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บทท่ี  1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อสถานศึกษา 

      โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม   

ต้ั งอยู่ เลขที่   112  หมู่ ท่ี   3   ต าบล   ท่า ช้าง   อ า เภอ  นครหลวง  จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  13260 

        โทรศัพท์   0-3576-1274  โทรสาร  0-3576-1274  
e-mail   thachangschool2521@hotmail.com 
Website   www.tcwsesao3.ac.th. 
สังกัด    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  3   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   

1.2 เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   
1.3 เขตพื้นที่บริการ   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่  ต าบลสามไถ  ต าบลท่าช้าง  ต าบลพระนอน 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่  ต าบลสามไถ  ต าบลท่าช้าง ต าบลพระนอน ต าบลแม่ลา 
 
2. ประวัติ  สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ก่อต้ังเมื่อปลายปีการศึกษา 2520 โดยกลุ่มบุคคลประกอบด้วย
ข้าราชการและประชาชนในท้องถิ่น น าโดยว่าท่ีร้อยตรีกล้าหาญ ฤกษ์ส าราญ ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  นายถนอม  แสนสุข   ศึกษาธิการอ าเภอนครหลวง  นายโกวิท  วิริยะประสาท  
แพทย์ประจ าต าบลท่าช้าง  เป็นผู้ริเริ่มด าเนินการจัดสร้างโรงเรียนในช้ันต้น  โดยมีท่านพระครูพินิจ    
สุตคุณ  เจ้าอาวาสวัดร้อยไร่  เป็นองค์ประธานท่ีปรึกษาในการรับบริจาคเงิน  ได้จัดสร้างอาคารเรียน
ช่ัวคราว  6  ห้องเรียน  1  หลัง  ในท่ีวัดร้างช่ือวัดท่าขุนนาง  ชาวบ้านเรียกว่า   “วัดท่าขุนนาง”  
จ านวนเนื้อท่ี  35 ไร่ โดยวางศิลาฤกษ์เสาเอกในวันท่ี  6  เมษายน  2521  เวลา  9.29  น.  ซึ่งว่าท่ี  
ร.ต. กล้าหาญ  ฤกษ์ส าราญ  เป็นประธานในพิธี 
 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในวันท่ี  20  พฤษภาคม  2521  
เป็นโรงเรียนสหศึกษา  จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาต้อนต้น  สังกัดองค์การ
มัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล  ล าดับ   ท่ี  
24  ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แรกเริ่มมีนักเรียน  2  ห้องเรียน คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
(ม.ศ. 1) 1  ห้องเรียน  และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (ม.1) 1  ห้องเรียน  มีนักเรียนท้ังหมด  79  คน  
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เป็นชาย  60  คน เป็นหญิง 19  คน  มีครูอาจารย์ 7  คน นักการภารโรง 1 คน โดยมี นายวันชัย ดี
วงษา  เป็นครูใหญ่คนแรก 
 ต่อมาในวันท่ี  20  มิถุนายน  2528  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้  นายพิสิษฐ์  รื่นกวี     
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  และในวันท่ี   1  พฤศจิกายน  2533  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้     
นายวุฒิชัย  ไกรสม  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  พัฒนาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมได้เจริญก้าวหน้า
มาตามล าดับ  จนได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”  ในระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กเมื่อ    ปี
การศึกษา 2534   และในวันท่ี  1 ตุลาคม 2535  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้  นายเติบ  ใยเจริญ   
มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นท่ียอมรับของชุมชน  สามารถเปิด ท า
การเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได้ในปีการศึกษา 2537 และในวันท่ี   1  ตุลาคม  
2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้  นางสุกัญญา   ภู่พันธาภักด์ิ   มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
พัฒนาโรงเรียนจนสามารถปรับขนาดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เมื่อวันท่ี  30 ธันวาคม 2541  และ
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมเป็นคนแรก 
 วันท่ี  2  กุมภาพันธ์  2545   กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้  นางอัมพร  พสุธาดล    มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา  ระบบ
อินเตอร์เน็ต โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ฯลฯ 

วันท่ี  15   มกราคม  2546  กรมสามัญได้แต่งต้ังให้  นายยงยุทธ  ชูจันทร์  มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน   

ต่อมาในวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2551 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ได้แต่งต้ังให้  นายศุภเศรษฐ์  เบ็ญจาธิกุล มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ได้
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตีมีดให้เป็นรูปธรรม     

วันท่ี  24  มกราคม  2554  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ได้แต่งต้ังให้  
นายประดับ  ชัยพฤกษ์  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้ด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนในทุกๆด้านเป็นท่ีประจักษ์  และส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินหลายรายการ  เช่น  โรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง    คงสภาพโรงเรียนพระราชทาน  เป็นต้น   

จนกระท่ังวันท่ี  15  ตุลาคม  2555  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ได้
แต่งต้ังให้  นายเจริญ  บัวลี  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน 

 

 ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
อักษรย่อของโรงเรียน  ท.ช.   
สีประจ าโรงเรียน  น ้าเงิน – แดง    
ปรัชญาของโรงเรียน  “ศึกษาดี  มีพลา  จรรยางาม”   
คติธรรมของโรงเรียน  “สิกขา  กาโม  ภวังค้  โหติ” 
 
   
ตราประจ าโรงเรียน  “ช้างสามเศียรทูนประสาทสังข์”   
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ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นคูน 

 
 

3.  ข้อมูลผู้บริหาร 

1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายเจริญ  บัวลี  โทรศัพท์ 086-6115691 , 089-9867773  e-mail  
ROEN17@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ต้ังแต่  วันท่ี 15  ตุลาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน   

 
4.  ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2556 

ปัจจุบันโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  (ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10 
มิถุนายน 2556)  ดังนี้ 

1. จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด  408  คน 
2. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 

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 านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  363 คนคิดเป็นร้อยละ  88.97 
4. จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  332  คนคิดเป็นร้อยละ  81.37 
5. จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  -  คนคิดเป็นร้อยละ  -  
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6. จ านวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ  18  คนคิดเป็นร้อยละ  4.35 
7. จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ  -  คนคิดเป็นร้อยละ  - 
8. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  3  คนคิดเป็นร้อยละ   0.73 
9. จ านวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   23   คนคิดเป็นร้อยละ  5.64 
10. สถิติการขาดเรียน/เดือน  74  คนคิดเป็นร้อยละ  18.64 
11. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน  4  คนคิดเป็นร้อยละ  0.98   
12. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

ม. 3  จ านวน  46  คนคิดเป็นร้อยละ  79.96 
ม. 6  จ านวน  34  คนคิดเป็นร้อยละ  100  

13.  อัตราส่วนครู : นักเรียน  =   1  :  18 
14.  จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณคดีและนันทนาการ  

383  คนคิดเป็นร้อยละ  96.47 
15.  จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  383 คนคิดเป็น     

ร้อยละ  96.47 
16.   จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  341  คนคิดเป็นร้อยละ 

85.89 
17.  จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกประเทศ  399 คน

คิดเป็นร้อยละ 97.79 
18.   จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  408  คนคิดเป็นร้อยละ 100 
19.  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตร

สถานศึกษา   408  คนคิดเป็นร้อยละ  100 
20.  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี

ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   408  คนคิดเป็นร้อยละ  100 
 

5.  ข้อมูลครูและบุคลากร 

        5.1  ครูประจ าการ 

 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ

อายุ
ราช 

การ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา 

1 นายเจริญ  บัวลี 48 23 ผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

-  12/148 
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2 นายธีรศักด์ิ สังข์บุญช ู 56 30 ครชู านาญการ ค.บ. สังคม สังคม/ ม.3,5 3/28 

3 นางรวี อาศัยสุข  56 35 ครชู านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
ม.3,6 

6/42 

4 นางยุพดี เอมะพรหม 55 28 ครชู านาญการ ศศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

การงานฯ /   
ม.1-3,6 

4/78 

5 นายสุทัศน์  รักแดน 51 26 ครชู านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 3/45 

6 นางพเยาว์    งามสมเกล้า 52 29 ครชู านาญการ ค.บ. ผ้าและการ
ตัดเย็บ 

การงานฯ 
ม.1-3,5 

2/12 

7 นางวิไลพร จุลปานนท์ 54 32 ครชู านาญการ ค.บ. สังคม สังคม/          
ม. 2, 4-6 

4/39 

8 นายสายันต์ กลั่นน้ าทิพย์ 51 26 ครชู านาญการ วท.บ. คณิต  
ศาสตร ์

คณิตศาสตร์
ม.1,6

วิทยาศาสตร์
ม.6 

7/49 

9 นางพรรณา  ศิริวรธรรม 52 28 ครชู านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ชีววิทยา
ม.2,4-6 

วิทยาศาสตร์/ 
ม.2  , 4-6 

3/56 

10 นางดลพร  ด้วงประยูร 44 20 ครชู านาญการ ค.บ. วิทยา  
ศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
ม.1 

 

14/155 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ

อายุ
ราช 

การ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา 

11 นายธีระพล  พูลทอง 54 18 ครชู านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย / ม 
3,4,6 

2/21 

12 นายสมเกียรติ  เรียบร้อย 49 21 ครชู านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ดนตรี ศิลปะ  ม.1,6 6/42 

13 นางบุปผา   ฉัตรทอง 54 30 ครชู านาญการ ค.บ. คหกรรรม
ศาสตร ์

การงานฯ
ม.1,3-4 

4/58 

14 นายพรประสิทธ์ิ          
จาตุวรรณ์ 

52 27 ครชู านาญการ ค.บ. ช่างเชื่อม
โลหะ 

การงานฯ 
ม.3-5 

1/7 

15 นายปิยเดช  พิพัฒเยาว์กุล 29 4 คร ู กศ.บ. เคมี เคมี ม.,4-6 4/56 

16 นางวาสนา  เฉลิมกิจ 32 8 ครชู านาญการ ศศ.บ. ภาษา   ภาษาอังกฤษ  11/105 
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อังกฤษ ม.1,3,4,6 

17 นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต 51 27 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. ชีววิทยา ภาษาไทย ม.2 
ภาษาอังกฤษ

ม.2-3 

8/108 

18 นางจิรภา  พลอยบุตร   27 5 คร ู ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.3-5 

2/32 

19 นางกุหลาบ  ท่าวัง 47 3 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย / 
ม.1,2,5 

6/63 

20 นางสาวฉัตรลดา         
ศรีมงคล 

31 4 คร ู วท.บ. วิทยาการ
คอมฯ 

คอมฯ ม.3-6 4/64 

21 นางสาวเกศรินทร์ แย้ม
ประดิษฐ์ 

49 23 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ. พลศึกษา พลศึกษา  / 
ม.1-6 

- 

22 นายณัฐพงศ์  แสงทอง 32 3 คร ู ค.บ. คณิต  
ศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ 5/77 

23 นางสาวเบญจมาพร     
อุ่นสุข 

33 5 คร ู กศ.ม. คณิต 
ศาสตร ์

คณิตฯ /  ม.
1,2,4,5 

12/126 

24 นางสาวพิมพ์วลัญช์  
คล้ายเปรม  

49 2 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคม /ม.1,4 10/96 

 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก…22…..คนคิดเป็นร้อยละ......95.65......... 

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

 

 

5.2  ครูอัตราจ้าง   

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวนฤมล  
ขันทริโย 

26 2 ศศ.บ.(ภาษา  
อังกฤษ) 

ภาษา อังกฤษ
ธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ/ม. 
1,4-6 

อุดหนุนฯ 

2 นายออมทรัพย์  
ดวงศร ี

24 1 วท.บ.
(สิ่งแวดล้อม) 

สิ่งแวดล้อม ฟิสิกซ์ ม. 4-5 อุดหนุนฯ 

      

5.3   เจ้าหน้าที่ธุรการ   
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ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การท างาน 

วุฒ ิ วิชาเอก 
งานใน
หน้าท่ี 

จ านวนครั้ง/ช่ัวโมงท่ี
รับการพัฒนา 

1 นายกฤษณ์  สอนดี 28 6 ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ธุรการ 3/21 

 

     5.4  จ านวนลูกจ้างประจ า 
ต าแหน่ง 

วุฒ ิ
ช่างไม้ช้ัน 3 ยาม ช่างครุภัณฑ์ช้ัน 3 รวม 

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

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

รวม 1 - 1 2 

 
5.5  จ านวนลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  1  คน 
 
5.6  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   1.1  นายไพบูลย์    ศรีสุข   ประธานกรรมการ 
              1.2  นายสืบพงศ์    ศรพรหม    กรรมการ  

     1.3  นายสายันต์    ปิ่นรัตน ์   กรรมการ 

     1.4  นายสรศักด์ิ    เอี่ยมสมบูรณ์  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 นายวิญญ ู  อาศัยสุข   กรรมการ 

     1.11 พระอธิการทองพูล  โอภาโส   กรรมการ 

    1.12 พระครูสีลวัฒนคุณ    กรรมการ 
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     1.13  นายพสิษฐ์    นาคะบุตร  กรรมการ 
              1.14  นายผดุงศิลป์    สุวรรณพงษ์  กรรมการ 
              1.15  นายเจริญ    บัวลี   กรรมการและเลขานุการ 
 
6.  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 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีโรงเรียนมี  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในกลุ่มฝ่ายส านักงาน  
จ านวน  20  เครื่อง  โทรศัพท์  ภายนอก  1  เลขหมาย  โทรสาร  1  เครื่อง  มีระบบ  Internet  
และรถยนต์  1  คัน 

จ านวนห้องเรียนท้ังหมด   14  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
ช้ัน ม. 1 – ม. 3   =   3 : 2  : 2 
ช้ัน ม. 4 – ม. 6   =   3 : 2  : 2 

   
7. ข้อมูลงบประมาณ 

 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 9,401,590 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 9,401,590 
เงินนอกงบประมาณ 3,204,609 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,258,425.29 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 515,000 งบอื่นๆ(ระบุ) 515,000 
รวมรายรับ 13,121,199 รวมรายจ่าย 12,174,995.29 
 
งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ   71.65  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ     17.21     ของรายรับ 
 
 
8.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
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 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  อยู่ในชุมชนต าบลท่าช้าง  หมู่บ้านต้นโพธิ์  หมู่บ้านไผ่หนอง  
หมู่บ้านอรัญญิก  มีจ านวนประชากรประมาณ  2,000  คน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประกอบ
อาชีพท านา  ท างานโรงงาน  รับจ้างท่ัวไป  และอาชีพท ามีด  ซึ่งเป็นอาชีพที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุด  อาชีพ
หนึ่งของประเทศไทย 
 ทางด้านสังคม  คนในชุมชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบชาวชนบทท่ัวไป  ซึ่งยังต้องพึ่งพา
ทรัพยากรในท้องถิ่น  แต่เมื่อมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเทคโนโลยี  ท าให้การใช้ชีวิตในสังคมมี
แนวโน้มท่ีจะเปล่ียนไป  เช่น การนิยมวัตถุเพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท่ีเป็นเอกลักษณ์  คือ  ประเพณีไหว้ครูบูชาเตา   เนื่องจากชุมชน
ประกอบอาชีพตีมีด  จึงมีประเพณีไหว้ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา  ในวันนั้นจะมีการเล้ียงอาหาร   ท้ัง
หมู่บ้าน  อาหารประกอบด้วย  เหล้าขาว  ไก่ต้ม  ฯลฯ  และอวยพรให้กันและกันเรียกว่า   “ค้ าคูณ” 
 ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างดียิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ  การก่อสร้างอาคาร
ช่ัวคราว  อุปกรณ์การศึกษา  ทุนการศึกษา  และอื่นๆ ท าให้โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้ามา       โดย
ตลอด โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญของชุมชนอย่างยิ่ง  จึงได้ให้บริการชุมชนในทุกด้าน  เช่น ให้บริการ
อาคารสถานท่ี บริการทางด้านวิชาการ บริการด้านดนตรีแก่ชุมชนในวาระต่างๆ เป็นต้น และท่ีส าคัญ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่น โรงเรียนจึงเปิดรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี      ท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพท้องถิ่น 
 
9.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  ในช่วงช้ันท่ี  3  (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3)  และช่วงช้ันท่ี  4 (ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6)   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551   ในช่วงช้ันท่ี  3  (ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-2)  และช่วงช้ันท่ี  4 (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5)    ในปัจจุบันโรงเรียนได้จัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  (ดังแสดงในภาคผนวก)  ซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน
ตามความพร้อมของโรงเรียนในด้านบุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานท่ี  ประกอบกับความต้องการ
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ  โรงเรียนจึงได้เปิดรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพท้องถิ่น  ซึ่งโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อยู่โดยรอบโรงเรียน 
   ในปีการศึกษา   2546 – ปัจจุบัน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเป็น
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประสบการณ์แก่นักเรียน        และ
คณะครู  โรงเรียนเปิดสอนรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551  ประกอบด้วย  
สาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด  ความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียน 
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 นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้คณะครูและผู้เรียนร่วมด าเนินการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  และสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน  เช่น  การจัดกิจกรรม
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และ  ของ
ชาติ  กิจกรรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและท้องถิ่น  และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีหน่วยงานอื่นขอความ
ร่วมมือ 

