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บทที่  1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อสถานศึกษา 

      โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม   

ตั้ งอยู่ เลขที่   112  หมู่ที่   3   ต าบล   ท่ าช้ าง   อ า เภอ  นครหลวง  จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย ์ 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 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 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  ก่อตั้งเมื่อปลายปีการศึกษา 2520 โดยกลุ่มบุคคลประกอบด้วย
ข้าราชการและประชาชนในท้องถิ่น น าโดยว่าที่ร้อยตรีกล้าหาญ ฤกษ์ส าราญ ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  นายถนอม  แสนสุข   ศึกษาธิการอ าเภอนครหลวง  นายโกวิท  วิริยะประสาท  
แพทย์ประจ าต าบลท่าช้าง  เป็นผู้ริเริ่มด าเนินการจัดสร้างโรงเรียนในชั้นต้น  โดยมีท่านพระครูพินิจ    
สุตคุณ  เจ้าอาวาสวัดร้อยไร่  เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาในการรับบริจาคเงิน  ได้จัดสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว  6  ห้องเรียน  1  หลัง  ในที่วัดร้างชื่อวัดท่าขุนนาง  ชาวบ้านเรียกว่า   “วัดท่าขุนนาง”  
จ านวนเนื้อที่  35 ไร่ โดยวางศิลาฤกษ์เสาเอกในวันที่  6  เมษายน  2521  เวลา  9.29  น.  ซึ่งว่าที่  
ร.ต. กล้าหาญ  ฤกษ์ส าราญ  เป็นประธานในพิธี 
 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่  20  พฤษภาคม  2521  
เป็นโรงเรียนสหศึกษา  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้ น  สังกัดองค์การ
มัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ล าดับที่  
24  ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แรกเริ่มมีนักเรียน  2  ห้องเรียน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
(ม.ศ. 1) 1  ห้องเรียน  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ม.1) 1  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  79  คน  
เป็นชาย  60  คน เป็นหญิง 19  คน  มีครูอาจารย์ 7  คน นักการภารโรง 1 คน โดยมี นายวันชัย     
ดีวงษา  เป็นครูใหญ่คนแรก 
 ต่อมาในวันที่  20  มิถุนายน  2528  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายพิสิษฐ์  รื่นกวี     
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  และในวันที่   1  พฤศจิกายน  2533  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้     
นายวุฒิชัย  ไกรสม  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  พัฒนาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมได้เจริญก้าวหน้า
มาตามล าดับ  จนได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”  ในระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กเมื่อ    ปี
การศึกษา 2534   และในวันที่  1 ตุลาคม 2535  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายเติบ  ใยเจริญ   
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มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  สามารถเปิด ท า
การเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ในปีการศึกษา 2537 และในวันที่   1  ตุลาคม  
2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นางสุกัญญา   ภู่พันธาภักดิ์   มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
พัฒนาโรงเรียนจนสามารถปรับขนาดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2541  และ
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมเป็นคนแรก 
 วันที่  2  กุมภาพันธ์  2545   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นางอัมพร  พสุธาดล    มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา  ระบบ
อินเตอร์เน็ต โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ฯลฯ 

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

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

วันที่  24  มกราคม  2554  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ได้แต่งตั้งให้  
นายประดับ  ชัยพฤกษ์  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้ด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนในทุกๆด้านเป็นที่ประจักษ์  และส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินหลายรายการ  เช่น  โรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง    คงสภาพโรงเรียนพระราชทาน  เป็นต้น   

วันที่  15  ตุลาคม  2555  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ได้แต่งตั้งให้  
นายเจริญ  บัวลี  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียน
ในทุกๆด้านเป็นที่ประจักษ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาคารสถานที่   

จนกระทั่งวันที่  25  ตุลาคม  2557  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ได้
แต่งตั้งให้  นางขนิษฐา  หิรัญอนันต์สุข  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมจนถึง
ปัจจุบัน 

 
 ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
อักษรย่อของโรงเรียน  ท.ช.   
สีประจ าโรงเรียน  น ้าเงิน – แดง    
ปรัชญาของโรงเรียน  “ศึกษาดี  มีพลา  จรรยางาม”   
คติธรรมของโรงเรียน  “สิกขา  กาโม  ภว° โหต”ิ 
                          ผู้ใฝ่การศึกษาย่อมเป็นผู้เจริญ 
   
ตราประจ าโรงเรียน  “ช้างสามเศียรทูนประสาทสังข์”   
 
 
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นคูน 
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3.  ข้อมูลผู้บริหาร 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางขนิษฐา  หิรัญอนันต์สุข  โทรศัพท์ 089-4129776   e-mail  
kanitta_hi@hotmail.co.th  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ตั้งแต่  วันที่ 25  ตุลาคม  2557  จนถึงปัจจุบัน   
 
