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
            ๔.  คณะกรรมการประเมินผลภายในสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมสีุนทรยีภาพ 

นางวิไลพร จุลปานนท์ หัวหน้า 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  นางวิไลพร  จุลปานนท์   

                        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  นางสาวเกศรินทร์   แย้มประดิษฐ ์

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓  นางบุปผา  ฉัตรทอง    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔  นางสาวเกศรินทร์   แย้มประดิษฐ ์

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕  นายสมเกียรต ิ เรียบร้อย    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖  นายทวีวัฒน์    เอี่ยมสะอาด    

 มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  นางบุปผา ฉัตรทอง  หัวหน้า 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  นางบุปผา  ฉัตรทอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ นางบุปผา  ฉัตรทอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ นายณัฐพงศ์    แสงทอง    

  ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔  นางสาวพิมพ์วลญัช์   คล้ายเปรม   

 มาตรฐานที่  ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รกัเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  นายธีระพล พูลทอง  หัวหน้า 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  นางกุหลาบ  ท่าวัง 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒  นายธีระพล  พูลทอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓  นายธีระพล  พูลทอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔  นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล    
 มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตผุล 

  นางพรรณา ศิริวรธรรม หัวหน้า 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑  นางพรทิพา  พานเข็ม 

                        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒  นางพรรณา  ศิริวรธรรม   

                        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓  นางพรรณา  ศิริวรธรรม 
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                        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔  นางสาวพิมพ์วลัญช์   คล้ายเปรม    

 มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
  นายสายันต ์ กลั่นน้ าทิพย ์ หัวหน้า 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑   นายสายันต ์  กลั่นน้ าทิพย ์

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒  นายสายันต ์  กลั่นน้ าทิพย ์

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓   นางวาสนา    เฉลิมกิจ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔  นายสายันต ์  กลั่นน้ าทิพย ์

 มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพ
สุจรติ 
  นางพรทิพา พานเข็ม  หัวหน้า 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑  นางพเยาว ์     งามสมเกล้า     

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒  นางกุหลาบ  ท่าวัง   

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓  นายพรประสิทธ์ิ จาตุวรรณ ์

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔  นางพรทิพา  พานเข็ม 

 มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
 นางรวี  อาศัยสุข  หัวหน้า 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑   นางรวี  อาศัยสุข    

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒   นางสาวเบญจมาพร    อุ่นสุข   

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓   นางสาวเบญจมาพร    อุ่นสุข 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔   นางสาวเบญจมาพร    อุ่นสุข 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๕   นายสายันต ์  กลั่นน้ าทิพย ์

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๖   นางจันทร  ด้วงประยรู 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๗   นางสาวเบญจมาพร    อุ่นสุข 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๘   นางพรทิพา  พานเข็ม 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๙   นางพรทิพา  พานเข็ม  

 มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสทิธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

 นางวาสนา   เฉลิมกิจ  หัวหน้า 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑   นางวาสนา    เฉลิมกิจ   

  ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒   นางวาสนา    เฉลิมกิจ   
  ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๓   นางวาสนา    เฉลิมกิจ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๔   นางจิรภา    พลอยบุตร   
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๕   นางจิรภา    พลอยบุตร   
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๖   นางจิรภา    พลอยบุตร   

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 นางพเยาว ์ งามสมเกล้า หัวหน้า 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑  นางจิรภา    พลอยบุตร     

 ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๒  นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๓  นางพเยาว ์  งามสมเกล้า  

มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน  
 นางจันทร ด้วงประยรู หัวหน้า 

 ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๑  นางรวี  อาศัยสุข 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๒  นางรวี  อาศัยสุข 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๓  นางจันทร  ด้วงประยรู 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๔  นางสาวนฤมล   ขันทริโย  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๕  นางสุดารัตน ์ ทิพย์โสต 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๖  นางจันทร  ด้วงประยรู 

          มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศกึษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรยีนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 นายทีระศักดิ ์ สังข์บุญชู  หัวหน้า 

            ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑   นายธีระศักดิ ์ สังข์บุญชู   

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๒   นางวิไลพร  จุลปานนท์ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๓   นางกุหลาบ  ท่าวัง   

   มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

นางสุดารตัน ์ ทิพย์โสต  หัวหน้า 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๑   นางสุดารตัน ์ ทิพย์โสต 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๒   นางยุพดี  เอมะพรหม 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๓   นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๔   นางสุดารตัน ์ ทิพย์โสต 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๕   นางสุดารตัน ์ ทิพย์โสต 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๖  นางสุดารัตน ์ ทิพย์โสต 

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้  
  นายวิญญ ู อาศัยสุข  หัวหน้า 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑  นายวิญญ ู  อาศัยสุข 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒  นายสมเกยีรต ิ เรียบร้อย 

มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสยัทัศน์  ปรัชญาและจดุเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
 นางยุพดี  เอมะพรหม หัวหน้า 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑   นางยุพดี  เอมะพรหม    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒   นางยุพดี  เอมะพรหม 

มาตรฐานที่  ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษา ให้ยกระดับคณุภาพสงูขึ้น 

 นายสุทัศน์ รักแดน  หัวหน้า 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑     นายสุทัศน์ รักแดน 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒     นายสุทัศน์ รักแดน 

 หน้าท่ี  ด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยจัดท าเอกสาร  หลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน   สรุปผลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตนเองที่รับผิดชอบ  โดยหัวหน้ามาตรฐานตรวจสอบ  ติดตาม  แต่ละตัวบ่งช้ี
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ในมาตรฐานที่รับผิดชอบและจัดสง่ฝุายงานประกันตามก าหนดเวลา  เพื่อรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๕  และเพื่อรองรบัการประเมินภายนอกจาก ส.ม.ศ.   
            ๕.  คณะกรรมการจัดท ารายงานพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  (SAR) 

๑.  นางสุดารัตน ์  ทิพย์โสต   หัวหน้า 

๒.  นางพรทิพา  พานเข็ม   ผู้ช่วย 

            ๓.  นางสาวนฤมล    ขันทริโย   ผู้ช่วย 

             ๔.  นางสาวเบญจมาพร   อุ่นสุข   ผู้ช่วย 

 หน้าท่ี  ด าเนินการจดัท ารายงานพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  (SAR)  ตามรูปแบบท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  และรายงานผู้เกีย่วข้องทุกฝุายทราบ ท้ังคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

                ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป  

ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

         สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
          

               

               (นายประดับ  ชัยพฤกษ์)    

             ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าช้างวิทยาคม 

 

         รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา 
          ปีการศึกษา  2555 

        โรงเรียนท่าช้างวทิยาคม   
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      โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  อ. นครหลวง 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

ค าน า 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม     ต าบลท่าช้าง    อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในปี
การศึกษา   2555  ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้
สถานศึกษา  ทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ   

เอกสารฉบับนี้จะเป็นการรายงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกด้วย  ดังนั้นจึงได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา     
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมจ านวน    15  มาตรฐาน   
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ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร  นายเจริญ  บัวลี  บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แก่   คณะครู    นักเรียน    

ผู้ปกครองนักเรียน    ผู้น าชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพ    ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ  แนะน าการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานในปีต่อ ๆ 
ไป  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสืบไป 

 

                                 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
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