10.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1) ห้องสมุดมีขนาด 144 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 5,530 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบ   บาร์โค้ต 
  จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน  เฉล่ีย 132 คน ต่อ วัน  คิด
เป็นร้อยละ 32.35  ของนักเรียนท้ังหมด 
 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    110     เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน       75         เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบต้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต       10       เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  เฉล่ีย  236 
คน  ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 57.84  ของนักเรียนท้ังหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     25             เครื่อง 
 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

1. สวนคณิตศาสตร์ 
2. ห้องคณิตศาสตร์ 
3. สวนวิทยาศาสตร์ 
4. สวนสมุนไพร 
5. ศูนย์วัฒนธรรม 
6. ห้องดนตรีไทย 
7. ห้องดนตรีสากล 

ทุกวัน 
ทุกวัน 
18 

ทุกวัน 
20 

ทุกวัน 
ทุกวัน 
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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 

ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
108 
108 

ทุกวัน 
96 
 
 

42 
78 
47 
16 
22 

ทุกวัน 
4 
7 
 

 
 5)   แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

วัดน้อย 
วัดร้อยไร ่
วัดใหญ่ 
วัดสีจ าปา 
วัดช้าง  จังหวัดอ่างทอง 
ปราสาทนครหลวง 
พิพิธภัณฑ์ต าบลท่าช้าง 
ป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี 
หาดบางแสน  จังหวัดชลบุรี 
เสือป่าแคมป์  จังหวัดสระบุรี 

1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
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ร้านมีดวินัยยินดีวิทย ์
ศูนย์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์  
จังหวัดชลบุรี 
ค่ายอักษรแคมป์  อักษรคิด พิชิต O-Net  ศาลเจ้าแม่
ทับทิม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าช้าง 

1 
1 
 
1 
 
1 
 

 
 6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  
นักเรียน  ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
  6.1 ช่ือนายวีรนิตย์  แสงสว่าง    ให้ความรู้เรื่อง  การท าหนังสือเล่มเล็ก     สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  1  ครั้ง/ปี 

6.2 ช่ือ  นายเฉลิม  แสงไพรบูลย์    ให้ความรู้เรื่อง  การอนุรักษ์ปะการงั  สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6.3 ช่ือ  นายศาลติภาพ  พรประภากร  ให้ความรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6.4 ช่ือ  นายชัชวาล  สมัครไทย  ให้ความรู้เรื่อง ชีววิทยา  สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6.5  ช่ือ  ดร.  สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง  ให้ความรู้เรื่อง เปิดโลกจุลินทรีย์   สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1  ครั้ง/ปี 

6.6  ช่ือ  ผศ.  ชัชฎาพร  องอาจ  ให้ความรู้เรื่อง  การตรวจสอบคุณภาพน้ า สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 1  ครั้ง/ปี 

6.7   พระรพี  ธมปิโก  ให้ความรู้เรื่อง  ธรรมศึกษา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้  จ านวน 36  ครั้ง/ปี 

6.8   นายจ าลอง  พวงจันทร์  ให้ความรู้เรื่อง  ดนตรีไทยด้านเครื่องตี  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 5  ครั้ง/ปี 

6.9   นายบัญญัติ  ค าสี ให้ความรู้เรื่อง  ดนตรีไทยด้านเครื่องสี  สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 2  ครั้ง/ปี 

6.10   นายสมภพ  แสงกนึก  ให้ความรู้เรื่อง  ดนตรีไทยด้านเครื่องหนังไทยประเภท
กลองแขก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 3  ครั้ง/ปี 

6.11   นางหอมละออง  ประทุมเกษร์  จ าลอง  พวงจันทร์  ให้ความรู้เรื่อง  
นาฏศิลป์ไทยการแสดงร าตีมีด  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 6  ครั้ง/ปี 

6.12   นายณัฐวุฒิ  ภู่ระย้า  ให้ความรู้เรื่อง ทักษะและการปฏิบัติดนตรีสากล (เมโล
เด้ียน) สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 4  ครั้ง/ปี 
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6.13  นายอดิศักดิ์  เหมคช ให้ความรู้เรื่อง ทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย (อังกะลุงราว) 

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 3  ครั้ง/ปี 
6.14  นางกัลยา  กรึงไกร  ให้ความรู้เรื่อง   ขนมไทยยอดนิยม  สถิติการให้ความรู้ใน

โรงเรียนแห่งนี้  จ านวน 3  ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

11.1  ผลงานดีเด่น 

 

ผลงานดีเด่น 
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่

ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

           ครู 
1.  นางพรรณา  ศิริวรธรรม 
2.  นายธีระพล  พูลทอง 
3.  นางยุพดี  เอมะพรหม 
4.  นางดลพร  ด้วงประยูร 
5.  นางรวี  อาศัยสุข 
6.  นางบุปผา  ฉัตรทอง 
7.  นายสายันต์  กล่ันน้ าทิพย์ 
8.  นางสาวฉัตรลดา  ศรีมงคล 
9.  นางจิรภา  พลอยบุตร 
10.  นางพเยาว์  งามสมเกล้า 

 
 
 
 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“หนึ่งแสนครูดี” 
ประจ าปี  2556 

 
 
 
 

คุรุสภา 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
    สถานศึกษา 
 -  สถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ

คุณธรรมน าชีวิตพิชิตส่ิงเสพติด  “ค่ายพุทธบุตร” 
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัด
อ่างทอง  ร่วมกับส านักงาน

พระพุทธศาสนา 
-  รางวัลชมเชย  /  โรงเรียนต้นแบบรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

สพม.  3 

-  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  
รอบสาม  (พ.ศ.  2554  -  2558)  จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านมัธยมศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ

การศึกษา  (องค์การมหาชน) 

ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
นางสาวน้ าเพ็ชร  พยัคสิงฆ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ลพบุรี   

นางสาววรรณพร  เขตต์บางกุ้ง 
นางสาวกัลยารัตน์  ทิพยะพร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 
การแข่งขันภาพประติดทางวิทยาศาสตร์  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ลพบุรี   
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงปรียาภรณ์ รอดประยูร รางวัลเหรียญทอง สพม.  3 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณนาค 
เด็กหญิงกมลชนก พิชัยกรศิลป์ 
เด็กหญิงบุษบา  มธุรส 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขันวาดภาพระบายสีทาง

วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ลพบุรี   

เด็กชายสุพินิจ  พรรณวิมาน 
เด็กหญิงศศิธร  มีคุณ 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ลพบุรี   

เด็กชายทศพล  ไม้ทอง 
เด็กหญิงกรทอง  แย้มยินดี 
เด็กหญิงกรรณิการ์  มะเสมา 
เด็กหญิงชดากานด์  ภักดี 
เด็กหญิงณัฐธิตา  ชีพพยัคฆ์ 

รางวัลชนะเลิศ  อันดับ  1 
การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ  

(Skit) 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ลพบุรี 

เด็กชายรัชติพงษ์  กุลวรรณ 
นายธีรภัทร์  รวยทรัพย์ 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขันเปตอง  (การตีลูก) 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ลพบุรี 

เด็กชายวีรชนม์  หมัดอารี 
เด็กหญิงศุภรัตน์  อุบลพูล 
เด็กหญิงกนกพร  เม่นน้อย 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์   

(ประเภท  2)  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวมณีนุช  มะยมหวาน 
นางสาวไพลิน  ส าอางจิตร์ 
นางสาวมุก  เสือไพร 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  

(ประเภท  2)  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงวิภารัตน์  กิจประมวล รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง  (อ่านในใจ)  

ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงอัญชลิตา  จันตรีสุคนธ์ รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัด

ลายมือ  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวปัทมา  ทองธานี 
นางสาววราวรรณ  จันตดิษฐ์ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 -  

ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอุมาพร  แจ้งนคร 
นายปองพล  ทองเทพ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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เด็กหญิงพิมรพฒัน์  หาวิเชียร การแข่งขันการสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ม.1  -  ม.3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณนาค รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1- ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงดวงฤทัย ทรัพย์รุ่งโรจน ์
เด็กหญิงสุชาวรี  แพรด า 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ

ติด ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงปรียาภรณ์ รอดประยูร 
เด็กหญิงพิมรพฒัน์  หาวิเชียร 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายภานุพงษ์  ธัมประเสริฐ รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี   

ม.4  - ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายภัทรพล  คงคาชาติ 
 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1 - ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกนกวรรณ  ดงภูยาว 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4 - ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงวราภรณ์  เชิดแสง 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

ประเภทหญิง  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวน้ าเพชร  พยัคสิงห์ 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

ประเภทหญิง  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายรัชชานนท์  สอนดี 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทชาย  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงขวัญสิริ  ฉัตรแสง 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงปนิษฐา  แนบเนียน 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  

ประเภทหญิง  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายกิติคุณ  สินศิริวัฒน์ รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  

ประเภทชาย  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงอารี  การเลิศดี 
เด็กหญิงน้ าทิพย์  ทัพคุณ 
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สาครชาติ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันประติมากรรม  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายธนพล  พวงบุปผา 
เด็กหญิงศศิธร  มีคุณ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดมารยาทไทย  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายศิลา  อ่อนธรรม 
นางสาวมณีพรรณ  สุดใจ 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดปาน รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   

ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายพงศกร  เริงจักร ์ รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   

ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนพล  แจ้งนคร 
นายสุรพล  บัวบุศย์ 
นางสาวสุมิตรา  ตาแก้ว 
นางสาวสุพรรษา  มาลัยทอง 
นางสาวมณฑิญา  ปานใส 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานคุณธรรม  

 ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวจีราพรรณ  สถิตย์
เสถียร 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story 

Telling)  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงนัฐธิตา  ชีพพยัคฆ์ 
เด็กหญิงชดากานด์  ภักดี 
เด็กหญิงกรทอง  แย้มยินดี 
เด็กหญิงกรรณิการ์  มะเสนา 
เด็กชายทศพล  ไม้ทอง 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันละครส้ันชวนหัว (Skit)  ม.

1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววรรณพร  เขตต์บางกุ้ง 
นางสาวสุธิณี  รักษาศักดิ์ 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 
ASEAN QUIZ  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวชนิดาภา  มะกล่ า 
นางสาวพรรณราย  ขวัญยาใจ 
นางสาวมณีรัตน์  เพ็ชร์แสง 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันละครส้ันชวนหัว (Skit)  ม.

4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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นางสาวสุนิสา  บัวบุตร 
นายมงคลชัย  ชัยวงษ์ 
นางสาวธิดารัตน์  จ าแม่น 
นางสาวอาภาภรณ์  แท่นรัตน์ 
นางสาวณัฐธิวรรณพุ่มโพธิ์งาม 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

ประเภททดลอง  ม.4  -  ม.6 
 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวกัญญารัตน์  น้ าค า 
นางสาวนรีรัตน์  เปล้ืองกลาง 
นางสาวจิราพรรณ นันทะเสน 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายรัชชานนท์  สอนดี 
 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภท

ชาย  ม.1  -  ม.3 

สพฐ. 

เด็กหญิงปรียาภรณ์  รอด
ประยูร 
เด็กหญิงพิมรพฒัน์  หาวิเชียร 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ม.1  -  ม.3 

สพฐ. 

เด็กหญิงธิตยา  ศรีอ่ า 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันกีฬากระโดดไกล  รุ่นอายุ  

13  ปี 

งานปาริชาตเกมส์ 
สพม.  3 

เด็กชายศรายุ  ศรีทองพิทักษ์ 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันกีฬาพุ่งแหลน  รุ่นอายุ15  ปี 

งานปาริชาตเกมส์ 
สพม.  3 

นายปวีร์  มหากิจ รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกีฬาเขย่งก้าวกระโดด  รุ่น

อายุ  18  ปี 

งานปาริชาตเกมส์ 
สพม.  3 

นางสาวบุปผา  ทรัพย์จิตร์ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันกีฬาทุ่มน้ าหนักรุ่นอายุ18  ปี 

งานปาริชาตเกมส์ 
สพม.  3 

นายชาญวิทย์  สอนดี รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันกีฬากระโดดสูงรุ่นอาย1ุ8  ปี 

งานปาริชาตเกมส์ 
สพม.  3 

เด็กชายคชารักษ์  คชา รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกีฬากระโดดไกล  รุ่นอายุ  

13  ปี 

งานปาริชาตเกมส์ 
สพม.  3 

นางสาววาสนา  ธนารักษ์ 
นางสาวชนิดาภา มะกล่ า 
นางสาวสุนิสา  บัวบุศย์  

รางวัลชมเชย 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี 

ศาลเยาวชนและครอบครัว 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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นางสาวมณีพรรณ  สุดใจ รางวัลชนะเลิศ 

การประกวดนักเรียนนักศึกษาตาม
โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ระดับ

จังหวัด 

สพป.  1 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนพล  แจ้งนคร รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวน้ าเพชร  พยัคสิงห์ 
นายธีรวุฒิ  พลทรัพย์ 
นางสาวกิรติ  หลอดแก้ว 
นายเนติภูมิ  เสือไพร 
นางสาวปัทมา  ทองธานี 
นายสหรัฐ  พลพิทักษ์ 

ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น   สมาคมคนของแผ่นดิน 
ร่วมกับ 

 ศูนย์คุณธรรม   
องค์การมหาชน  และ 

กลุ่มวิทยาลัยใน 
เครือไทย  -  เทค 

 
ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายวีรชนม์  หมัดอารี 
นายอนุวัตร  ไทรทอง 
นายจักรชัย  บัวบุศย์ 
เด็กชายวันเฉลิมประเสริฐไทย   
นายกิติคุณ  สินศิริวัฒน์ 

  

 

11.2  งาน/โครงงาน/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ หลักฐาน 
1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ของสถาน 
ศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และมีผลงานทาง
วิชาการ เพื่อแสดงศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศ หรือผลงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ 
 

รายงานการด าเนินงาน 

2 โครงการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล 1.  ครูได้รับการนิเทศครบ รายงานการด าเนินงาน 
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ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน ทุกคน 100 %  

2. ครูมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดร้อยละ 
93.60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

12.1 ผลประเมินรอบปีที่ผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

  
  

 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

  
  

 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู ้และ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

  
  

  

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  
 
 

 
  

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 
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มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  
  

  

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

  

 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดใน กฎกระทรวง 

     

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู ้

     

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
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ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม        
มีค่าเฉล่ีย  4.73 

 
13.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.รอบสาม  เมื่อวันท่ี  
11-13  ธันวาคม พ.ศ. 2555  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา  ดังนี้      

    

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 9.21 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

9.55 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

8.81 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น   8.18 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8.23 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนกระ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา 

4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

3.52 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

5.00 ดีมาก 
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สถานศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 80.30 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่  80  คะแนนขึ้นไป                                     ใช่         ไม่ใช่ 

- มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12  ตัวบ่งช้ี           ใช่         ไม่ใช่ 
- ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่         ไม่ใช่ 

          สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา               ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 

            14. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก   
 
จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  
 

จุดเด่น 

 มีการน าผลการประเมินในปีก่อนมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีกิจกรรมและ
โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  การก าหนดบทบาท  หน้าท่ีของบุคลากรท่ีชัดเจน  การ
สร้างความตระหนักให้กับครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  ผุ้บริหาร  
ครูและบุคลากรมีความพร้อมและมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน  ตามเป้าหมายคุณภาพท่ี
วางไว้  ส่งผลให้ผลการสอน  ONET  ในภาพรวมของโรงเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น 
 
จุดควรพัฒนา 
 ระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียนท่ีสะดวกต่อการเข้าถึงและการเช่ือมโยงได้  
บุคลากรทุกคนรับรู้ร่วมกันถึงผลการประเมินคุณภาพภายในและทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
พัฒนา  พร้อมท้ังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อบุคลากรอื่นและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
 
ข้อเสนอแนะ 
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 จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ  โดยเชิญวิทยากร  ศึกษานิเทศก์ มาให้ความรู้  จัดให้มีการศึกษาดูงาน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ  เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้พร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไป 

 

จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 

จุดเด่น   
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  1)  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2)  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3)  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
          สถานศึกษามีประสิทธิภาพจากการบริหารจัดการและการพัฒนา 
3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1)  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอน 
2)  มีการประเมินแผนการเรียนรู้ของครูทุกคน 

4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี  จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ 
2) ปรับปรุงห้องทดลองวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการทดลองวิชาชีววิทยา  

ฟิสิกส์  และเคมี 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) คณะการรมการสถานศึกษาได้ร่วมกับสถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2) จัดให้มีการนิเทศติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินโครงการ  กิจกรรมท่ีมีระบบ
และมีเอกสารเผยแพร่ 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1)  น าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
  2)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการท าโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน   

1) การจัดท าระบบสารสนเทศให้ครบทุกงานและเป็นปัจจุบัน 
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2) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายทุกวันในกิจกรรมหน้าเสาธง  

และรักการออกก าลังกาย 
2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
3) สถานศึกษาควรน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนการ

สอนและแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคนไปพัฒนา 
2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1)  สถานศึกษาควรให้โอกาสคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมก าหนดนโยบาย

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและเอกลักษณ์    และได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีก่อนเสนอต่อสาธารณะ 

  2)  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ  ด้าน
บุคคล  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารท่ัวไป  ประเมินระบบ  มีกระบวนการประเมินเอกสารการ
ประเมิน  และการใช้ผลการประเมินเพื่อการพัฒนา 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้น าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปล่ียนการสอน  เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าปัญหาจากการสอนไป
ท าวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนของผู้เรียน  โดยจัดให้มีการนิเทศการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ  จริงจัง  และน าผลการนิเทศมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 