4.  ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2557 

ปัจจุบันโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10 
มิถุนายน 2557)  ดังนี้ 

1. จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  403  คน 
2. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม ชาย หญิง 
ม.1 2 40 40 80 
ม.2 3 53 46 99 
ม.3 2 40 28 69 

รวม  ม.ต้น 7 133 114 248 
ม.4 2 12 14 26 
ม.5 3 37 40 77 
ม.6 2 22 30 52 

รวม  ม.ปลาย 7 71 84 155 
รวมทั้งสิ้น 14 205 198 403 

 
3. จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  339 คนคิดเป็นร้อยละ  84.12 
4. จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  331  คนคิดเป็นร้อยละ  82.13 
5. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  -  คนคิดเป็นร้อยละ  -  
6. จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  18  คนคิดเป็นร้อยละ  4.47 
7. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  -  คนคิดเป็นร้อยละ  - 
8. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -  คนคิดเป็นร้อยละ   - 
9. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   21   คนคิดเป็นร้อยละ  5.21 
10. สถิติการขาดเรียน/เดือน  71  คนคิดเป็นร้อยละ  16.51 
11. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  1  คนคิดเป็นร้อยละ  0.25   
12. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

ม. 3  จ านวน  62  คนคิดเป็นร้อยละ  93.94 
ม. 6  จ านวน  50  คนคิดเป็นร้อยละ  100  

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

403  คนคิดเป็นร้อยละ  100 
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15. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  388 คนคิดเป็น ร้อยละ  

96.27 
16. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  347  คนคิดเป็นร้อยละ 

86.10 
17.  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ  403 คน

คิดเป็นร้อยละ 100 
18.   จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  403   คนคิดเป็นร้อยละ 100 
19.  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร

สถานศึกษา   403  คนคิดเป็นร้อยละ  100 
20.  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี

ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   403  คนคิดเป็นร้อยละ  100 
 

5.  ข้อมูลครูและบุคลากร 

        5.1  ครูประจ าการ 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
อายุ
ราช 

การ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน
คร้ัง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา 

1 นางขนิษฐา หิรัญอนันต์สุข   52 28 ผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

-  12/148 

2 นายธีระศักดิ์   สังข์บุญชู 59 30 ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.3 ,ม.5 

ประวัติศาสตร ์

หน้าท่ี ม.3,              
ม.5  

3/28 

3 นางรวี  อาศัยสุข 58 37 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

กศ.ม วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ม.3,4 

6/42 

4 นางยุพดี เอมะพรหม 56 29 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ศศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

การงานฯ /   
ม.1-3,6 

4/42 

5 นายสุทัศน์  รักแดน 53 28 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 4/24 

6 นางพเยาว ์   งามสมเกล้า 54 31 ครูช านาญการ ค.บ. ผ้าและการ
ตัดเย็บ 

การงานฯ 
ม.1-3,5 

3/36 

7 นางวิไลพร   จุลปานนท์ 56  35 ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.2 ,ม.5,ม.6 

หน้าท่ี ม.1,              
ม.2 ,ม.4 

4/39 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
อายุ
ราช 

การ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน
คร้ัง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา 

8 นายสายันต ์กลั่นน้ าทิพย ์ 53 28 ครูช านาญการ วท.บ. คณิต  
ศาสตร ์

คณิตศาสตร์ม.
6 ฟิสิกส์ ม.6 

12/84 

9 นางพรรณา  ศิริวรธรรม 53 29 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ 
ม.2,4,5,6 

3/56 

10 นางดลพร  โพธิ์จันทร์ 46 22 ครูช านาญการ ค.บ. วิทยา  
ศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
ม.1 

14/155 

11 นายธีระพล  พูลทอง 56  20 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.3 

ม.4,ม.5,ม.6 

5 / 56 

12 นายสมเกียรต ิ เรียบร้อย 51 23 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ดนตร ี ศิลปะ  ม.1,6 6/42 

13 นางบุปผา   ฉัตรทอง 55 33 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คหกรรรม
ศาสตร ์

การงานฯ   
ม.1-5 

5/30 

14 นายพรประสิทธ์ิ          
จาตุวรรณ ์

54 29 ครูช านาญการ ค.บ. ช่างเชื่อม
โลหะ 

การงานฯ 
ม.2-6 

1/6 

15 นายปิยเดช  พิพัฒเยาว์กุล 30 5 คร ูคศ.1 กศ.บ. เคม ี เคม ีม.,4-6 4/56 

16 นางวาสนา  เฉลิมกิจ 33  9 ครชู านาญการ ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/ 