4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
1) สถานศึกษาควรพัฒนาครู  บุคลากร  โดยการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ศึกษาดูงานเพื่อให้ครุมีความรู้  ความเข้าใจในการเขียนโครงการ  ก าหนดเป้าหมายทุกโครงการ  ท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  สามารถสร้างเครื่องมือประเมิน  เพื่อให้ผลการประเมินเท่ียงตรงและ
น่าเช่ือถือ  สะท้อนสภาพที่แท้จริงของสถานศึกษาได้ 

2)  สถานศึกษาควรจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ครบถ้วน  สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม 2 ปี 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  สถานศึกษาน าประเพรีไหว้ครู  บูชาเตา   ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนประกอบอาชีพ
ตีมีด  เป็นการไหว้ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา  ในวันนั้นจะมีการเล้ียงอาหารท้ังหมู่บ้าน  อาหาร
ประกอบด้วย  เหล้าขาว  ไก้ต้ม  ฯลฯ  และอวยพรให้กันละกัน  เรียกว่า  “ค้ าคูณ”  มาถ่ายให้
นักเรียน  สามารถปฏิบัติประเพณีไหว้ครูบูชาเตาได้เป็นอย่างดี    
 
 

15.  สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา 

1. อาคารไม่เพียงพอ  ขาดห้องพิเศษต่างๆ 

2. บุคลากรไม่เพียงพอในสาขาวิชา  ศิลปะ  ฟิสิกส์ 

3. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพ่ึงประสงค์  ขาดวินัย  ขาดคุณธรรม  จริยธรรม   

4. ขาดทรัพยากร  (งบประมาณ)  ในการพัฒนาการศึกษา 

5. นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวท่ีมีปัญหา  จึงส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน 

จุดเด่น 
1. โรงเรียนอยู่ในชุมชนท ามีด  ท าให้มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถให้ความรู้กับ

นักเรียนได้ 

2. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียน  น่าอยู่น่าเรียนรู้ 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

4. ครูมีความรู้ความสามารถหลากหลาย 

5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและกล้าแสดงออก 

6. นักเรียนให้ความร่วมมือและกระตือรือรน้ในการรว่มกิจกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดจ้างครูชาวต่างประเทศให้ความรู้กับนักเรียนด้านการส่ือสารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประเทศ

อาเซียน 

2. ส่งเสริมงานด้านวิชาการโดยจัดหาส่ือเทคโนโลยี  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและให้บริการ

แก่ครู  นักเรียน 

3. ส่งเสริมงานด้านกิจการนักเรียนโดยมีมาตรการในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพ่ึง

ประสงค์  โดยการสร้างวินัยให้นักเรียนท้ังด้านมารยาท  การแต่งกาย  การด ารงชีวิต  เป็นต้น 

4. ส่งเสริมงานด้านงบประมาณโดยการระดมทุน  จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน 
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5. ส่งเสริมงานด้านอาคารสถานท่ีโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลร่วมกัน 

6. โรงเรียนควรมีอาคารถาวร  เพื่อจัดห้องเรียน  การเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  2 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
1. การบริหารจัดการศึกษา 

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

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเจริญ  บัวลี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร ู

- 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 

นางรวี     อาศัยสุข 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางยุพดี     เอมะพรหม 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผน 

นายสุทัศน์  รักแดน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายธีระศักด์ิ     สังข์บุญชู 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ 
- งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
- งานนิเทศภายในสถานศึกษา 
- งานการรับนักเรียน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
- งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- งานอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร 
- งานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

 - งานแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ จัดสรรงบประมาณ  
    ประเมินโครงการ 
 - งานบริหารการเงินและบัญช ี
 - งานบริหารพัสดุและสินทรพัย ์
 - งานควบคุมภายใน 
 - งานการเก็บรักษาเงิน 
 - งานตรวจสอบการรับ จ่ายเงิน 
 - งานรายงานโครงการลดการใช้พลังงาน 
  - งานเลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน  

 - งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 - งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 - งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 - งานวินัยราชการและการออกราชการ 
 - งานทะเบียนประวัติข้าราชการ 
 - งานชุมชน 
 - งานลูกจ้างประจ า 
 - งานเวรยาม รักษาการณ์ 
 - งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - งานพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
 - งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 - งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 - งานป้องกันแก้ไขยาเสพติด 
 - งานส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 - งานเลขานุการกลุ่มบริการงานบุคคล 

 - งานธุรการ สารบรรณ 
 - เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   และคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและคร ู
 - งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 - งานประสานงานเครือข่ายการศึกษา 
 - งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 - งานสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 - งานอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 - งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
  - งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
 - งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์การศึกษา 
-- งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 - งานยานพาหนะ 
 - งานนักการภารโรงและพนักงานขับรถ 
 - งานดูแลกิจการร้านสวัสดิการในโรงเรียน 
 - งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - งานเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป 
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2.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล  รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  น้อมน า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

      พันธกิจ  
 1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่นให้มีโอกาสทาง
การศึกษาอย่างผู้เรียนตามสิทธิเท่าเทียมกัน  ท่ัวถึง 
 2  พัฒนาหลักสูตร  จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เน้นการบูรณาการมีความเป็นไทย  
มีจิตส านึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม 
 3  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะการ
ด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 4  พัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี  และการศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้าของ
สังคมโลก 
 5  จัดระบบบริหารจัดการท่ีสนองความต้องการของผู้เรียน  ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

      เป้าหมาย 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

2. นักเรียนอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม  ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. นักเรียนมีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ
มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมโลกอย่างเป็นสุข 

5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

      อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 

       เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียนรู้ 

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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       -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สร้างความ
เสมอภาค และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       -  พัฒนาความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       -  สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
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 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนการน าความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

5.  ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ปีการศึกษา 2556 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 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 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี

เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ       
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  
 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

ระดับดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด    
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว         

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้า 

หาความรู้เพิ่มเติม 
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรคตั์ดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล      

ระดับดี 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

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

 
ร้อยละ 70  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดี 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 95  ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 30 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

ระดับดีมาก 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                                                   
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน          

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา    

ร้อยละ 85  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ            
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน      
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 80  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละ 100  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา 

ผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ

ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ                

ระดับดีมาก 
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8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีเย่ียม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ

กระจายอ านาจ 

ระดับดีเย่ียม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 

การจัดการศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ระดับดีเย่ียม 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ระดับดีเย่ียม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 

ระดับดีมาก 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

ระดับดีเย่ียม 

 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีเย่ียม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีมาก 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดีมาก 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                     

ระดับดีเยี่ยม 
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11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี

ส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ระดับดีเย่ียม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

ระดับดีเย่ียม 

11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับดีเย่ียม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเย่ียม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเย่ียม 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้  

ระดับดีเยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา    

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  

รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง                                   

ระดับดีเย่ียม 
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13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                                         
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                                                    
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

ระดับดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น       
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา ระดับดีเย่ียม 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี  3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี ้
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
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    -  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการด้านการใช้งบประมาณ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1.โครงการจัดท า
แผน 

และพัฒนา
ศักยภาพบริหาร
งบประมาณ 

ด้านปริมาณ 
1. ประชุมสรุปและรายงานผล

การด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ 

2556 จ านวน 1 ครั้ง                 

2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม ตัว

บ่งช้ีความส าเร็จเป็นแนวทางใน

การด าเนินงาน 

3. ทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/

งาน ด าเนินงาน/โครงการตาม

แผนปฏิบัติการท่ีสามารถ

ติดตาม ตรวจสอบได้         

 4. มีการสรุปผลการด าเนินงาน

และรายงานผลเมื่อส้ินสุดการ

ด าเนินงานตามแผนครบทุกงาน 

ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติราชการ 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีน ามาใช้
บริหารโรงเรียน มีการสรุปและ
รายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ  

ด้านปริมาณ 
1.  ผู้รับผิดชอบรายงาน
โครงการที่รับผิดชอบ ร้อยละ 
91.48 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ ร้อยละ 
89.66 
ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีแผน ปฏิบัติราชการ 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีน ามาใช้
บริหารโรงเรียน มีการสรุปและ
รายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ  

สอดคล้องกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 8 

สอดคล้องมาตรฐานท่ี 

12 (12.1-12.5),                   

14 (14.1-14.2) 
 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา  และ
การจัดการเรียนรู้สู่
คุณภาพผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สร้างและพัฒนา
หลัก สูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  จัดรายวิชาเพิ่มเติม
ท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความถนัดและความ 
สามารถและความสนใจ           
3. ร้อยละ  80   กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสามารถส่งเสริม
และตอบ สนองความต้องการ
และความสามารถ  ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน           
4. ร้อยละ80 ของครทูี่ได้รับการ
ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง   
ด้านคุณภาพ 
    สร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถ่ิน จัดราย วิชา
เพิ่มเติมที่หลาก หลายให้ผู้เรียน
ได้เลือกตามความถนัดและ
ความสามารถและความสนใจจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้อง การ
และความ สามารถ ความถนัด

ด้านปริมาณ 
1. หลักสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 

2. ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชา

เพิ่มเติมท่ีหลาก  หลายตาม

ความถนัดและความสามารถ

และความสนใจ   

3. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ

ตอบสนองความต้องการและ

ความสามารถ ความถนัด  และ

ความสนใจ 

4. ครูสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย

ตนเอง   

 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อท่ี  2 
(พัฒนาระบบการเรียน
การสอนสู่คุณภาพ
ผู้เรียน)   สอดคล้อง
มาตรฐานท่ี 2  (ตัวบ่งช้ี
ท่ี  10.1-10.4) 
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และความสนใจของผู้เรียนและ 
ส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง   

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

2. โครงการนิเทศ  
ติดตาม ประเมินผล
ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ
ผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครูทั้งหมดมี
ความ สามารถในการจัด การ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. ร้อยละ 80 ของครูทั้งหมดมี
การน าผลการประเมินมา
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ
การสอน ก ากับ ติดตามตรวจ 
สอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียน    การสอนอย่างสม่ า 
เสมอ 
ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนด าเนิน การนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องจริงจัง และครูจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ท าให้ทุกกลุ่ม 

 

ครูได้รับการนิเทศครบทุกคน 

100 % และมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด 93.60 % 

 
สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 2
มาตรฐานท่ี 10 (5) 

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดท า

ด้านปริมาณ 
1. ครูร้อยละ 83 มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2. ครูร้อยละ 83 มีการจัดท า

1. ส่งเสริมให้ครูจัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียน มาใช้ในการ

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 2   
มาตรฐานท่ี 7 
(7.2,7.7) 
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งานวิจัยในช้ันเรียน
ของครู) 

สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียน มาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนท่ี
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
3. ครูร้อยละ 83 มีการศึกษาวิจัย 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน 

วางแผนจัดการเรียนท่ี
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ร้อยละ 100 
2. ส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิจัย 

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน

วิชาท่ีรับผิดชอบและใช้ในการ

ปรับการเรียนการสอนเปล่ียน

การสอน ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 
การปรับการสอนอย่างน้อยคนละ

1 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน 

4. ครูร้อยละ 83 มีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

ด้านคุณภาพ                      

ครูมีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคล  จัดท า

สารสนเทศอย่างเป็นระบบใช้

ข้อมูลสารสนเทศจากผลการ

วิเคราะห์ผู้เรียน  มาใช้ในการ

วางแผนจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล  ตลอดจนมี

การศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหา

ความรู้  เกี่ยวกับการวิจัยทาง

การศึกษา  มีความรู้ในการวิจัย  

มีการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

3. ครูมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในช้ันเรียน ร้อยละ 84.40 

4. ครูมีความพึงพอใจร้อยละ 

95.80 
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แก้ปัญหา  และพัฒนาผู้เรียนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตน

รับผิดชอบ  และได้รับการ

ยอมรับ  มีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในช้ันเรียน  

ตลอดจนน าผลการวิจัยไปใช้ใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ของครู  รวมท้ังพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

4. งานจัดซื้อจัดจ้าง 

(จัดซื้อวัสดุงาน

วัดผลและ

ประเมินผล) 

 

ด้านปริมาณ 
1. การบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจร้อยละ 80                   
2. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานและ
การพัฒนาผู้เรียนร้อยละ  80 
ด้านคุณภาพ        
   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
การวัดผลและประเมินผล 
รวมท้ังการจัดท าเอกสารส าหรับ
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
 

ครูผู้สอนมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
ในการวัดผลและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ  
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจในผลการบริการ 

สอดคล้องกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 7 

สอดคล้องมาตรฐานท่ี 

11 (11.4), 12 (12.5) 

 

5. งานจัดซื้อจัดจ้าง ด้านปริมาณ บุคลากรงานแนะแนว สอดคล้องกับนโยบาย/
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(จัดซื้อวัสดุ
ส านักงานงานแนะ
แนว) 
 

1. บุคลากรงานแนะแนวมวีัสดุ
ใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
2. บุคลากรงานแนะแนวพัฒนา
งานให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น 
ร้อยละ 75 
3.  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงานแนะ
แนว ร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
   บุคลากรงานแนะแนว 
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมี
วัสดุใช้ในการปฏิบัติงานท าให้
พัฒนางาน  มีความพึงพอใจผล
การบริหารงาน มีการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง ตรงตามเวลา มี
ประสิทธิ์ภาพ และคุณภาพงาน
ดีขึ้น   
 

ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมี
วัสดุใช้ในการปฏิบัติงานท าให้
พัฒนางาน มีความพึงพอใจผล
การบริหารงาน มีการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง ตรงตามเวลา มีประ
สิทธิ ภาพ และคุณภาพงานดี
ขึ้น   
 

ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 7   
มาตรฐานท่ี 7 (1-3) 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

6. โครงการพัฒนา
บุคลากร 

ด้านปริมาณ 
   ครูในโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
ศักยภาพของตนเอง ตลอดปี
การศึกษา 2556 
ด้านคุณภาพ 
    ครูมีความรู้ มีเจตคติท่ีดี 
น าเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ใน

1. ครูทุกคนรับฟังความ
คิดเห็นและยอมรับการเปล่ียน
แปล ร้อยละ 97 
2. ครูมีความรู้ มีเจตคติท่ีดี 
น าเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ใน
การจัดการศึกษากับนักเรียน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ร้อย
ละ 86 
 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 7   
มาตรฐานท่ี 7 (1-9) 
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การจัดการศึกษากับนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
 

7. งานจัดซื้อจัด
จ้าง (จัดซื้อวัสดุ
และครุภัณฑ์
ส านักงานกลุ่ม
บริหาร
งบประมาณ)                                        

ด้านปริมาณ 

1.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

มีวัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80  

2.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ร้อยละ 75  

3.  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง

พึงพอใจผลการบริหารงาน 

ร้อยละ 75  
 

1.บุคลากรทุกคนมีวัสดุใช้ 
ร้อยละ 90 
2. บุคลากรมีการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
3.ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจ ร้อยละ 80 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 7 
สอดคล้องมาตรฐานท่ี 11 
(11.1) 

 

8. งานจัดซื้อจัด

จ้าง (จัดซื้อวัสดุ

ส านักงานกลุ่ม

บริหารทั่วไป) 

 

ด้านปริมาณ 

1. บุคลากรฝ่ายบริหารท่ัวไปมี

วัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อย

ละ 90 

2.บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

พัฒนางานให้มีประสิทธิ์ภาพ

มากยิ่งขึ้นร้อยละ 80 

3.  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง

พึงพอใจผลการบริการจาก 

1.  บุคลากรกลุ่มบริหารท่ัวไป 

ผู้รับ บริการและผู้เกี่ยว ข้องมี

วัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อย

ละ 95  

2. บุคลากร มีความพึงพอใจ

ผลการบริหารงาน ร้อย 85 

3. บุคลากรมีการพัฒนางาน

อย่างเป็น มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85            

สอดคล้องกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 7     

สอดคล้องมาตรฐานท่ี 12 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 ฝ่ายบริหารทั่วไปร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ 

  บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมี
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วัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน ท า
ให้พัฒนางาน  มีความพึง
พอใจผลการบริหารงาน   มี
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง ตรงตามเวลา มี
ประสิทธิ์ภาพ และคุณภาพ
งานดียิ่งขึ้น 

9. งานจัดซื้อจัด
จ้าง (จัดซื้อน้ ามัน
เช้ือเพลิง หล่อล่ืน
และซ่อมบ ารุง)  
 

ด้านปริมาณ 

1. บุคลากรในโรงเรียนมี

น้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  

2. รถยนต์ของทางราชการมี

สภาพพร้อมใช้ตามอายุการใช้

งาน ร้อยละ 80 

3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง

พึงพอใจผลการบริหารงาน

งบประมาณ ร้อยละ 75 

ด้านคุณภาพ 

  บุคลากรในโรงเรียน 

ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมี

น้ ามันเช้ือเพลิงหล่อล่ืน เพื่อ

การปฏิบัติ งานอย่างเป็น

ระบบท่ีถูกต้อง ตรงตามเวลา  

มีประสิทธิภาพและพัฒนา

คุณภาพงานได้อย่าง มี

ประสิทธิ์ภาพและมีความพึง

พอใจในผลของการ

บริหารงานได้ดียิ่งขึ้น 

1. บุคลากรในโรงเรียนมี

น้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  

2. รถยนต์ของทางราชการมี

สภาพพร้อมใช้ตามอายุการใช้

งาน ร้อยละ 80 

3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง

พึงพอใจผลการบริหารงาน

งบประมาณ ร้อยละ 93.54 

 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 7 
สอดคล้องมาตรฐานท่ี 11 
(11.1) 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

10. งานจัดซื้อจัด
จ้าง (จัดซื้อวัสดุ, 
อุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล) 

ด้านปริมาณ    
 ครูในกลุ่มบริหาร งานบุคคลมี
วัสดุ-อุปกรณ์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 80% 
ด้านคุณภาพ    
   เพื่อให้มีวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ด าเนินกจิกรรมด้านบริหาร
บุคคลอย่างเพียงพอ 
 

1.  บุคลากรได้พัฒนางาน
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ร้อยละ 
96 
2. ครูในกลุ่มบริหารบุคคลมี
วัสดุใช้ในส านักงาน ร้อยละ 
98  
 

สอดคล้องกับนโยบาย /
ยุทธศาสตร์ ข้อ 7 
สอดคล้องมาตรฐานท่ี 11 
(11.1) 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน   
(พัฒนาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา) 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีนิสัยรัก

การอ่านและแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ 

รอบตัว 

2. ผู้เรียนร้อยละ 75  มีทักษะ

ในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  

ต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 75  เรียนรู้

ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4. ผู้เรียนร้อยละ 75  สามารถ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

ด้านคุณภาพ         

  นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง

วิทยาคม  มีนิสัยรักการอ่าน

และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้

และส่ือต่างๆ รอบตัวมีทักษะ

ในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  

และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา

1. ผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่าน

และแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองจากห้องสมุดและแหล่ง

เรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตัว

ร้อยละ 86.27 

2. ผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน  

ฟัง  ดู  พูด  เขียน  ต้ังค าถาม

เพื่อค้นคว้าหาความรู้ร้อยละ 

80.88  

3. ผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกันเป็น

กลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันร้อยละ 82.84   

4. ผู้ เรี ยน  สามารถใ ช้

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ร้อย

ละ 100  

5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อย

ละ 96.00    

 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 6 
มาตรฐานท่ี 3 ,11  
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ความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกัน

เป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น  เพื่อการเรียนรู้

ระหว่างกัน  และสามารถใช้

เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

2. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์                       
(สวนสมุนไพรและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 1) 
 

ด้านปริมาณ 
1.  พืชสมุนไพรร้อยละ 100 มี
ป้ายบอกสาระความรู้และ
บอกสรรพคุณ 
2.  นักเรียนระดับ ม. ต้น ร้อย
ละ 100 ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้โต๊ะเก้าอี้ท่ี
ได้มาตรฐานสะดวก    
และปลอดภัย 
ด้านคุณภาพ 
  พืชสมุนไพรของสวน
สมุนไพรของโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมมีป้ายบอกสาระ
ความรู้และบอกสรรพคุณ
อย่างเหมาะสม และห้อง 
ปฏิบัติการวิทยา ศาสตร์ 1  
นักเรียนระดับ ม. ต้น  ปฏิบัติ 
การทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
โต๊ะเก้าอี้ตามมาตรฐานสะดวก
และปลอดภัย 
 

1.  พัฒนาสวนสมุนไพรเป็น
แหล่งเรียนรู้และท าป้าย
อธิบายสรรพคุณพืชสมุนไพร 
ร้อยละ 100                   
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ร้อยละ 
50 เนื่องจากงบประมาณ ไม่
เพียงพอ 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 6   
มาตรฐานท่ี 2 (2.4) 11 
(11.1) 
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3. ปรับปรุงพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา (Sound 
Lab) 

ด้านปริมาณ 

1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ

ทางภาษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ

ทางภาษาท่ีเหมาะสมและ

ปลอดภัย ร้อยละ80 
 

ด้านคุณภาพ 

   โรงเรียนมีห้อง ปฏิบัติการ

ทางภาษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

เหมาะสมและปลอดภัย 

 

1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ

ทางภาษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ

ทางภาษาท่ีเหมาะสมและ

ปลอดภัย ร้อยละ80 

 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 6   
มาตรฐานท่ี 11  (11.1) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 
4. โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ 

ด้านปริมาณ    
1.ร้อยละ 90  โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ในอาคารเรียน
บริเวณโรงเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
2. ร้อยละ 85 โรงเรียนมีการ

ปรับ ปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนให้ใช้ได้ปกติ 

3. นักเรียนทุกคนได้รับความ

ปลอดภัยจากการใช้อาคาร  

ต่าง  ๆ 

4. ร้อยละ 90 โรงเรียนมี

แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใน
อาคารเรียนบริเวณโรงเรียนให้
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ร้อยละ 93.25 
2. โรงเรียนมีการปรับ ปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรียนให้ใช้ได้

ปกติ ร้อยละ 90.75 

3. นักเรียนทุกคนได้รับความ

ปลอดภัยจากการใช้อาคาร  

ต่าง  ๆ 

4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่

สนับสนุนการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95.20 
 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 6   
มาตรฐานท่ี 11 (11.1-
11.3) 
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เรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

ด้านคุณภาพ       

   โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งใน

อาคารแบะบริเวณโรงเรียน มี 

สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ท่ี

เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการ

ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารและ

อาคารประกอบ มีอาคาร

สถานท่ีเหมาะสม และ

ปลอดภัยและสนับสนุนการ

เรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 
5. โครงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

ด้านปริมาณ    
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน
รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระ ทบท่ีเกิด
จากการ   เปล่ียนแปลงส่ิง 
แวดล้อม  
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมี
ส่วนร่วม กิจกรรม/ลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและพฒันา
ส่ิงแวดล้อม 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 93.90 

2. นักเรียนรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระ ทบท่ีเกิดจากการ   
เปล่ียนแปลงส่ิง แวดล้อม 
ร้อยละ 94.3 
2. นักเรียนมีส่วนร่วม 
กิจกรรม/ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนและพฒันา

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 6 
มาตรฐานท่ี 11 (11.1-
11.3) 
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ด้านคุณภาพ            
   นักเรียนรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระ ทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงส่ิง  แวดล้อม ได้
ส่วนร่วม กิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  

ส่ิงแวดล้อม 
ร้อยละ 100 

6. งานการใช้เงิน
ค่าสาธารณูปโภค
และค่าเช่าท่ีดิน 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของอาคาร

สถานท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่าง

เหมาะสมสภาพ แวดล้อมท่ี

เอื้อต่อ การเรียนรู้ 

2.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี

สุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยในห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ  

3.  ร้อยละ 80 ขอผู้เรียน

ได้รับบริการเทคโนโลยีสาร 

สนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อต่อ

การเรียนรู้                   

ด้วยตนเองและการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม  

 

1. อาคารเรียนมีไฟฟ้าท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

2. ผู้เรียนมีความปลอดภัยใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
ร้อยละ 80 

3. ผู้เรียนได้รับบริการจาก
ห้องเทคโนโลยี ร้อยละ 100 

4.. บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 91.90 

สอดคล้องกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 8 
สอดคล้องมาตรฐานท่ี 11 
(11.1) 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 ด้านคุณภาพ            

   บุคลากรในโรงเรียน มีอาคาร
สถานท่ี สภาพ แวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
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การเรียนรู้ ผู้เรียนมีสุขภาพ
อนามัย มีความปลอดภัยในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ ได้รับบริการ
สาร สนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมท าให้ผู้เรียน เรียนอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและคุณภาพดีข้ึน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
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(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการ
นโยบายเรียนฟรี 
เรียนดี  15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ   

ด้านปริมาณ 
1.ร้อยละ  100  ของนักเรียนมี
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส าหรับกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การ
สนับสนุน  
2. ร้อยละ 82 ของนักเรียนได้
แสวงหาความรู้จากกิจกรรมต่างๆ 
3.  ร้อยละ 82 ของนักเรียนได้
แสดงความสามารถทางวิชาการ
และความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน  
4. ร้อยละ 82 ของนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
5.  ร้อยละ 82 ของผู้ร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน  
และได้แสดงความสามารถทาง
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน ได้แสวงหาความรู้ช่ืน
ชม  ร่วมและชม  กิจกรรมต่างๆ  
และนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่ี
รัฐบาลให้การสนับสนุน ร้อยละ 
100  
2. ร้อยละ 82 ของนักเรียนได้
แสวงหาความรู้จากกิจกรรมต่างๆ 
3.  ร้อยละ 82 ของนักเรียนได้
แสดงความสามารถทางวิชาการ
และความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน  
4. ร้อยละ 82 ของนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
5. ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ ร้อย
ละ 90.68  
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 5  
มาตรฐานท่ี 3 (3.1-
3.2) 4 (4.4)  
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

2. โครงการแนะ
แนวการศึกษาและ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 75 นักเรียนได้รับ

บริการแนะแนว 

2. ร้อยละ 75 ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
3. ร้อยละ 75 รู้จักและเข้าใจ
นักเรียนในความรับผิดชอบเป็น
รายช้ันเป็นรายบุคคลสามารถคัด
กรอง นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง
และกลุ่มปัญหาได้ 
4. ร้อยละ 75 สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและค้นหาวิธีการช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มมี
ปัญหา รวมท้ังพัฒนานัก เรียน
กลุ่มปกติในเบ้ืองต้นได้  
5. ร้อยละ 75 มีแนวทาง ในการ
ช่วยเหลือนักเรียน สามารถป้องกนั 
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาสามารถสง่
ต่อและให้ค าปรึกษานกัเรียนได้  
6. ร้อยละ 75 สามารถจัดกิจกรรม 
ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนได้  
7. ร้อยละ 80 มีการนิเทศ ติดตาม
และประเมนิผลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับบริการ  แนะแนว 
ครตูระหนักและเห็นความส าคัญ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือ

1. มีการใหบ้ริการแนะแนวแก่

นักเรียน 

2. ครูเห็นความส าคัญของระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

3. เข้าใจนักเรียนในความ

รับผิดชอบเป็นรายช้ันเป็น

รายบุคคลสามารถคัดกรอง

นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงและกลุ่ม

ปัญหาได้ 

4. วิเคราะห์ปัญหาและค้นหา

วิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม

เส่ียง หรือกลุ่มมีปัญหารวมท้ัง

พัฒนานักเรียนกลุ่มปกติใน

เบ้ืองต้นได้  

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 5   
มาตรฐานท่ี 1 (1.1-
1.6) 2 (2.1-2.5) 7 
(7.1-7.3)   
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นักเรียนรูจ้ักและเข้าใจนักเรียนใน
ความรับผิดชอบเป็นรายชัน้เป็น
รายบุคคล คัดกรองนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหาได้ 
วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือ
กลุ่มมีปัญหา รวมทั้งพัฒนา
นักเรียนกลุ่มปกติในเบื้องต้นได้ มี
แนวทาง ในการช่วยเหลือนักเรียน 
สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหา          สามารถสง่ต่อและ
ให้ค าปรึกษานักเรียนได้ สามารถ
จัดกิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนา
นักเรียนได้ มีการนเิทศ ติดตาม
และประเมนิผลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

3. โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

ด้านปริมาณ 
    นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มี
สุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตท่ี
ดี มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพ 
    นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพอนามัย และสามารถดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองได้และ
นักเรียนมีสุขภาพร่างการแข็งแรง
สมบูรณ์  และปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได้ 

1. นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพดีท้ัง

ร่างกายและจิตใจ มีน้ าหนักและ

ส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 81.37 

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 5  
มาตรฐานท่ี 1 (1.1-
1.6) 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูคุ่ณภาพผู้เรียน 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและส่งเสริม
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีผลการเรียน 8 กลุ่ม
สาระ ผา่นเกณฑ์ของสถานศึกษา 
ร้อยละ 70 
2. ผู้เรียนมีผลการเรียน ระดับดี 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3   
3. ผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผา่น
เกณฑ์ ได้รับการพัฒนาซ่อมเสริม 
ร้อยละ 70 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลศิ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ัด
ข้ึนโดยหน่วยงานภายนอกหรือ  
หน่วย งานภาย ในสถาน ศึกษา 
ร้อยละ 70 
ด้านคุณภาพ 
   ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 87.6 
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลศิร้อยละ 84.7   
3. ผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผา่น
เกณฑ์ ได้รับการพัฒนาซ่อมเสริม 
ร้อยละ 90.5 
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้วัด
ความสามารถทางวิชาการ ร้อยละ 
90.4 
5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
90.50 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.2) , 12 
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และแสดงศักยภาพทางวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ 

2. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

1. ด้านปริมาณ 
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มีการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
2. ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอย่าง 
เป็นระบบและต่อเนื่อง   

ผลท่ีได้รับคือระดับคุณภาพเยี่ยม 
10 มาตรฐาน ระดับคุณภาพดี
มาก 5 มาตรฐาน 

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1  
มาตรฐานท่ี 5,12 

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    

ด้านปริมาณ 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการ

อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวด ล้อม

ร้อยละ 100  

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
100 % 
2. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการทดสอบ 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1  
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.2) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 2. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และผลการทดสอบ

รวบยอดระดับชาติเฉล่ียตาม          

เกณฑ์  ร้อยละ 75 

3. ผู้เรียนส่ือความคิดผ่านการพูด 

เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ  

4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ           

    นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

จากประสบการณ์จริง    มีเจตคติ

รวบยอดระดับชาติเฉล่ียตาม
เกณฑ์ 75 % 
3.ผู้เรียนส่ือความคิดผ่านการพูด 
เขียน  หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ 
70 % 
4.  ผู้เรียนสามารถสืบค้น หา
ข้อมูลต่าง ๆ จากอินเตอร์เนต 80 
% 
5.  ผู้เรียนวิเคราะห์สังเคราะห์ ฯ 
คิดแบบองค์รวม 70% 
6.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการ
แสดงออกในทางสร้างสรรค์
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ท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์รวมทั้ง

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  กล้าคิด  กล้าท า  

กล้าแสดงออกและเห็น

ความส าคัญของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 

เกีย่วกับ        วิทยาศาสตร์ ร้อย
ละ 70 

4. โครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์                 
(จ้างครูอัตราจ้าง
สอนวิชาเคมี 
ฟิสิกส์) 
 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมมีความรู้และทักษะด้าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับ
ครูเคมี และฟิสิกส์ ร้อยละ  90 
 
ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง

วิทยาคมมีความรู้และมีทัก

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับ

ครูเคมี ฟิสิกส์ 

 

 

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะ

ด้านกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์จากครูที่มีความรู้

ความ สามารถโดยตรง เพิ่มมาก

ขึ้นร้อยละ 90 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยา ศาสตร์สูงขึ้น ร้อยละ 70 

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1  
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.4) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

5. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์) 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 3 ข้ึน
ไป ร้อยละ 53 
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น 
ด้านคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มข้ึน 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1   
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.4) 
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    ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ท าให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และมีผลการ
ประเมินระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น 

6. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ) 
 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติสูงขึ้น ร้อยละ 3 
3. ผู้เรียนสามารถส่ือความคิด
ผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอ
ด้วยวิธีต่าง ๆ ร้อยละ 75 
4. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร ร้อยละ 75 
5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสน เทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น สามารถ
ใช้ภาษาในการส่ือสารได้ดี 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนสามารถส่ือความคิด
ผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอ
ด้วยวิธีต่าง ๆ ร้อยละ 75 
3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร ร้อยละ 75 
4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสน เทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ร้อยละ 75 
5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมทางภาษาร้อยละ 
90.5 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 

 มาตรฐานท่ี 5 
(5.1-5.4) 
 

7. โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ภาษาต่างประเทศ 
(จ้างครูอัตราจ้าง
สอนภาษาอังกฤษ) 

ด้านปริมาณ               
  นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมมีความรู้และทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษร้อยละ  90 
 

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษร้อยละ 90  

2. นักเรียนมีทักษะทางการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1                   
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.4) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 ด้านคุณภาพ    
นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
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มีความรู้และมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  การส่ือสารภาษา 
อังกฤษจากเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 8. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนวิชา
ภาษาไทย) 

 

ด้านปริมาณ  
1. ผู้เรียนในโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม ร้อยละ 75 ใช้ภาษาไทย
ในการส่ือสารได้ถูกต้อง                  
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
วิชาภาษาไทยสูงขึ้นเฉล่ียตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 3 
3. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญร้อยละ 75   
ด้านคุณภาพ                        
   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
วิชาภาษาไทยสูงขึ้น มีการใช้
ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน 
เขียนและหลักภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง  ครูผู้สอนมีการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1. มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นรอ้ยละ 
80            
2. นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80   
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 5   
มาตรฐานท่ี 5,15 

9. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียน
วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

ด้านปริมาณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการ

ทดสอบระดับชาติเฉล่ียตาม

เกณฑ์ 

ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น ร้อยละ 73.05 

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1   
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.2) 

   สนองมาตรฐาน
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 เรียน ผลการทดสอบระดับชาติ
เฉล่ียตามเกณฑ์ สามารถส่ือ
ความคิดผ่านการพูดเขียน
น าเสนอด้วยวิธีการต่างๆอย่าง
ถูกต้อง 

  

10. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนวิชาการงาน
อาชีพ/ธุรกิจ) 