ม.1 ,ม.4,ม.6 

12/112 

17 นางสุดารตัน์ ทิพย์โสต 52 29 ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. ชีววิทยา ภาษาไทย ม.2 
ภาษาอังกฤษ

ม.2-3 

12/132 

18 นางจิรภา   พลอยบุตร 31 6 คร ูคศ.1 ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/ 

ม.3,ม.5 

5/35 

19 นางสาวฉัตรลดา         
ศรีมงคล 

32 5 คร ูคศ.1 กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คอมฯ ม.1-6 6/54 

20 นางสาวเกศรินทร์ แย้ม
ประดิษฐ ์

51 25 ครูช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ. พลศึกษา พลศึกษา  / 
ม.1-6 

1/6 

21 นายณัฐพงศ์  แสงทอง 34 5 คร ูคศ.1 ค.บ. คณิต  
ศาสตร ์

คณิตศาสตร์/ 

ม.3 , 4 , 5 

9/63 

22 นางสาวเบญจมาพร     
อุ่นสุข 

35 6 คร ูคศ.1 กศ.ม. คณิต 
ศาสตร ์

คณิตศาสตร์/ 

ม.1 , 2 , 5 

24/168 

23 นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้าย
เปรม 

50 4 คร ูคศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/หนา้ที ่ 
ม.1,ม.6 

ประวัติศาสตร์
ม.1 ,ม.6 

10/96 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
อายุ
ราช 

การ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน
คร้ัง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา 

24 นางสาวสุพัชชา  เครือฉิม 27 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 

ม.1,ม.2 

5 / 84 

25 นายอรรถพล   ครูผู้ช่วย   - ไปราชการ
ทหาร 

 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก…24…..คนคิดเป็นร้อยละ......96.00......... 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงความถนัด…1…..คนคิดเป็นร้อยละ.....4.00......... 
 

5.2  ครูอัตราจ้าง   

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายออมทรัพย์  
ดวงศร ี

25 2 วท.บ.
(สิ่งแวดล้อม) 

สิ่งแวดล้อม ฟิสิกซ์ ม. 4-5 
วิทยาศาสตร์
เพิ่มเตมิ ม.4-6 

อุดหนุนฯ 

      

5.3   เจ้าหน้าที่ธุรการ   

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การท างาน 

วุฒิ  วิชาเอก 
งานใน
หน้าที่ 

จ านวนครั้ง/ชั่วโมงท่ี
รับการพัฒนา 

1 นายกฤษณ์  สอนด ี 29 7 ป.ตร ี คอมพิวเตอร ์ ธุรการ 3/21 

 

     5.4  จ านวนลูกจ้างประจ า 
ต าแหน่ง 

วุฒิ 
ช่างไม้ชั้น 3 ยาม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 รวม 

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

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

รวม 1 - 1 2 

 
5.5  จ านวนลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  1  คน 
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5.6  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     1.1  นายไพบูลย์     ศรีสุข  ประธานกรรมการ 
              1.2  นายสืบพงษ์     ศรพรหม  กรรมการ  
     1.3   นายสรศักดิ์     เอ่ียมสมบูรณ์ กรรมการ 
     1.4  นายอยุธยา      โฉมวิไล  กรรมการ 
     1.5  นายปราโมทย์   สว่างแสง  กรรมการ 
     1.6  นายประทีป     อุ่นสถาน  กรรมการ 
     1.7 นายผดุงศิลป์     สุวรรณพงษ์ กรรมการ 
     1.8 นายสายันต์       ปิน่รตัน์  กรรมการ 
     1.9 นายพิสิษฐ์        นาคะบุตร กรรมการ 
     1.10 พระครูสีลวัฒนคุณ  กรรมการ 
     1.11 พระใบฏีกาสนุ่น โกสโร  กรรมการ 
         1.12 นางเพ็ชรี        บูรณะ  กรรมการ 
     1.13  นายประทีป    ทิมทอง  กรรมการ 
              1.14  นางรวี           อาศัยสุข  กรรมการ 
              1.15  นางขนิษฐา     หิรัญอนันต์สุข 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 
 สิ่งอ านวยความสะดวกที่โรงเรียนมี  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกลุ่มฝ่ายส านักงาน  
จ านวน  20  เครื่อง  โทรศัพท์  ภายนอก  1  เลขหมาย  โทรสาร  1  เครื่อง  มีระบบ  Internet  
และรถยนต์  1  คัน 

จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   14  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
ชั้น ม. 1 – ม. 3   =   2 : 3  : 2 
ชั้น ม. 4 – ม. 6   =   2 : 3  : 2 