ด้านปริมาณ 

1. มีส่ือการเรียนการสอน 1 
รายวิชา 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท างานอย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีความพยายาม มีความ
รับผิดชอบ รอบคอบในการ
ท างาน ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการ และงานพัฒนาดี
ขึ้น ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ มีทักษะในการท างาน
อย่างมีความสุข ความส าเร็จ
ภูมิใจใน ของตนเอง มีความ
พยายามมีความรับผิดชอบ 
รอบคอบในการ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาการ และงาน
พัฒนาดีขึ้น 
 

1.ได้ส่ือการเรียนวิชาการสหกรณ์ 
1 เล่ม    
2. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน มี
ความภาคภูมิใจ ร้อยละ 85 

3. ผู้เรียนมีความรอบคอบ 
รับผิดชอบในการท างานร้อยละ 
85 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 85 

5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
84 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1   
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.2) 

11. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ

ด้านปริมาณ 
 1. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ

1. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท างานอย่างมีความสุข  

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
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ผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนวิชาการงาน
อาชีพ/งาน
ประดิษฐ์) 

และท างานอย่างมีความสุข  
ความส าเร็จ  ภูมิใจ 
 ในผลงานของตนเอง ร้อยละ 80 
2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

ความส าเร็จ  ภูมิใจ 
 ในผลงานของตนเอง ร้อยละ 95 
2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการงานพัฒนาดีขึ้น  

ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1   
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.2) 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 เรียนในวิชาการงานพัฒนาดีขึ้น 
ร้อยละ 80 
3.  ผู้เรียนมีความพยายาม  ความ
รับผิดชอบ รอบคอบในการ
ท างาน ร้อยละ 75 
4.  มีวัสดุอุปกรณ์  ผู้เรียนมีความ
สนใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการ
งานอาชีพร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 

  ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ

และท างานอย่างมีความสุข 

ความส าเร็จ ภูมิใจในผลงาน 

ของตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการงานพัฒนาดีขึ้น มี
ความพยายาม ความรับผิดชอบ 
รอบคอบในการท างานและครูมี
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
 

ร้อยละ 85 
3.  ผู้เรียนมีความพยายาม  ความ
รับผิดชอบ รอบคอบในการ
ท างาน ร้อยละ 80 
4.  มีวัสดุอุปกรณ์  ผู้เรียนมีความ
สนใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการ
งานอาชีพร้อยละ 95 
5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
90.86 

 

12. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนวิชาการงาน
อาชีพ/งานอาหาร) 

ด้านปริมาณ    
1. ผู้เรียนสามารถท างานจน
ส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์อย่างมีข้ันตอน 
ชัดเจน รวดเร็ว  ท่ีเกิดจาก
กิจกรรม ร้อยละ 80% 

1. ผู้เรียนสามารถท างานตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีข้ันตอน 80% 
2. ผู้เรียนสามารถท างานเป็นหมู่
คณะและรับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ร้อยละ 90% 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1   
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.2) 
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2. ผู้เรียนสามารถท างานเป็นหมู่
คณะและรับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ร้อยละ 80% 
ด้านคุณภาพ    
    ผู้เรียนมีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกข้ันตอนและ
มีประสิทธิภาพ     
 

 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

13. โครงการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 
 

ด้านปริมาณ 

    โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม มี

การด าเนิน งานพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการ ศึกษา และ

ด าเนินการในด้านเอกสาร  

ร่องรอยการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบ 3  ครบท้ัง 12 ตัว

บ่งช้ี 

ด้านคุณภาพ 

    โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มี

ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

อย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง 

และพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบ 3    
 

โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม สามารถผดุง
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อท่ี 
1 สอดคล้อง
มาตรฐานท่ี  12    
(1-6) 
 



  

                   63 
14. โครงการ
อาเซียนศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีความรู้
ภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสน 
เทศ การส่ือสารกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
ด้านคุณภาพ 

 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร

กับประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ผู้เรียนมีความรู้และความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนร้อยละ 91.5 
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 
86.9 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์  ข้อท่ี 
1 สอดคล้อง
มาตรฐานท่ี 3 (3.1, 
3.2, 3.4) 6 (6-2) 
 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมระบบสัมพันธ์ชุมชน 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและวัน
ส าคัญของไทย 

(กิจกรรม 5 ธันวา) 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีคุณ ลักษณะ อันพึง
ประสงค์ตามหลัก สูตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
3.  ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงามตาม
เอกลักษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีคุณ ลักษณะ อันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอื้อ

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 
90.5 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 3 

มาตรฐานท่ี 2 (2.1-
2.4) 
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อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ และมีค่านิยมท่ีดีงาม
ตามเอกลักษณ์ 

2. งานการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 คณะ กรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตาม

ระเบียบท่ีก าหนด 

2. ร้อยละ 75 คณะกรรมการ

สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานก ากับ 

ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ                

ด าเนินงานของสถาน ศึกษาให้

บรรลุเป้าหมาย 

3. ร้อยละ 75 ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถาน ศึกษา 

ด้านคุณภาพ 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้น ฐานปฏิบัติตาม             

1.กรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานปฏิบัติตามระเบียบท่ี

ก าหนด 

ร้อยละ 85  

2.  คณะกรรมการสถาน ศึกษา

ขั้นพื้นฐานก ากับ ติดตาม ดูแล 

และขับเคล่ือนการ                

ด าเนินงานของสถาน ศึกษาให้

บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 

3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาสถาน 

ศึกษา ร้อยละ 80 

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 3   
มาตรฐานท่ี 9 (9.1-
9.3) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 ระเบียบท่ีก าหนดมีก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือน การ
ด าเนินงานของสถาน ศึกษาให้
บรรลุเป้า หมายผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

  

3. โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มสาระการ

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 

1. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี 
ร้อยละ 100  

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1   
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เรียนรู้ศิลปะ สืบสานอนุรักษ์ ศิลปะ ดนตรี              

และนาฏศิลป์ร้อยละ  80 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม  ได้ช่ืนชม เข้าร่วม
กิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ 
ดนตรี-นาฏศิลป์  ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
   นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย   
สืบสานและร่วมอนุรักษ์  ดนตรี-
นาฏศิลป์  ได้ช่ืนชม ร่วมกิจกรม 
และมีผลงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์   
 

2. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียน
เกรดดีร้อยละ 94.86 ผ่ายเกณฑ์
ท่ีก าหนด 4.04 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.1 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 80.17 ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดของโรงเรียน 
3. นักเรียนช่ืนชมเข้าร่วมกิจกรรม
และมีผลงานด้านศิลปะ ร้อยละ 
100 
 

มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 7   สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการสร้าง
ความเสมอภาค

ด้านปริมาณ  
1. เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ

1. เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ

ได้การศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 

สอดคล้องนโยบาย/

ยุทธศาสตร์ ข้อท่ี 7 
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และเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ในเขตพื้นท่ีบริการได้เข้าเรียนจน
จบการ ศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 
80 
2. เด็กพิการในเขตพื้นท่ีบริการได้
เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างน้อย    ร้อยละ  80                                
3.  เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ี
บริการทุกคนได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
4. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้
ตามแผน 
ด้านคุณภาพ  
  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ
ในเขตพื้นท่ีบริการได้เข้าเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับ เด็ก
พิการในเขตพื้นท่ีบริการได้เข้า
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ีบริการ
ทุกคนได้เข้าเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ โรงเรียนสามารถรับ
นักเรียนได้ตามแผน 
 
 

80 

2. เด็กพิการได้รับการศึกษาภาค

บังคับอย่างน้อยร้อยละ 80                              
 

มาตรฐานท่ี 13   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการแข่งขัน
กีฬาเพื่อสุขภาพ
อนามัย 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถ 
ภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 85 ของ ผู้เรียน
สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพ
ติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละ 75 ของ ผู้เรียนมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 
5. ร้อยละ 85 ของผูเ้รียนมีมนุษย์
สัมพันธท์ี่ดีต่อเพื่อน  ครู และผู้อื่น 
6. ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนได้รับ
การชืน่ชม ที่มสี่วนร่วมกจิกรรม 
และมีผล งานด้านกีฬา/
นันทนาการ 
ด้านคุณภาพ 
   ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกก าลังกายสม่ า 
เสมอมีน้ าหนัก ส่วน สูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถป้องกนัตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะ ทีเ่สี่ยงต่อความรนุแรง  

1. ผู้เรียนชอบและเห็นประโยชน์
ของการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ด้วยความเต็มใจมากยิ่งขึ้น 
3. ผู้เรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้จักให้อภัยมากยิ่งขึ้น 
4. ผู้เรียนรู้จักเคารพกฎ กติกา 
มารยาทและระเบียบการแข่งขัน
มากยิ่งขึ้น 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 3  
มาตรฐานท่ี 

1 (1.1-1.6) 
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โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ  
 

 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนการน าความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียน
วิชาการงานอาชีพ/
คอมพิวเตอร์) 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนมีส่ือและแหล่งเรียนรู้
ทางเทคโนโลยี 
2.ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท างานอย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจในผลงานของ
ตนเองร้อยละ 80 
3.ผู้เรียนมีความพยายาม มีความ
รับผิดชอบ รอบคอบในการ
ท างาน ร้อยละ 80 
4.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการ และงานพัฒนาดี
ขึ้นร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
    โรงเรียนมีส่ือและแหล่งเรียนรู้
ทางเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและ
ท า ง า น อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข 
ความส าเร็จภูมิใจในผลงาน  ของ
ตนเองผู้เรียนมีความพยายามมี
ความรับผิดชอบ รอบคอบในการ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาการ และงานพัฒนาดีขึ้น 

1. โรงเรียนมีส่ือและแหล่งเรียนรู้
ทางเทคโนโลยี ร้อยละ 85  
2.ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท างานอย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจในผลงานของ
ตนเองร้อยละ 85 
3.ผู้เรียนมีความพยายาม มีความ
รับผิดชอบ รอบคอบในการ
ท างาน ร้อยละ 85 
4.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการ และงานพัฒนาดี
ขึ้นร้อยละ 85 
5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 
80.55 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1  
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.2) 
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กลยุทธ์ท่ี 10  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนือ่ง 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม

กิจ กรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 

2. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการ

พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 

ด้านคุณภาพ 

1.  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงดีขึ้น 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนดีขึ้น   
 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคมมี                               
สมาธิปัญญาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุด
มุ่ง หมายของหลักสูตร 
3. นักเรียนเรียนได้อย่างมี
ความสุข  
4. ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียน
มากขึ้น 
5. นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในโรงเรียน
ในครอบครัว และในชุมชน 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4  
มาตรฐานท่ี 2,3,6 

2. โครงการ ด้านปริมาณ    1. ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ สอดคล้องกับ
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คุณธรรมน าชีวิต
พิชิตส่ิงเสพติด 

1. ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรมรู้คุณค่าและตระหนักถึง
ผล กระทบเกิดจากการกิจกรรม
ร้อยละ80% 
2. ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีส่วนร่วม 
กิจกรรม/โครง การคุณธรรมน า
ชีวิตพิชิตส่ิงเสพติด ร้อย ละ 80% 
ด้านคุณภาพ    
   ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรมเกิดจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทั้งใน และ
นอกสถานท่ี 
 

กิจกรรมรู้คุณค่าและตระหนักถึง
ผล กระทบเกิดจากการกิจกรรม
ร้อยละ87% 
2. ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีส่วนร่วม 
กิจกรรม/โครง การคุณธรรมน า
ชีวิตพิชิตส่ิงเสพติด ร้อย ละ 91% 
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 
88.40 
 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4   
มาตรฐานท่ี 5,15 

 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

3. ส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย 

ด้านปริมาณ                        
  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย                    
ในโรงเรียน ร้อยละ  80 
ด้านคุณภาพ  
  ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาท
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ความเป็น  ประชาธิปไตย     

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย                    
ในโรงเรียน ร้อยละ  90 
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 
90.5 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี10   
มาตรฐานท่ี 2 
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ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและส่งเสริม
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีผลการเรียน 8 กลุ่มสาระ ผา่น
เกณฑ์ของสถานศึกษา ร้อยละ 70 
2. ผู้เรียนมีผลการเรียน ระดับดี เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3   
3. ผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 
ได้รับการพัฒนาซ่อมเสริม ร้อยละ 70 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลศิ 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ัดข้ึนโดย
หน่วยงานภายนอกหรือ  หน่วย งานภาย 
ในสถาน ศึกษา ร้อยละ 70 
ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ของสถาน 
ศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และมีผลงานทาง
วิชาการ เพื่อแสดง
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
หรือผลงานท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1  
มาตรฐานท่ี 5 (5.1-
5.2) 



  

                   72 
   ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแสดง
ศักยภาพทางวิชาการอย่างมคีุณภาพ 

2. โครงการนิเทศ  
ติดตาม  
ประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพ
ผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครูทั้งหมดมีความ 
สามารถในการจัด การเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ร้อยละ 80 ของครูทั้งหมดมีการน า
ผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอน 
ก ากับ ติดตามตรวจ สอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียน    การสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนด าเนิน การนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจริงจัง และ
ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ท าให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

1.  ครูได้รับการนิเทศ           

ครบ 100 %  

2. ครูมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุดร้อยละ   
93.60  

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 2 

 มาตรฐานท่ี 10 
(5) 

 
2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

4 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดท าโครงการ/
กิจกรรมดังนี ้
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 
- การตรวจสุขภาพนักเรียนโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

2 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4 
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3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ

และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

4 - นักเรียนตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง 
- ประเมินสุขบัญญัติ 10 ประการ 
- แฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อมูลการเจ็บป่วยและการใช้ห้องพยาบาล 
- แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง แสดงผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียน 
- แบบรายงานผลการดูแล ป้องกันส่ิงเสพติดของ
สถานท่ี 
- โครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตส่ิงเสพติด นักเรียน 
ม.1 , ม.4 ไปปฏิบัติธรรม 
- ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
- 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 และเป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีสุนทรีภาพทางศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ 
 

4 เห็นคุณค่านาตนเองมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

5 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 5 
6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

5 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 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 วันขึน้ปีใหม่ วันเอดส์โรค 
วันคริสมาสต์ 

 เฉล่ีย 4.50 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆดังนี้ 
  1. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย 
  2. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 
  3. โครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตส่ิงเสพติด 

  4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้นักเรียนมี

สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี/กีฬา/นันทนาการ  ทางโรงเรียนได้ท าโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ โดยให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 
มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ มีการดูแลเรื่องอาหารกลางวันโดยร่วมมือกับแม่ค้า ท าให้อาหารถูกสุขลักษณะ และให้
นักเรียนได้บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงเสพ
ติด โดยมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ   สภต.ท่าช้างมาให้ความรู้และมีการตรวจปัสสาวะภาคเรียนละ 1 ครั้ง (กลุ่ม
เส่ียง) รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ การป้องกัน
ตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ให้ความรู้ด้านการจราจร การแข่งขันกีฬาสี  โครงการของกลุ่มสาระต่างๆ 
กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ  ในระดับเขตและระดับภาค 

 
ผลการพัฒนา  

1. นักเรียนร้อยละ 88.97  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนร้อยละ  86.52  มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนร้อยละ  87.01  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี

เส่ียงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. นักเรียนร้อยละ  90.93  เห็นคุณค่านาตนเอง  มีความมัน่ใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
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5. นักเรียนร้อยละ  93.87  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
6. นักเรียนร้อยละ  93.87  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ 
   สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1  ในระดับ  ดีมาก 
แนวทางการพัฒนา 
 1. โรงเรียนควรร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องสารเสพติดให้โทษ เอดส์ โดยจัดกิจกรรมท่ีเน้น
การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเอดส์ 
 2. โรงเรียนควรร่วมมือกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิ ตให้
หลากหลายและกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เล่นกีฬาทุกประเภทตามความสนใจอย่างหลากหลายและออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
 4. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าของด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีท า 

1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 5 - สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญของไทย 
- โครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตส่ิงเสพติด 
- โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
- โครงการจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรและแหล่งเรียนรู ้
- โครงการส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพียรศึกษามาเรียน
ครบ 
- โครงการแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมท าความสะอาดพื้นท่ีในโรงเรียน 
- กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู 

2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

5 

3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 4 
4 ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม 
4 
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- ภาพถ่ายนักเรียนช่วยงานวัด  งานเทศบาล 
- แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
- ภาพช่วยเงินงานศพผู้ปกครองนักเรียน 
- ภาพบริจาคเงินช่วยคนตาบอด 
- ภาพการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
- กิจกรรมเปิดต านานมีดอรัญญิก 
- ค าส่ัง , เกียรติบัตร , โล่ 
- กิจกรรมส่งเสริมวิถีธรรม 
- บันทึกความดี 

เฉล่ีย 4.50 
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้กับนักเรียน โดย
จัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆภายใต้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยการประสานงานกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน โครงการท่ีจัดด าเนินการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรมน าชีวิต พิชิตส่ิงเสพติด) 
  กิจกรรมหน้าเสาธง 
  กิจกรรมโฮมรูม 
  กิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์ 
  กิจกรรมอบรมนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม 
  กิจกรรมธนาคารความดี 
 2. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบค้นแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญ 
  กิจกรรมไหว้คร ู
  กิจกรรมวันส าคัญตามนักขัตฤกษ์ เช่น วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันขึ้น
ปีใหม่ ฯลฯ 
  กิจกรรมของชุมชนตามวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน 
 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(ส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพียรศึกษามาเรียนครบ) 
ส ารวจและยกย่องนักเรียนท่ีไม่มีวันลา โดยการมอบเกียรติบัตรและชมเชย 
 4. โครงการแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ครู 1 คนดูแลนักเรียน 20 
คนเพื่อให้ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและจัดกิจกรรมประกวดคนดีศรีห้องเรียนเพื่อเป็นการยกย่องนักเรียนท่ี
มีความประพฤติดีของห้องเรียน 



  

                   77 
 5.  โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
 6. กลุ่มบริหารงานบุคคลดูแลติดตามความประพฤติของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
โดยร่วมมือกับครูเวรประจ าวันและครูที่ปรึกษาระดับช้ัน เช่น การแต่งกาย การมาโรงเรียนของนักเรียน การ
ท าความเคารพครูตั้งแต่เข้าโรงเรียน 
 7. ครูผู้สอนได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ขณะปฏิบัติงานสอนตาม
โอกาสต่างๆ 
 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ 90.93  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนร้อยละ  91.18  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. นักเรียนร้อยละ  86.03  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
4. นักเรียนร้อยละ  89.46  ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

     สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2  ในระดับ  ดีมาก 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกท่าน ให้ความส าคัญกับกิจกรรมโฮมรูม ประชุมประจ าสัปดาห์และ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความมีวินัยในตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดข้ึนในจิตส านึกของนักเรียน 
 2. โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองโดยเชิญผู้ปกครองร่วมประชุมวางแผนสอดส่องดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนในความปกครอง เมื่อพบนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง ต้องเร่งหาทางปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

โครงการ / กิจกรรมท่ีท า 
1 
 
 
2 
 
 

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 

4 
 
 
4 
 
 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้   
กิจกรรม  / โครงการดังนี ้
1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2. โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
- การจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
- การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
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3 

 
4 

เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

5 
 

5 
 

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

เฉล่ีย 4.48  
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
 
วิธีการพัฒนา 
           โรงเรียนส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสดงออกถึงการชอบอ่านหนังสือทุกท่ี  เมื่อมี
เวลาและโอกาส อ่านเองโดยไม่มีการบังคับ ได้แก่  การจัดในคาบรักการอ่านทุกวันต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มี
การจัดท ากฤตภาคเพื่อแลกเปล่ียนกันอ่านและบันทึกเป็นรูปเล่ม ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถอ่านหนังสือได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์   คล่องแคล่ว   และ จับประเด็นส าคัญได้ครบถ้วน   สรุปเป็น
องค์ความรู้  สามารถพูดคุย  ซักถาม  แสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม หรือ
กลุ่มสัมพันธ์ มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม   มีการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ   ในการใช้
เทคโนโลยีในการส่ือสาร ได้แก่ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  การรับ – ส่ง ข้อความทาง E – mail  รวมท้ัง
การสร้างงานและน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ 88.23  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 



  

                   79 
2. นักเรียนร้อยละ  87.99  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติม 
3. นักเรียนร้อยละ 91.42 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4. นักเรียนร้อยละ  94.12  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
สรุป  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3  ในระดับดีมาก 
 

แนวทางการพัฒนา 
            โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนามาตรฐานท่ี 3   ในการยกระดับความรู้   ความสามารถ  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะทางการอ่าน ฟัง ดู พูด และเขียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องการค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ท้ังนี้เพื่อ
เป็นการเตรียมตัวสู่มาตรฐานสากลและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ต่อไป 
 
มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่านฟังและดู

และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

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

2 น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

3 - โครงงานของนักเรียนแต่ละระดับช้ันเรียน  
- ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนแต่ละ
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 ระดับช้ัน 

3 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

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

4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

3 - แบบบันทึกรักการอ่าน 
- เกียรติบัตรผลงานต่างๆ 
- ผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆท่ีเกี่ยวกับการอ่าน การ
เขียน การคิด การวาดภาพ 
- แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
- วันสุนทรภู ่
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันคริสต์มาส ฯ 
- รายงานโครงการของกลุ่มสาระฯ 

 เฉล่ีย 3.50  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดี 

 
วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมชุมนุม 
5. ผลการประเมินด้านอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครุประจ าวิชา 
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6. การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท าให้นักเรียนทุกคนได้รับการ

พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
7.    มีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่านงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมท้ังกิจกรรมเสริม

หลักสูตรของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร 
8. มีการก าหนดให้นักเรียนทุกระดับช้ัน เรียนรู้/ฝึกท า/จัดท าโครงงาน/รวมท้ังการเขียน

รายงานโครงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการท าโครงงานเสนอในการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานใน
แต่ละระดับช้ัน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีการจัดท าโครงงานโดยการบูรณาการความรู้รายวิชาต่างๆ รวมท้ังมีการ
เช่ือมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นด้วย 

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านทักษะกระบวนการในวิชาต่างๆ 
อย่างหลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสเลือกท่ีจะแสดงออกตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่
ละคน และกล้าแสดงออกในทิศทางท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จด้านการแสดง
ความสามารถของตนเอง 
 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ 80.39  สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่านฟังและดูและส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

2. นักเรียนร้อยละ  70.83  มนี าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 75.00   ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4. นักเรียนร้อยละ  70.10  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4 ในระดับ  ดี 

 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น  และชัดเจนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชา  โดยให้นักเรียนสรุปเป็นองค์
ความรู้ให้ได้  (ผังความคิด)  การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ต่างๆ  โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

4 1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
2.โครงการพัฒนาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม 5 
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หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์    - สารสนเทศของโรงเรียน 

   - รายงานผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ละทุกระดับช้ัน 
   - บันทึกหลังสอน 
   - กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   - ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน
ทุกระดับช้ัน 
3. โครงการรักการอ่าน 
4. โครงงานของนกัเรียน/ช้ินงาน 
5. รายงานผลการทดสอบ (สมศ.) ช้ันม.3และ 
ม.6 ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
6. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระดับชาติช้ันม.3และม.6 ท้ัง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

5 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เฉล่ีย 4.25 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนระดับม.1-ม.6 ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษามีการวัดประเมินผลผู้เรียนทุกภาคเรียน จัดท าโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ได้แก่ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โครงการพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการรัก
การอ่านเป็นต้น นอกจากนั้นน าผลรายงานผลการทดสอบระดับชาติมาเปรียบเทียบในแต่ละปี เพื่อน ามา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวข้อสอบในปีต่อไป มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ 73.13  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ  87.70  มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนร้อยละ 93.44   มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. นักเรียนร้อยละ  30.33  มผีลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5 ในระดับดีมาก 
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แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีแผนการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันให้เป็น
ระบบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
และมีการติดตามวัดและประเมินผลเป็นระยะๆ รวมทั้งมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ 
                  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

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

6.2 ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

4 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉล่ีย 4.00 
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สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  โดยจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1.  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
ฝึกอุปกรณ์ในรายวิชาการงานพื้นฐาน (งานบ้าน-งานช่าง)) 

2.  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน(กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
วิชาการงานอาชีพ) 

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

โดยฝึกให้นักเรียนท าโครงงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการและท างาน ร่วมกับผู้อื่นจนงานท่ี
ได้รับมอบหมายส าเร็จและภูมิใจในผลงานของตนเองและของกลุ่ม นอกจากนี้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มอบหมายงานให้นักเรียนท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
ได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง  ความขยัน อดทน และความละเอียด รอบคอบในการท างาน การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขให้กับผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมโครงการบูรณาการกลุ่มสาระ โดยมีกลุ่มพี่เล้ียงท างานเป็นทีมเพื่อดูแลรุ่นน้อง 

ผลการพัฒนา 
1. นักเรียนร้อยละ 84.07  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
2. นักเรียนร้อยละ  87.50  ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 87.01   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. นักเรียนร้อยละ  85.54  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
 สรุป  มีผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในระดับ  ดีมาก 

แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาการเรียนการสอนให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักในการ
ท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต 
 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5 1.  หลักสูตรสถานศึกษา 
2.  หลักฐานการอบรมของข้าราชการครู  เช่น
รายงานการอบรม เกียรติบัตร หนังสือราชการ  
3.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.  แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
5.  สารสนเทศช้ันเรียน 
6.  แบบบันทึกนิเทศภายใน 
7.  บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
8.   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 
9. โล่รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนครู นักเรียน 
10.  ทะเบียนส่ือ  ทะเบียนการใช้ส่ือ  แหล่ง

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

การเรียนรู ้
15.  ช้ินงานนักเรียน 
16.  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
17.  โครงการระบบดูแลนักเรียน 
18.  เอกสารการด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน  

เช่น  แบบคัดกรอง  แบบเย่ียมบ้าน  ฯลฯ 
19.  บันทึกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
20.  บันทึกการติดตามนักเรียน 
21.  SSR   เกียรติบัตรครู  ค าส่ัง   ภาพการ

ร่วมกิจกรรม  ตารางสอน 
22.  สังเกต  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

5 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  

5 

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

5 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย  

5 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค  

5 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน  

5 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

5 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  

 
5 
 

เฉล่ีย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
วิธีการพัฒนา 
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 โรงเรียนได้ด าเนินการให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยได้จัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาความสามารถครูในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดย
การศึกษาดูงานสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เรื่องหลักสูตร
การสอนการคิด การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในวิชาท่ีปฏิบัติงานสอน การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
และงานพิเศษอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
          2.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน( กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนของครู)  
โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชาและจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียน ภาคเรียนละอย่างน้อย 1 งานวิจัย 
          3.   โครงการนิเทศ  ติดตามผล  ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน  โดยจัดให้มีกิจกรรมการนิเทศท่ี
หลากหลาย  มีแผนปฏิบัติการนิเทศ  ปฏิทินการนิเทศ  และมีการนิเทศท่ีเป็นระบบและต่อเนื่อง   โดยมี
หลักฐานแสดงการปฏิบัติการนิเทศท่ีเป็นรูปธรรม  เช่น  เอกสารการจดบันทึก  รูปถ่าย  เป็นต้น 

4.  โครงการซ่อมเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 
5. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระท้ัง  8  กลุ่ม 

  
ผลการพัฒนา 

1. ครูร้อยละ  100  มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2. ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3. ครูร้อยละ 96 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

4. ครูร้อยละ 96 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

5. ครูร้อยละ 96 มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 

6. ครูร้อยละ 100 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

7. ครูร้อยละ  100  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

8. ครูร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
9. ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

  สรุป  มีผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในระดับ  ดีเย่ียม 
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แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งช้ี  เช่น  พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยอิงมาตรฐาน  การใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

4 -แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ  2555
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
- บันทึกในสมุดตรวจเย่ียม 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 2,3  
-เอกสารเผยแพร่ 
-บันทึกการประชุม 
- เอกสารเผยแพร่เรื่องการบริหารจัดการของ
โรงเรียน 
- ค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี 
- แฟ้มสะสมงานผู้บริหาร 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
- แบบสรุปโครงการท่ีวางแผนด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
-โครงการพัฒนาบุคลากร 
- รายงานการจัดกิจกรรมอบรมประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- รายงานการอบรมคร ู
- แผนผังโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
-วารสารโรงเรียน 
- รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเข้าค่าย

2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

4 

3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
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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คุณธรรม 
-รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมค่ายวิชาการ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
-รายงานโครงการจัดท าแผนและพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงบประมาณ 
-รายงานโครงการติดตาม ประเมินผลการ
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- บันทึกข้อความรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในช้ันเรียน 
- บันทึกหลังแผนการสอน 
- สมุดนิเทศภายใน 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
- บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ เฉล่ีย 4.67 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
วิธีการพัฒนา  

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยท่ีผู้บริหารมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมท้ัง 4 งานโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจโดยมีโครงการ
พัฒนาบุคลากรและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
ผลการพัฒนา 
 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 8  ในระดับดีเย่ียม 
 2.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
 3.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 4.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
 5.  นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 6.  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
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สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 8  ในระดับดีเย่ียม 
 

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

ท่ี ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

5 
- คู่มือโครงสร้างบทบาท หน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาโดย
ผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- SAR  ผลการด าเนินงานสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
- สรุปความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะในการด าเนิน
กิจกรรม 
- ป้ายจัดโครงสร้างองค์กร 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
- หนังสือขอเชิญเข้ารับฟังและช้ีแจงการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
- แบบบันทึกประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
- แบบบันทึกข้อมูลเครือข่ายผู้ปกครองช้ันเรียน 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตามดูแลและขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5 

3 ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- คู่มือระเบียบฯ ของนักเรียน 
- ค าส่ังแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดกิจกรรม
โดยผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆ 
- รายงานการจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆ 
- โครงการพฒันาผู้เรียน (การเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี) 
- บันทึกข้อความรายงานการรับบริจาค
ทุนการศึกษา,หนังสือขอบคุณการมอบ
ทุนการศึกษาและอื่นๆ 
- หนังสือขอใช้สถานท่ีของโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆท่ีผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการงานประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-  โครงการส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์ 
-  โครงการพัฒนาหลักสูตร 
-  โครงการแนะแนวเพื่อส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   

เฉล่ีย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

วิธีการพัฒนา  
 คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครอง ได้รับโอกาสอย่างเสมอภาค ในการมีส่วนร่วม
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาติดตามก ากับดูแลกระบวนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาเป้าหมาย 
 
ผลการพัฒนา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตามดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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3. ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
สรุป มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 9  ในระดับดีเย่ียม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกันเพิม่มากยิ่งขึ้นเริ่มต้ังแต่การแสดงความคิดเห็น การด าเนินการ 
และการแก้ไขปัญหา มีความใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้พัฒนาดียิ่งขึ้น  
 
มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ / กิจกรรมท่ีท า) 
1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น 
4 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา  ดังนี้ 

 หลักสูตรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
- บันทึกการประชุม / ค าส่ัง / หลักฐานอื่นๆ  ท่ี
เกี่ยวข้อง 
- แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบการสอนท่ี
เน้นกระบวนการคิด 
- หน่วยการเรียนรู้ 
- ผลงานนักเรียน  ส่ือ  นวัตกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 
- ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ปฏิทินการนิเทศ  แผนนิเทศภายใน 
- เครื่องมือส าหรับการนิเทศภายใน 
-  รายงานโครงการนิเทศ 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ค าส่ัง  เอกสารข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
- เอกสารการคัดกรองและการจ าแนกนักเรียน
เป็นรายกลุ่มตามสภาพ 
- รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม  
Classroom  Meeting   

2. จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้
ผู้ เ รี ยน เ ลื อก เ รี ยนตามความถนั ด  
ความสามารถ  และความสนใจ 

5 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ  ความถนัด  และความ
สนใจของผู้เรียน 

5 

4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ให้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4 

5. นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน   

5 

6. จัดระบบดูแลช่วยเห ลือ ผู้ เ รี ยน ท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน  

5 
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- งานวิจัยในช้ันเรียน 
- การสังเคราะห์งานวิจัย 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสอน   
- รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีถวาย
เทียนพรรษา 
- รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมวันแม่ 
- รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมวันพ่อ 
- รายงานผลการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม
ชุมนุม/โครงงาน 

 เฉล่ีย 4.67  
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา  ได้แก่  หลักสูตรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  โดยมี  
การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม  ได้แก่  การจัดท าโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม  หน่วย
การเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  ส่ือการสอน  โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย  ให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  มีการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร  เช่น  ผลงานนักเรียน  ส่ือ  
นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มี  
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง  เช่น  เอกสารระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน  รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม  Classroom  Meeting  แบบคัดกรอง
นักเรียน  (SDQ)  สนับสนุนให้มีการนิเทศ  ติดตาม  ก ากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ    เช่น  
ปฏิทินการนิเทศ  เครื่องมือส าหรับการนิเทศภายใน  ตลอดจนน าผลการนิเทศ  การจัดการเรียนรู้มาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน  และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เช่น  งานวิจัยในช้ันเรียน  ผลงาน
ทางวิชาการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบการ
สอนท่ีเน้นกระบวนการคิด 
 
ผลการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถ  

และความสนใจ 
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3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  

ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน 
4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้

ด้วยตนเอง 
5. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอน 
6. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  10  ในระดับ  ดีเย่ียม 
 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในด้านการจัดการศึกษา  ได้แก่  มี

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  มีการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียน
มั่นคงสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 

5 - โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณเขตพื้นท่ี 
- กิจกรรม Big Cleaning day 
- กิจกรรมปลูกและดูแลรักษาต้นไม้คนละ 1 ต้น 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
- การตรวจจากเจ้าหน้าท่ีอนามัย 
- การประเมินสุขบัญญัติ 10 ประการ 
- การช่ังน้ าหนัก/ส่วนสูง 
- การอบรมเด็กอ้วน/สาธารณสุข 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ร่วมกับ

2 จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
 

5 

3 
 
 

จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้

4 
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แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลอรัญญิก 
- โครงการประกันอุบัติเหตุ(AIA) 
- โครงการปลอดภัยในสถานศึกษา 
- โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 