 
7. ข้อมูลงบประมาณ 

 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 10,420,860 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 10,420,860 
เงินนอกงบประมาณ 2,925,468 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,259,181.68 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 270,058 งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 
รวมรายรับ 13,333,824 รวมรายจ่าย 12,680,041.68 
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งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ   78.15  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ     16.94     ของรายรับ 
 
8.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ปลูกบ้านเรือนบริเวณริมแม่น้ าป่าสัก มี
ประชากรประมาณ 514 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
สถานีต ารวจ ศูนย์หัตถกรรมมีดอรัญญิก อาชีพหลักของชุมชน คือ ผลิตมีดอรัญญิก ท านา รับจ้างทั่วไป 
เนื่องจากการท ามีดอรัญญิกเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษซึ่งสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักหาเลี้ยง
ครอบครัวได้ และบริบทของชุมชนเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท านา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ พิธีไหว้ครูบูชาเตา  
          8.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีอาชีพหลักคือ ผลิตมีด
อรัญญิก (คิดเป็นร้อยละ)  70 %  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ) 99% ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 216,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
          8.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
          โอกาส 
          โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านอรัญญิกซ่ึงมีชุมชนที่มีภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ที่ดี  ผู้น าท้องถิ่น 
เจ้าอาวาสวัด ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี 
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง มีความเข้มแข็ง 
         ข้อจ ากัด 
         นกัเรียนส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวแตกแยก ขาดความรักความอบอุ่น จึง
ส่งผลต่อการเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียน  และนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขต
พ้ืนที่ มีความไม่แน่นอน ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในเมืองดังนั้นนักเรียนจึงมีแนวโน้มลดลง
ส่งผลท าให้การรับนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้า 
 
9.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  2544  ในช่วงชั้นที่  3  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  และช่วงชั้ นที่  4 (ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6)   หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551   ในช่วงชั้นที่  3  (ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2)  และช่วงชั้นที่  4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5)    ในปัจจุบันโรงเรียนได้จัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  (ดังแสดงในภาคผนวก)  ซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน
ตามความพร้อมของโรงเรียนในด้านบุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานที่  ประกอบกับความต้องการ
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ  โรงเรียนจึงได้เปิดรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ที่เก่ียวข้องกับอาชีพท้องถิ่น  ซึ่งโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อยู่โดยรอบโรงเรียน 
   ในปีการศึกษา   2546 – ปัจจุบัน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือเป็น
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประสบการณ์แก่นักเรียน        และ
คณะครู  โรงเรียนเปิดสอนรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551  ประกอบด้วย  
สาระการเรียนรู้ พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด  ความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียน 
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 นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้คณะครูและผู้เรียนร่วมด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  และสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน  เช่น  การจัดกิจกรรม
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และ  ของ
ชาติ  กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและท้องถิ่น  และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่หน่วยงานอ่ืนขอความ
ร่วมมือ 
 

10.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) ห้องสมุดมีขนาด 144 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 5,000 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้แบบการบันทึก 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน  เฉลี่ย 140 คน ต่อ วัน  คิด
เป็นร้อยละ 34.74  ของนักเรียนทั้งหมด 
 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา      จ านวน 1 ห้อง 

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

 3)  คอมพิวเตอร์    จ านวน    107     เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน       77         เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบต้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต       8       เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉลี่ย  210 
คน  ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 52.11  ของนักเรียนทั้งหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     22   เครื่อง 
 
 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1 .       สวนสมุนไพร 
2. ห้องสมุด 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 
4 .       สวนวรรณคดี 
5.       พิพิธภัณฑ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
6.       สวนวิทยาศาสตร์ 
7.       ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 
8.       ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 
9 .      Sound lab Room 
10.     ศาลาบูชาธรรม 
11 .    ห้องคณิตศาสตร์ 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

1 
62 
216 
288 
180 
40 
190 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

12.     สวนคณิตศาสตร์ 
13.     ห้องปฏิบัติการอาหาร 
14.     ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ 
15.     โรงฝึกงาน(งานช่าง) 
16.     สนามกีฬาอเนกประสงค์ สอนรายวิชา                

ฟุตซอล บาสเกตบอล และแฮนด์บอล 
17.     สนามกีฬาวอลเลย์บอล 
18.     สนามกีฬาเปตอง 
19.     สนามกรีฑา  
20.     หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี 

สมเด็จย่า สอนรายวิชา กระบี่ ,  แชร์
บอล และเทเบิลเทนิส 

20 
62 
32 
46 
128 

 
32 
48 
48 
102 

 
 
 5)   แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี 
2. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
3. ค่ายริมน้ า,อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
4. พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิก 
5. ปราสาทนครหลวง 
6. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
7. ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
8. ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) 
9. บ้านคลองโคนรีสอร์ท 
10. พระปฐมเจดีย์ 
11. ตลาดน้ าดอนหวาย 
12. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 
13. ตลาดนัดหน้าโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
14. บ้านท าขนมไทย(บ้านนางกันยา กรึงไกร) 
15. ชุมชนท ามีดอรัญญิก 
 

1 
1                                                         
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
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 6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  
นักเรียน  ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  6.1 ชื่อมหาวิทยาลัยราชมงคล สุวรรณภูมิ   ให้ความรู้เรื่อง  อาเซียน 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  1  ครั้ง/ปี 

6.2 ชื่อ  ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ให้ความรู้เรื่อง    ชีววิทยา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน    1   ครั้ง/ปี 

6.3 ชื่อ  ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     ให้ความรู้เรื่อง    เคมี 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน    1   ครั้ง/ปี 

6.4 ชื่อ  นายณัฐพล โยธาธิติกุล    ให้ความรู้เรื่อง    ชีววิทยา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน     1   ครั้ง/ปี 

6.5 ชื่อ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ให้ความรู้เรื่อง    วิทยาศาสตร์  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน     1  ครั้ง/ปี 

6.6 ชื่อ นางกันยา กรึงไกร ให้ความรู้เรื่อง สาธิตการท าขนมไทยโบราณ(ขนมเม็ด
ขนุน ขนมฝอยทอง ขนมทองหยอด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 3 ครั้ง/ปี) 

6.7 ชื่อ นางสายใจ มากหลาย ให้ความรู้  การเลิอกซ้ือผักสดที่ดี สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง /ปี 

6.8 ชื่อ นายสมบุญ โชติสังข์ ให้ความรู้เรื่อง การเลือกซ้ือไข่ที่ดี สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

6.9 ชื่อ นายบัญญัติ แก้วกุดั่น ให้ความรู้เรื่อง การตีมีด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ านวน 5 ครั้ง/ปี 

6.10 ชื่อ นายวินัย ยินดีวิทย์ ให้ความรู้เรื่อง การเข้าด้าม การปัดคมมีด สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 4 ครั้ง /ปี 
                     6.11 ชื่อ เจา้หน้าที่ต ารวจ สภ.ท่าช้าง ให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการขับข่ี
จักรยานยนต์ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง /ปี 
                     6.12 ชื่อ เจา้หน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลท่าช้าง  ให้ความรู้เรื่อง การ
ดูแลสุขภาพฟันและตรวจสุขภาพ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 2 ครั้ง /ปี 
                     6.13 ชื่อ เจา้หน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ให้ความรู้เรื่อง การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง /ปี 
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11.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

11.1  ผลงานดีเด่น 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
1.  นายธีระศักดิ์  สังข์บุญชู 
2.  นางวิไลพร  จุลปานนท์ 
3.  นายสมเกียรติ  เรียบร้อย 
4.  นายพรประสิทธิ์  จาตุวรรณ์ 
5.  นางสาวเกศรินทร์  แย้มประดิษฐ์ 
6.  นายณัฐพงศ์  แสงทอง 
7.  นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล  

 
 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี” 
ประจ าปี  2557 

 
 

คุรุสภา 

นางพเยาว์  งามสมเกล้า 
 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  

 ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางบุปผา  ฉัตรทอง 
 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  

 ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางยุพดี  เอมะพรหม 
 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  
ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวฉัตรลดา  ศรีมงคล ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว   

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
  ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์  
(E – book)   ระดับชั้น ม.1  -  ม.3 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ

เครือ่งใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  
ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายกฤษณ์  สอนดี ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 (E – book)   ระดับชั้น ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
 นางสุดารัตน์  ทิพย์โสต ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 

กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN  QUIZ  
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมเหรียญเงิน 

กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN  QUIZ  
ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรม  การแข่งขันเล่านิทาน ( Story  Telling )  

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

นางวาสนา  เฉลิมกิจ ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 
กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN  QUIZ  

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมเหรียญเงิน 

กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN  QUIZ  
ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 
ครูผู้ฝึกซ้อมเหรียญทอง 

กิจกรรม  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  (Skit)  
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรม  การแข่งขันเล่านิทาน ( Story  Telling )  

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นางจิรภา  พลอยบุตร ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 
เหรียญทอง 

กิจกรรม  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  (Skit)  
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นายสายันต์  กลั่นน้ าทิพย์ 
 

ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 
กิจกรรม  การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  (ประเภท 2)  

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นางเบญจมาพร  เอกวิเศษ ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  (ประเภท 2)  

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 

กิจกรรม  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  (ประเภท 2)  
ระดับชั้น  ม.4 -  ม.6 

 
 

สพม.  3 
 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
นายณัฐพงศ์  แสงทอง ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 