- กีฬาสมานฉันท์ต้านยาเสพติด 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะให้นักเรียนกลุ่มเส่ียง 
- ดนตรีให้ความบันเทิง 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน(พัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา) 
     - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

- สมุดบันทึกการอ่าน 
- ท ากฤตภาค 
- แข่งขันเขียนค าขวัญห้องสมุด 
- แข่งขันเปิดพจนานุกรม 
- แข่งขันตอบส านวนสุภาษิต ค าพังเพย 
- แข่งขันเล่านิทาน 
- ยอดนักอ่าน 
- แข่งขันจัดป้ายนิเทศสัปดาห์ห้องสมุด 
- แข่งขันวาดภาพหนังสือประทับใจ 

    - ปรับปรุงพัฒนาส่ือ อุปกรณ์  และแหล่งเรียนรู้ 
    - จัดซื้อหนังสือ ส่ือ อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์
โสตทัศนศึกษา 
   -  พัฒนาบรรยากาศภายในห้องสมุด 
   -  ซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 

เฉล่ีย 4.67 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
 

ดีเย่ียม 

 
 
วิธีการพัฒนา  
 1.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นโดยปลูกดูแลรักษาต้นไม้ ท าความสะอาดซ่อมแซมอาคาร
เรียน,ห้องน้ าและส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียนส่ิงอ านวยความสะดวกให้พอเพียงใช้การได้ดี ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน เช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ,ห้องโสตทัศนศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
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ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ 
แหล่งเรียนรู้ การบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.โรงเรียนจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตรวจสุขภาพประจ าปีให้นักเรียนและ
ความปลอดภัยของผู้เรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ,การอบรมเด็กอ้วน,รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์,
การประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน ,ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา,ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติด,ตรวจปัสสาวะให้นักเรียนกลุ่มเส่ียง และด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้โดยมี
หลายฝ่ายมีส่วนร่วม มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมิ นไปพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จัดดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน มีสุขภาพจิตดี และรู้จักหลีกเล่ียงหรือป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ ส่ิงมอมเมาและอบายมุข 

3.โรงเรียนมีการจัดห้องสมุดให้มีระบบ มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีทันสมัย  จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 
ผลการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2.  โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
3.  โรงเรียนจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 11  ในระดับ  ดีเย่ียม 

 
แนวทางการพัฒนา 

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

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 4 - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการ
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สถานศึกษา 
 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
-  เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
-  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน

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

ท้องถิ่น 
-  รายงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-  ค าส่ังหน้าท่ีและขอบข่ายงาน 
-  รายงานโครงการ 
-  โครงสร้างระบบบริหารงาน 
-  สารสนเทศโรงเรียน 
-  โครงการประกันคุณภาพภายใน 
-  ค าส่ังงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  บันทึกการประชุมติดตามงานประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมครู  บันทึกการประชุมงาน

ประกันคุณภาพภายใน  บันทึกการประชุมการ
เตรียมการรับการประเมินรอบ 3 

-  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  ภาพถ่าย 
-  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
 

5 

3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

4 

4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

5 

5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

5 
 
 

 
6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

เฉล่ีย 4.67 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล    กลุ่มบริหาร

จัดการด้านวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารท่ัวไป มีการก าหนดหน้าท่ีและแต่งต้ังบุคลากร
ครบถ้วน มีการก าหนดปรัชญา วิ สัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ



  

                   97 
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย   มีการจัดท าโครงการบรรจุลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน    มี
การน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอย่าง
ชัดเจน มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ มีการประชุมเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี น ามา
สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้ในการวานแผนในปีต่อไป และใช้จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   หน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  และเสนอเพื่อรองรับการประเมินจาก
ภายนอก 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการน าผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการพัฒนา 

1.   โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
3. โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
4. โรงเรียนติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
5. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  12 ในระดับ  ดีเย่ียม 

 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรพัฒนาการวางแผนให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5 -  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

-  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 
-  เอกสารแสดงขั้นตอนการด าเนินงานพฒันาแหล่ง
เรียนรู ้
-  รายงานการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน  
-  รายงานการประชุม 
-  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
-  ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  
-  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/รายงานผล
การปฏิบัติงาน 
-  หนังสือเชิญบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอก 
-  รายงานการประชุมคณะครู 
-  รายงานการกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
-  เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ภาพถ่าย แผ่นพับ  
-  ป้าย/บอร์ด กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ป้าย/
บอร์ดการจัดกิจกรรม บอร์ดแสดงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในและนอกสถานท่ี 
-  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
-  โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
-  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 
-  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
-  โครงการพัฒนาห้องสมุด 

2 มีการแลก เป ล่ียน เรี ยนรู้ ร ะหว่ า ง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

5 

เฉล่ีย 5  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยโดยการจัดท าและ
ด าเนินการตามโครงการ เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ตลอดจนแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรภายในสถานศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรม จากแหล่งเรียนรู้

../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/แผนปฏิบัติการประจำปี.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/รายงานโครงการ.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/รายงานโครงการ.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/รายงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/บันทึกการประชุม.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/สารสนเทศ.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/หนังสือขอบคุณและเชิญวิทยากร.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/บันทึกการประชุม.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/บันทึกการประชุม.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ภาพถ่ายแหล่งเรียนรู้%2013.1.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/ป้าย%20บอร์ดกิจกรรม%2013.1.docx
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ท้ังภายในและภายนอกเช่นอ่านหนังสือหรือวารสารท่ีมีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนค้นคว้าหาความรู้โดย
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซักถามข้อมูลจากผู้รู้  ภูมิปัญญาตลอดจนองค์กรภาครัฐเอกชนหรือแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ 
 
ผลการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

2. โรงเรียนจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  13 ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนา  
 ปรับปรุงห้องสมุดให้มีบรรยากาศน่าศึกษาหาความรู้และให้บริการชุมชน 
 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการด าเนินการตามปรัชญา  วิสัยทัศน์     พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษาวิธีการด าเนินการ 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 
 

5 - แผนกลยุทธ์(4ปี) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2553-2554 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการจัดท าแผนและพัฒนาศักยภาพ 
- โครงการติดตามประเมินผลการตรวจสอบการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 
- รายงานท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมนักเรียน 
- รายงานโครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตส่ิงเสพติด 
- ใบประกาศนียบัตรประกวดมารยาท 
- ภาพถ่ายนักเรียนยิ้มไหว้ทักทายกัน 

2. ผลการด าเนินงานส่งเสริม ให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
 

5 

เฉล่ีย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
วิธีการพัฒนา 
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 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีด าเนินการ เพื่อให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก โดยมี
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญของไทย 
 
ผลการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีการด าเนินการตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา   

2. โรงเรียนมีการด าเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  14 ในระดับ  ดีเย่ียม 

 
แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล  
 
 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
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  ประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน 
- รายงานกิจกรรมรักการอ่าน 
-  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

2. สรุปผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
 
 

5 

เฉล่ีย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
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วิธีการพัฒนา 
      จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  2  คณะกรรมการประเมินได้บอกจุดท่ีควรพัฒนาไว้ว่า ครู
ส่วนมากมิได้น าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปล่ียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
คณะกรรมการประเมิน ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าครูควรจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและทุกระดับช้ันท่ี
รับผิดชอบในการสอน  บันทึกหลังการสอน  และน าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปล่ียนการสอน  จาก
ข้อมูลดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้จัดท า โครงการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน  เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว  โครงการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน  ได้จัดท าแผนนิเทศ  ปฏิทิน
การนิเทศ  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ  ด าเนินการนิเทศตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ท้ัง  6  กิจกรรม  สรุป
ประเมินผล  อีกท้ังโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของ
นักเรียนต่อไป 

ผลการพัฒนา  
1. โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   
2. โรงเรียนมีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  เพื่อยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  15 ในระดับ  ดีเย่ียม 

แนวทางการพัฒนา 
 การจัดและส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษต่างๆ  

 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2556 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

  
  

 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

  
  

 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู ้และ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  
 
 

 
  

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 

  
  

 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  
  

  

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

  

 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดใน กฎกระทรวง 

     

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



  

                   103 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู ้

     

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

     

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม        
มีค่าเฉล่ีย  4.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    4.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน  ปีการศึกษา  2556 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  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 96 8 16 - 17 14 14 6 21 51 53.12 

คณิตศาสตร ์ 96 - 5 14 8 18 18 8 25 51 53.12 

วิทยาศาสตร์ 96 1 - 12 4 19 15 26 19 60 62.50 

สังคมศึกษาฯ 96 6 27 10 9 7 11 9 17 37 38.54 

สุขศึกษาและพลศึกษา 96 1 - - 3 12 46 22 12 80 83.33 

ศิลปะ 96 - - 3 1 5 10 15 62 87 90.62 

การงานอาชีพฯ 96 - 2 5 6 10 9 31 33 73 76.04 

ภาษาต่างประเทศ 96 3 12 4 13 8 16 11 29 56 58.33 

รายวิชาเพ่ิมเติม 96 1 1 5 18 10 16 20 26 62 64.58 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  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 93 2 - 8 18 20 11 9 25 45 48.38 

คณิตศาสตร ์ 93 3 5 13 11 12 15 13 21 49 51.04 

วิทยาศาสตร์ 93 - 9 6 9 9 11 17 32 60 62.50 

สังคมศึกษาฯ 93 12 16 5 10 9 9 12 20 41 42.70 

สุขศึกษาและพลศึกษา 93 1 - - 6 17 29 25 15 69 74.19 

ศิลปะ 93 - - - 1 4 9 14 65 88 94.62 

การงานอาชีพฯ 93 - 1 - 9 14 9 30 30 69 74.19 

ภาษาต่างประเทศ 93 1 2 9 14 19 12 9 27 48 51.61 

รายวิชาเพ่ิมเติม 93 1 1 4 14 16 11 12 34 67 72.04 

 
 



  

                   105 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  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 65 2 - 1 8 10 7 13 24 44 67.69 

คณิตศาสตร ์ 65 1 2 1 2 15 3 17 23 43 66.15 

วิทยาศาสตร์ 65 2 - 2 5 9 9 9 29 47 72.30 

สังคมศึกษาฯ 65 2 7 3 6 3 7 7 30 44 67.69 

สุขศึกษาและพลศึกษา 65 2 - - - 6 14 22 21 57 87.69 

ศิลปะ 65 2 - 3 3 2 4 8 43 55 84.61 

การงานอาชีพฯ 65 3 - 1 5 9 8 12 27 47 72.30 

ภาษาต่างประเทศ 65 2 1 4 11 4 10 8 25 43 66.15 

รายวิชาเพ่ิมเติม 65 2 - 3 14 4 9 6 27 42 64.61 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  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 63 1 1 2 7 11 6 15 20 41 65.07 

คณิตศาสตร ์ 63 - 2 4 8 11 7 15 16 38 60.31 

วิทยาศาสตร์ 63 - - - - 9 15 6 33 54 85.71 

สังคมศึกษาฯ 63 2 6 6 6 3 5 9 26 40 63.49 

สุขศึกษาและพลศึกษา 63 2 - - 3 7 12 19 21 52 82.53 

ศิลปะ 63 - - - - 5 9 6 43 58 92.06 

การงานอาชีพฯ 63 - - 9 6 5 14 8 21 43 68.25 

ภาษาต่างประเทศ 63 4 5 2 2 9 11 11 19 41 65.07 

รายวิชาเพ่ิมเติม 63 - 1 2 4 7 12 12 25 49 77.77 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  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 61 5 8 1 6 9 17 4 11 32 52.45 

คณิตศาสตร ์ 61 3 11 8 9 6 11 8 5 24 39.34 

วิทยาศาสตร์ 61 - 3 2 5 6 7 12 26 45 73.77 

สังคมศึกษาฯ 61 7 19 1 2 1 1 2 28 31 50.81 

สุขศึกษาและพลศึกษา 61 5 1 3 13 17 17 4 1 22 36.06 

ศิลปะ 61 1 4 3 2 1 3 11 36 50 81.96 

การงานอาชีพฯ 61 - - - 5 8 22 21 5 48 78.68 

ภาษาต่างประเทศ 61 2 4 7 2 11 8 6 21 35 57.37 

รายวิชาเพ่ิมเติม 61 2 2 8 3 6 11 11 18 40 65.57 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  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 59 8 2 8 11 4 14 8 4 26 44.06 

คณิตศาสตร ์ 59 6 18 5 1 10 8 2 9 19 32.20 
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วิทยาศาสตร์ 59 2 5 1 4 5 7 5 30 42 71.18 

สังคมศึกษาฯ 59 8 6 1 2 3 3 4 32 39 66.10 

สุขศึกษาและพลศึกษา 59 7 2 1 2 3 6 13 25 44 72.16 

ศิลปะ 59 4 1 1 2 1 10 11 29 50 84.74 

การงานอาชีพฯ 59 10 3 3 12 9 7 7 8 22 37.28 

ภาษาต่างประเทศ 59 6 2 4 7 9 11 6 14 31 52.54 

รายวิชาเพ่ิมเติม 59 4 3 1 2 6 12 13 18 43 72.88 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  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 79 2 3 4 7 25 18 15 5 38 48.10 

คณิตศาสตร ์ 79 1 9 4 5 10 7 16 27 50 63.29 

วิทยาศาสตร์ 79 2 5 6 11 16 19 13 9 41 51.89 

สังคมศึกษาฯ 79 1 10 7 8 7 14 6 26 56 70.88 

สุขศึกษาและพลศึกษา 79 - 1 - 6 7 31 22 12 65 82.27 

ศิลปะ 79 - - 3 2 9 6 24 41 71 89.87 

การงานอาชีพฯ 79 - 1 - 2 15 15 24 22 61 77.21 

ภาษาต่างประเทศ 79 - 5 9 5 15 14 11 20 45 56.96 

รายวิชาเพ่ิมเติม 79 1 3 4 9 10 7 13 31 51 64.55 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  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 78 - 3 4 14 25 20 10 S2 32 41.02 
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คณิตศาสตร ์ 78 1 - 4 6 7 24 11 25 60 76.92 

วิทยาศาสตร์ 78 1 1 4 11 10 12 13 26 51 65.38 

สังคมศึกษาฯ 78 2 3 2 3 7 10 11 40 61 78.20 

สุขศึกษาและพลศึกษา 78 - - 1 2 5 18 15 37 70 89.74 

ศิลปะ 78 - - - 1 3 6 17 51 74 94.87 

การงานอาชีพฯ 78 - 1 2 4 11 9 24 27 60 76.92 

ภาษาต่างประเทศ 78 - 2 3 8 12 26 8 19 53 67.95 

รายวิชาเพ่ิมเติม 78 6 7 10 11 17 12 8 7 27 34.47 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  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 51 5 5 - 2 1 12 9 17 38 74.50 

คณิตศาสตร ์ 51 4 1 3 2 7 11 13 10 34 66.66 

วิทยาศาสตร์ 51 2 2 - 5 7 8 9 18 35 68.62 

สังคมศึกษาฯ 51 3 4 - 1 - 1 2 40 43 84.31 

สุขศึกษาและพลศึกษา 51 1 1 - 2 7 15 19 6 40 78.43 

ศิลปะ 51 1 2 1 1 - 3 5 38 46 90.19 

การงานอาชีพฯ 51 1 - - 4 9 7 6 24 37 72.54 

ภาษาต่างประเทศ 51 1 4 - 2 5 7 7 25 39 76.47 

รายวิชาเพ่ิมเติม 51 1 1 2 3 2 5 16 20 41 80.37 

 
 

 



  

                   109 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  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 48 - - 1 7 5 5 10 20 35 72.91 

คณิตศาสตร ์ 48 2 1 - 2 3 8 22 10 40 83.33 

วิทยาศาสตร์ 48 - 1 - 2 4 8 12 21 41 85.41 

สังคมศึกษาฯ 48 3 1 - - 1 4 1 41 43 89.58 

สุขศึกษาและพลศึกษา 48 1 - - - 8 9 13 17 39 81.25 

ศิลปะ 48 - - - - - 1 9 38 48 100.00 

การงานอาชีพฯ 48 - - - 2 6 8 7 25 40 83.33 

ภาษาต่างประเทศ 48 - 1 2 5 4 9 9 18 36 75.00 

รายวิชาเพ่ิมเติม 48 - - 1 2 3 5 7 30 42 87.50 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  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 36 - - 3 8 6 11 7 1 19 52.77 

คณิตศาสตร ์ 36 1 - 2 3 14 6 6 4 16 44.44 

วิทยาศาสตร์ 36 1 2 1 2 5 8 8 9 25 69.44 

สังคมศึกษาฯ 36 - 2 2 1 2 2 2 25 29 80.55 

สุขศึกษาและพลศึกษา 36 - 1 - 2 14 14 5 8 27 75.00 

ศิลปะ 36 1 1 1 3 7 7 2 18 27 75.00 

การงานอาชีพฯ 36 - 1 2 6 11 11 5 3 19 52.77 
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ภาษาต่างประเทศ 36 - 1 5 6 4 4 8 10 22 61.11 

รายวิชาเพ่ิมเติม 36 1 1 2 1 10 10 6 10 26 72.22 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  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 34 - - - 7 11 8 7 1 16 47.05 

คณิตศาสตร ์ 34 - - 2 11 8 7 4 3 14 41.17 

วิทยาศาสตร์ 34 - - - 1 5 5 7 16 28 82.35 

สังคมศึกษาฯ 34 2 5 5 5 - 6 4 7 17 50.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 34 - - - 2 4 15 6 7 18 82.35 

ศิลปะ 34 - - - - 1 3 3 17 23 67.64 

การงานอาชีพฯ 34 - - 1 2 6 14 9 2 25 73.52 

ภาษาต่างประเทศ 34 - - 2 4 5 6 2 15 23 67.64 

รายวิชาเพ่ิมเติม 34 - 1 - 1 4 6 4 18 28 82.35 

 

 

 

 

4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร ์ 58 21.12 5.76 21.12 - - 21 
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ภาษาไทย 58 38.47 10.66 38.47 - - 17 

วิทยาศาสตร์ 58 32.90 7.42 32.90 - - 18 

ภาษาต่างประเทศ 58 27.17 6.49 27.17 - - 17 

สังคมศึกษาฯ 58 33.41 9.02 33.14 - - 17 

สุขศึกษาและพลศึกษา 58 52.93 11.75 52.93 - - 20 

ศิลปะ 58 39.31 8.83 39.31 - - 19 

การงานอาชีพฯ 58 38.14 12.71 38.14 - - 16 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร ์ 34 17.57 7.29 17.57 - - 11 

ภาษาไทย 34 38.44 11.54 38.44 - - 6 

วิทยาศาสตร์ 34 26.62 5.40 26.62 - - 8 

ภาษาต่างประเทศ 34 20.94 5.18 20.94 - - 6 

สังคมศึกษาฯ 34 29.85 5.26 29.85 - - 10 

สุขศึกษาและพลศึกษา 34 56.95 11.62 56.95 - - 12 

ศิลปะ 34 27.63 7.49 27.63 - - 15 

การงานอาชีพฯ 34 42.53 13.11 42.53 - - 12 

 

 

 

 

 

 

4.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนน ส่วน เฉลี่ย จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
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เฉลี่ย เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร ์ - - - - - - - 

ภาษาไทย - - - - - - - 

วิทยาศาสตร์ - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ - - - - - - - 

สังคมศึกษาฯ - - - - - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - 

ศิลปะ - - - - - - - 

การงานอาชีพฯ - - - - - - - 

4.5  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไมผ่่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 93 46 47 - - 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 63 35 28 - - 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 58 17 39 2 - 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 78 36 42 - - 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 48 32 16 - - 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 34 6 28 - - 

รวม 374 172 200 2 - 

เฉลี่ยร้อยละ - 45.99 53.48 0.53 - 
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4.6  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 93 50 43 - - 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 63 30 33 - - 

มัธยมศึกษาปีที ่3 58 14 40 4 - 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 78 30 48 - - 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 48 32 16 - - 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 34 71 27 - - 

รวม 374 63 207 4 - 

เฉลี่ยร้อยละ - 43.58 55.35 1.07 - 
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4.7  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 93 93 - 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 63 63 - 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 58 58 - 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 78 78 - 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 48 48 - 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 34 34 - 

รวม 374 374 - 

เฉลี่ยร้อยละ - 100 - 

4.8  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
      1) ด้านความสามารถในการส่ือสาร  นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถใช้ภาษาในการส่ือสาร

ได้ตามความสามารถในแต่ละระดับช้ัน  ท้ังด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      2) ด้านความสามารถในการคิด  นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมีความสามารถด้านการคิด  โดย

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดให้แก่นักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างๆได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

      3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถมีความสามารถด้าน
การแก้ปัญหา  โดยสังเกตจาก  การทดสอบด้านการคิดของนักเรียน  การจัดท าโครงงานของนักเรียนใน
กิจกรรมชุมนุมโครงงาน  และดูได้จากผลงานนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

      4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถมีความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต  โดยการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ส่งผลให้นักเรียนมีชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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      5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถมีความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี โดยโรงเรียนได้จัดหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนด้านการใช้เทคโนโลยีทุกระดับช้ัน  
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  นักเรียนได้สร้างผลงานจากการใช้เทคโนโลยี  และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 

บทท่ี  4 

สรุปผลการพัฒนาและการน าผลไปใช้ 
 

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

 
ผลการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อ  โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
1.โครงการจัดท าแผน 

และพัฒนาศักยภาพบริหารงบประมาณ 
ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และการ
จัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

3. โครงการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพผู้เรียน 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนของครู) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

5. งานจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อวัสดุงานวัดผลและ
ประเมินผล 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

6. งานจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อวัสดุส านักงานงานแนะ
แนว) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

7. โครงการพัฒนาบุคลากร ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
8. งานจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ)                                        

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
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9. งานจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่ม

บริหารทั่วไป) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

10. งานจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง หล่อ
ล่ืนและซ่อมบ ารุง)  

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

11. งานจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อวัสดุ, อุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
(พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

13.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์    (สวนสมุนไพรและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1) 
 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

ชื่อ  โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
14. ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา 
(Sound Lab) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

15. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

16.  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
17. งานการใช้เงินค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าท่ีดิน ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
18.. โครงการนโยบายเรียนฟรี เรียนดี  15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ   

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

19. โครงการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

20. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
21. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

22. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

23. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

24. โครงการพัฒนา การจัดการศึกษากลุ่มสาระ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
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วิทยาศาสตร์  (จ้างครูอัตราจ้างสอนวิชาเคมี ฟิสิกส์) 
25. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

26.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

27. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ (จ้างครูอัตราจ้างสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

28 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการเรียน
วิชาภาษาไทย) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

29. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

30. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนวิชาการงานอาชีพ/ธุรกิจ) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

31. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการเรียน
วิชาการงานอาชีพ/งานประดิษฐ์) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

32.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการเรียน
วิชาการงานอาชีพ/งานอาหาร) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

33. โครงกาประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
ชื่อ  โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 

34. โครงการอาเซียนศึกษา ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
35. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
และวันส าคัญของไทย(กิจกรรม 5 ธันวา) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

36. งานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

37. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

38. โครงการสร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 

39. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
40. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนวิชาการงานอาชีพ/คอมพิวเตอร์) 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 



  

                   118 
41. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
42. โครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตส่ิงเสพติด ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
43. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
 
ผลการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  ที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ช่ือ  โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศ ขาดบุคลากร 

- - 
 
2.  จุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนา 

1)  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 
-  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
-  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
-  ผู้เรียนรักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
-  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
-  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการท างาน 
2)  ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 
-  ครูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตร ี ปริญญาโท 
-  ครูมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนนักเรียน 
-  ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์และด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ครูควรจัดท าส่ือการสอนในห้องเรียนให้หลากหลาย 
-  การจัดท ามุมต่างๆในห้องเรียน 
-  ครูควรฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการแก่นักเรียน 
3)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
-  จัดหาส่ือและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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-  เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมการจัดการเรียนรู้ 
-  ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านวิธีการสอน 
-  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพฒันาผู้เรียน 
4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
-  ชุมชนให้ความร่วมมือ 
-  บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้ความร่วมมือ 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาลักษณะของนกัเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
-  ฝึก  ปฏิบัติสม่ าเสมอ 
-  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพฒันาผู้เรียน 
5)  ด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
-  ชุมชนให้ความร่วมมือ 
-  บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้ความร่วมมือ 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรก าหนดนโยบายให้ชัดเจน 
-  เปิดโอกาสใหชุ้มชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตรงตามเป้าหมายของชาติ  ซึ่งควรมีทิศทาง  ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เพื่อสะท้อนให้เห็นการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา  ซึ่งจะได้น าข้อมูลไป
วางแผน  ปรับปรุง  จุดท่ีควรพัฒนาส่งเสริม  จุดเด่นของสถานศึกษา  จะเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 2.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท่ีเป็นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด  ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
และสามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้  มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  และส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง  เพื่อศึกษาข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและด าเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
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 3.  จัดการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
รวมท้ังน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 4.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงควรส ารวจแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย  และจัด
กิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และ
ประสบการณ์สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
 5.  สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  โดยการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมผู้เรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนต่ าและควรท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 6.  ส่งเสริมให้ครูมีการผลิตส่ือ  นวัตกรรมทางการเรียนการสอน  และการแสดงผลงานของครูโดย
การประกวดหรือมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย  และจัดนิทรรศการทางวิชาการแสดงผลงานของผู้เรียน 

7.  ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   
 
4.  ความต้องการการช่วยเหลือ 
 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมีความต้องการความช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 1.  สถานศึกษาของบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  อาคาร  และงบปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า  ซึ่งมี
อายุการใช้งานมานาน  เพื่อให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน และมีความปลอดภัยแก่สถานศึกษาและนักเรียน 
 2.  บุคลากร  ขาดครูรายวิชา  ฟิสิกส์    ศิลปะ  ภาษาไทย 
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ค าสั่งโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 

ที่    ๕๘  / ๒๕๕๖  
     เรือ่ง  แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

  

 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่  ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  ๔๘     
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายใน      เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  และเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ๒๕๔๔  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ดังน้ี 

 ๑.  คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

    ๑.๑  นายไพบูลย์    ศรีสุข   ประธานกรรมการ 
                 ๑.๒  นายสืบพงศ์    ศรพรหม    กรรมการ  

      ๑.๓  นายสายันต์    ปิ่นรัตน์   กรรมการ 

      ๑.๔  นายสรศักด์ิ    เอ่ียมสมบูรณ์  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  นายวิญญู  อาศัยสุข   กรรมการ 

      ๑.๑๑  พระอธิการทองพูล  โอภาโส    กรรมการ 

     ๑.๑๒  พระครูศิลป์วัฒนคุณ    กรรมการ 

      ๑.๑๓  นายพสิษฐ์    นาคะบุตร  กรรมการ 
                 ๑.๑๔ นายผดุงศิลป์    สุวรรณพงษ ์  กรรมการ 

     ๑.๑๕ นายเจริญ     บัวลี   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

   

 ๒.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

       ๒.๑  นายเจริญ     บัวลี   ประธานกรรมการ 
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                 ๒.๒  นางรวี   อาศัยสุข   รองประธานกรรมการ 

       ๒.๓  นายธีระศักด์ิ  สังข์บุญชู   กรรมการ 

       ๒.๔  นายสุทัศน์    รักแดน   กรรมการ 

       ๒.๕  นางยุพดี   เอมะพรหม  กรรมการ 

                 ๒.๖ นางสุดารัตน์  ทิพย์โสต   กรรมการและเลขานุการ 

       ๒.๗  นางเบญจมาพร     เอกวิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ อ านวยการและให้ค าปรึกษาจัดวางแนวทาง  ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 ๓.  คณะกรรมการประสานงาน 

                  ๓.๑  นางสุดารัตน์  ทิพย์โสต   ประธานกรรมการ 

      ๓.๒  นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ   รองประธานกรรมการ 

        ๓.๓  นางสาวฉัตรลดา  ศรีมงคล   กรรมการ 

                  ๓.๔  นางกุหลาบ  ท่าวัง   กรรมการและเลขานุการ 

        ๓.๕  นางสาวพิมพ์วลัญช์   คล้ายเปรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                มีหน้าที ่  ประสาน  ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระยะๆ  เพ่ือให้ถูกต้องและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 

            ๔.  คณะกรรมการประเมินผลภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

นางวิไลพร จุลปานนท์ หัวหน้า 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  นางวิไลพร  จุลปานนท์   

                        ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  นางสาวเกศรินทร์   แย้มประดิษฐ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  นางบุปผา  ฉัตรทอง    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  นางสาวเกศรินทร์   แย้มประดิษฐ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  นายสมเกียรติ  เรียบร้อย    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  นางสาวพิมพ์วลัญช์   คล้ายเปรม    

 มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  นางบุปผา ฉัตรทอง  หัวหน้า 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  นางบุปผา  ฉัตรทอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ นางบุปผา  ฉัตรทอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ นายณัฐพงศ์    แสงทอง    

  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  นางสาวพิมพ์วลัญช์   คล้ายเปรม   

 มาตรฐานที่  ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
  นายธีระพล พูลทอง  หัวหน้า 

ตัวบง่ชี้ที่ ๓.๑  นางกุหลาบ  ท่าวัง 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  นายธีระพล  พูลทอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  นายธีระพล  พูลทอง 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล    

 มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 

  นางพรรณา ศิริวรธรรม หัวหน้า 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  นางพรรณา  ศิริวรธรรม 

                        ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  นางพรรณา  ศิริวรธรรม   

                        ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓  นางพรรณา  ศิริวรธรรม 

                        ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔  นางสาวพิมพ์วลัญช์   คล้ายเปรม    

 มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
  นายสายันต์ กลั่นน้ าทิพย์ หัวหน้า 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑   นายสายันต์  กลั่นน้ าทิพย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  นายสายันต์  กลั่นน้ าทิพย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓   นางวาสนา    เฉลิมกิจ  

ตัวบง่ชี้ที่ ๕.๔  นายสายันต์  กลั่นน้ าทิพย์ 

 มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
  นางกุหลาบ   ท่าวัง  หัวหน้า 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  นางพเยาว์      งามสมเกล้า     

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  นางกุหลาบ  ท่าวัง   

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  นายพรประสิทธ์ิ จาตุวรรณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  นายออมทรัพย์ ดวงศร ี  

 มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 นางรวี  อาศัยสุข  หัวหน้า 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑   นางรวี  อาศัยสุข    

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒   นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ   

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓   นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔   นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕   นายสายันต์  กลั่นน้ าทิพย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖   นางดลพร  ด้วงประยูร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗   นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘   นายปิยเดช    พิพัฒน์เยาวกุล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙   นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาวกุล  

 มาตรฐานที่  ๘  ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 นางวาสนา   เฉลิมกิจ  หัวหน้า 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑   นางวาสนา    เฉลิมกิจ   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒   นางวาสนา    เฉลิมกิจ   
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓   นางวาสนา    เฉลิมกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔   นางจิรภา    พลอยบุตร   
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ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕   นางจิรภา    พลอยบุตร   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖   นางจิรภา    พลอยบุตร   

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 นางพเยาว์ งามสมเกล้า หัวหน้า 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑  นางจิรภา    พลอยบุตร     

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒  นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล   
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓  นางพเยาว์  งามสมเกล้า  

มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน  

 นางดลพร ด้วงประยูร หัวหน้า 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑  นางรวี  อาศัยสุข 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒  นางรวี  อาศัยสุข 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓  นางดลพร  ด้วงประยูร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔  นางสาวนฤมล   ขันทริโย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕  นางสุดารัตน์  ทิพย์โสต 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖  นางดลพร  ด้วงประยูร 

          มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

 นายธีระศักด์ิ สังข์บุญชู  หัวหน้า 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑   นายธีระศักด์ิ สังข์บุญชู   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒   นางวิไลพร  จุลปานนท์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓   นางกุหลาบ  ท่าวัง   

   มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต  หัวหน้า 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑   นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒   นางยุพดี  เอมะพรหม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓   นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔   นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕   นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖  นางสุดารัตน์  ทิพย์โสต 

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง  สง่เสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
  นายสมเกียรติ   เรียบร้อย  หัวหน้า 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑  นายสมเกียรติ   เรียบร้อย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒  นายสมเกียรติ เรียบร้อย 

มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 
 นางยุพดี  เอมะพรหม หัวหน้า 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑   นางยุพดี  เอมะพรหม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒   นางยุพดี  เอมะพรหม 

มาตรฐานที่  ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 นายสุทัศน์ รักแดน  หัวหน้า 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑     นายสุทัศน์ รักแดน 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒     นายสุทัศน์ รักแดน 

 หน้าท่ี  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยจัดท าเอกสาร  หลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน   สรุปผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตนเองที่รับผิดชอบ  โดยหัวหน้ามาตรฐานตรวจสอบ  ติดตาม  แต่ละตัวบ่งชี้
ในมาตรฐานที่รับผิดชอบและจัดส่งฝ่ายงานประกันตามก าหนดเวลา  เพ่ือรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๕  และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกจาก ส.ม.ศ.   
 
            ๕.  คณะกรรมการจัดท ารายงานพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  (SAR) 

๑.  นางสุดารัตน์  ทิพย์โสต   ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวพิมพ์วลัญช์   คล้ายเปรม  กรรมการ 

            ๓.  นางสาวนฤมล    ขันทริโย   กรรมการ 

              ๔.  นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี  ด าเนินการจัดท ารายงานพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  (SAR)  ตามรูปแบบที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  และรายงานผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายทราบ ท้ังคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

                ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

                  

ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่  ๑๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

 

 

                   (นายเจริญ  บัวลี)   

             ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
                ปีการศึกษา  2556 
             โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม   

 

 

 

           

 
 

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม   
อ. นครหลวง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ค าน า 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม     ต าบลท่าช้าง    อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในปี
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การศึกษา   2556  ท่ีผ่านมา  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุ่งเน้นให้
สถานศึกษา  ทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ   

เอกสารฉบับนี้จะเป็นการรายงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกด้วย  ดังนั้นจึงได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา     
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมจ านวน    15  มาตรฐาน   

ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร  นายเจริญ  บัวลี  บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้แก่   คณะครู    นักเรียน    
ผู้ปกครองนักเรียน    ผู้น าชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพ    ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ  แนะน าการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานในปีต่อ ๆ 
ไป  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสืบไป 

 

                                 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
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