กิจกรรม  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  (ประเภท 2)  
ระดับชั้น  ม.4 -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 

กิจกรรม  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น  ม.1 -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

นายสมเกียรติ  เรียบร้อย ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรม  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  

ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.1  -  ม.3 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 

กิจกรรม  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล    
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1  -  ม.3   
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
  ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.1  -  ม.3   

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรม  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง    

ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 

กิจกรรม  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง    
ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.1  -  ม.3 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
 ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรม  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี   

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี   
ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  

 ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพระบายสี   
ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
นายธีระพล  พูลทอง ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 

กิจกรรม  การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง  กลอน
สุภาพ  ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรม  การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) 

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

นางสาวสุพัชชา  เครือฉิม   ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 
กิจกรรม  การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง  กลอน

สุภาพ  ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ 
ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

นายอรรถพล  บางหลวง ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ 
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

นายสุทัศน์  รักแดน ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 
กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

นางสาวเกศรินทร์ แย้ม
ประดิษฐ์ 

ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 
กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

นางวิไลพร  จุลปานนท์ ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรม  การประกวดมารยาทไทย   

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 

กิจกรรม  การประกวดมารยาทไทย   
ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 

สพม.  3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
นางสาวพิมพ์วลัญช์  คล้ายเปรม ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  การประกวดมารยาทไทย   
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การประกวดมารยาทไทย   

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง 

กิจกรรม  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 

ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

นางพรรณา  ศิริวรธรรม ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรม  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
 ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   

ประเภททดลอง  ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 

กิจกรรม  การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

นางรวี  อาศัยสุข ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   

ประเภททดลอง  ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองแดง 

กิจกรรม  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
 ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 
กิจกรรม  การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมได้เข้าร่วม 

กิจกรรม  การประกวดแข่งขัน  ประดิษฐ์ร่มพยุง
ไข่ 

สพม.  3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษารังสิต 

นายออมทรัพย์  ดวงศรี ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   

ประเภททดลอง  ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 
ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญเงิน 

กิจกรรม  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   
ประเภททดลอง  ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

 

สพม.  3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดปาน รางวัลเหรียญเงิน 

กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสุรพล  บัวบุศย์  รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสุรพล  บัวบุศย์  รางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เด็กชายสิรภพ  อาบวารี 
เด็กหญิงศศิธร  มีคุณ 

รางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น ม.

1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสมโภชน์  จิตถนอม 
นางสาวมณีพรรณ  สุดใจ 

รางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น  ม.

4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดปาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 
การประกวดเรียงความ “ กองทุนหมู่บ้านของฉัน 

”ระดับมัธยมศึกษา 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองระดับ

อ าเภอนครหลวง   
นายภาณุพงษ์  ธัมประเสริฐ 
นางสาวอาทิตยา  กล้ ากลืนสุข 
นางสาวกิ่งกาญจน์  ปานดวงแก้ว 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี  ระดับชั้น  

ม.ปลาย  หรือ  ปวช. 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายอนาวินทร์  พวงบุตร 
นายวีรพล  ลายนารี 
นางสาวญาณนันท์  พลทรัพย์ 
นางสาวพัทธ์ธีรา  ขวัญยาใจ 
นายบุรินทร์  บุญประเสริฐ 
นางสาวภูนาท  พระนอนเขตต์ 
นางสาวอาทิตยา  กล้ ากลืนสุข 
นางสาวกิ่งกาญจน์  ปานดวงแก้ว 
นางสาวสุธิณี  รักษาศักดิ์ 
นางสาวกนกพร  เม่นน้อย 
นางสาวศิริพร  ทรัพย์รุ่งโรจน์ 
นายวีรชนณ์  หมัดอารี 

ได้เข้าร่วม 
โครงการ  AIPA  สัญจร 

ส านักงานเลขาธิการ   
สภาผู้แทนราษฎร 
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณนาค 
เด็กหญิงธนพร  ทองปรุง 
เด็กหญิงชดากานต์  ภักดี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรม  การประกวด แกะสลัก ผัก - ผลไม้ 

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สภาวัฒนธรรม 
อ าเภอนครหลวง 

เด็กหญิงสโรชา  ม่วงศรี 
เด็กหญิงวันทนีย์  ค านวณสิน 

รางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรม  การประกวด  บายศรีปากชาม  

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สภาวัฒนธรรม 
อ าเภอนครหลวง 

เด็กหญิงกรรณิการ์  มะเสนา 
เด็กชายทศพล  ไม้ทอง 
เด็กหญิงนรีพร  โพธิผล 

รางวัลชมเชย 
กิจกรรม  การประกวด ตัดกระดาษพวงมโหตร 

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สภาวัฒนธรรม 
อ าเภอนครหลวง 

นางสาวเบญญา  พัฒนะ 
นางสาววราลี  พุ่มไม้ 
นางสาวบุปผา  ทรัพย์จิตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับชั้น  ม.4  -  

ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววราวรรณ  จันตดิษฐ 
นางสาวปัทมา  ทองธานี 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงพิมรพัฒน์  หาวิเชียร 
เด็กหญิงปรียาภรณ์  รอดประยูร 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – 

book ) 
ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอุมาพร  แจ้งนคร 
นายนัฐวิทย์  สุวรรณคช 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงปนิษฐา  แนบเนียน 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการประกวด เพลงกล่อมเด็ก   

สภาวัฒนธรรม 
อ าเภอนครหลวง 

เด็กหญิงกมลชนก  พิชัยกรศิลป์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรม  การประกวด วาดภาพตามเสียงเพลง  

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สภาวัฒนธรรม 
อ าเภอนครหลวง 

เด็กหญิงนรีพร  โพธิผล รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงขวัญศิริ  ฉัตรไธสง รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง  

ระดับชั้น ม.1  -  ม.3  

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงวราภรณ์  เชิดแสง 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  
เหรียญทองแดง 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภท
หญิง  ระดับชั้น ม.1  -  ม.3 

 
 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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นางสาวน้ าเพ็ชร  พยัคสิงห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
เหรียญทอง 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ระดับชั้น ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงปนิษฐา  แนบเนียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  
เหรียญทอง 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ระดับชั้น ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกนกวรรณ  ดงภูยาว 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)   

ระดับชั้น ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงภัททิยา  เพ็งสุข รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ระดับชั้น 

ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายภานุพงษ์  ธัมประเสริฐ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น   

ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สงัดกลาง 
 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น  

ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธเนศร์  เกตุอ่อน 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น  ม.4  -  

ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงธนพร  ทองปรุง รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น   ม.1  

-  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวน้ าเพ็ชร  พยัคสิงห์ 
 

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพฐ.และ ร.ร. จุฬาภรณราช
วิทยาลัย  ลพบุรี 

นายมงคลชัย  ชัยวงศ ์
นายสมโภชน์  จิตถนอม 
นางสาววราลี  พุ่มไม้ 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขันวาดภาพระบายสีทางวิทยาศาสตร์   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพฐ.และ ร.ร. จุฬาภรณราช
วิทยาลัย  ลพบุรี 

เด็กหญิงอัญชลิตา  จันตรีสุคนธ์
รักษ์ 
 

รางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรม  การประกวด คัดลายมือ  ระดับชั้น   

ม.1  -  ม.3 

สภาวัฒนธรรม 
อ าเภอนครหลวง 

เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดปาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 
กิจกรรม  ประกวดเรียงความ “ กองทุน

หมู่บ้านของฉัน ” 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองระดับอ าเภอ

นครหลวง   
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เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรหมมาศ 
เด็กหญิงธิดาพร  มาพร 
 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ   

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงมัตติกา  ชายขุนทด 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววาสนา  บุญเรือง รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ  

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงอัญชลิตา  จันตรีสุคนธ์ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ  

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายธีระชัย  สกุลเงิน รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)  

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณนาค รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story  Telling)  

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกีรติ  หลอดแก้ว รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story  Telling)  

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวชนิดาภา  มะกล่ า 
นางสาวพรรณราย  ขวัญยาใจ 
นายมงคลชัย  ชัยวงศ์ 
นางสาวมณีรัตน์  เพ็ชร์แสง 
นางสาวสุนิสา  บัวบุตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6  

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงกมลชนก  พิชัยกรศิลป์ 
เด็กชายณัฎฐพล  เย็นภิญโญ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวมัลลิกา  แก้วดี  
นางสาวสโรชา  เหมือนรัตน์ 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ  

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวศิริพร  ทรัพย์รุ่งโรจน์ 
นางสาวญาณนันท์  พลทรัพย์ 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงปาริชาติ  พวงบุปผา 
เด็กหญิงประภัสสร  สุขเกษม 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3 
 
 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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เด็กชายชนายุทธ  นิสะโสกะ ได้เข้าร่วม   
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  

ระดบัชั้น  ม.1  -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวบุศย์ 
เด็กหญิงชดากานต์  ภักดี 
เด็กหญิงอันธิกา  บุรีรักษ์ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท2)   

ระดับชั้น  ม.1  -  ม.3  

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวกนกพร  เม่นน้อย 
นายวีรชนณ์  หมัดอารี 
นางสาวศุภรัตน์  อุบลพูล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เหรียญเงิน 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท2)   
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธีระวัฒน์  ค าสัตย์ ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนรีรัตน์  เปลื้องกลาง 
นางสาวจิราพรรณ  นันทะเสน 
นางสาวกัญญารัตน์  น้ าค า 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภท

สิ่งประดิษฐ์   
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอาภาภรณ์  แท่นรัตน์ 
นางสาวธิดารัตน์  จ าแม่น 
นางสาวณัฐธิวรรณ  พุ่มโพธิ์งาม 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภท

ทดลอง 
ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงวิภารัตน์  กิจประมวล 
เด็กหญิงชลธิชา  เทียนกันวร 
เด็กหญิงชลธิชา  นิสะโสต 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภท

ทดลอง 
ระดับชั้น  ม. 1 -  ม.3 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอาทิตยา  กล้ ากลืนสุข 
นางสาวสุพัตรา  ศรีหามล 
นางสาวกิ่งกาญจน์  ปานดวงแก้ว 

ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  

ระดับชั้น  ม.4  -  ม.6 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวสุธินี  รักษาศักดิ์ 
นางสาวสุพัตรา  ศรีหามล 
นายธีรวุฒิ  พลทรัพย์ 

ได้เข้าร่วม 
การประกวดแข่งขัน  ประดิษฐ์ร่มพยุงไข่  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษารังสิต 

นายวรวุฒิ  ปัญญา รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกีฬาหมากรุก 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงพรไพลิน  สุนทรสุข 
เด็กหญิงอัสมา  รักษ์ธรรม 
เด็กหญิงวีนัส  หมัดอารี 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมหญิง  รุ่น

อายุ  13 ปี 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายเนติพงษ์  เกสรบัวทอง 
นายพัฒกานต์  ผลิผล 
นายชัยชนะ  ผลละมุด 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชาย  รุ่นอายุ  

15  ปี 
 
 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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นางสาววิภารัตน์  สุมานิตย์ 
นางสาวรัตนา  มธุรส 
นางสาวสุนิสา  บัวบุตร 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมหญิง  รุ่น

อายุ  18  ปี 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธีรภัทร  รวยทรัพย์ 
นายปวีร์  มหากิจ 
นายนันทกร  กันเกตุ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายรุ่นอายุ  

18  ปี  

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนพล  พวงบุปผา รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันกรีฑา  วิ่ง  1,500 เมตร  รุ่นอายุ  

15  ปี (ชาย) 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายศรายุ  ศรีทองพิทักษ์ รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันกรีฑา ขว้างจักร  รุ่นอายุ  15  ปี 

(ชาย) 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายศรายุ  ศรีทองพิทักษ์ รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันกรีฑา พุ่งแหลน  รุ่นอายุ  15  ปี 

(ชาย) 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนพล  พวงบุปผา รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกรีฑา ขว้างจักร  รุ่นอายุ  15  ปี 

(ชาย) 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กชายคชารักษ์  คชา รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกรีฑา  กระโดดสูง  รุ่นอายุ  15  ปี 

(ชาย) 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายเกียรติศักดิ์  แสงผา รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันกรีฑา  เขย่งก้าวกระโดด  รุ่นอายุ  

15  ปี (ชาย) 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวบุปผา  ทรัพย์จิตร์ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันกรีฑา  ขว้างจักร  รุ่นอายุ  18  ปี 

(หญิง) 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววนิดา  อุนนิมิตร รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันกรีฑา  กระโดดไกล  รุ่นอายุ  18  ปี 

(หญิง) 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาววนิดา  อุนนิมิตร รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันกรีฑา  เขย่งก้าวกระโดด  รุ่นอายุ  

18  ปี (หญิง) 

สพม.  3 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงปนัดดา  ทองจุล รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1-3 

 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายชนายุทธ  นิสะโสกะ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
เด็กชายราชพิทักษ์  สีนวนสกุนณี รางวัลเหรียญทองแดง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
เด็กหญิงชลธิชา  เทียนกันวร รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขัน  Science  Show 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
เด็กหญิงสุวัจณี  รัตนโสภณ รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขัน  Science  Show 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
เด็กหญิงธิดาพร  มาพร รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขัน  Science  Show 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
เด็กหญิงปนิษฐา  แนบเนียน รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( สาระดนตรี )  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
เด็กหญิงวราภรณ์  เชิดแสง รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( สาระดนตรี )  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
เด็กหญิงขวัญศิริ  ฉัตรไธสง รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันร้องเพลงสากล  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( สาระดนตรี )  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
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ประเภท ระดับรางวัล  /  ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงกมลชนก  พิชัยกรศิลป์ รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขัน ASEAN  QUIZ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
เด็กชายณัฏพล  เย็นภิญโญ รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขัน ASEAN  QUIZ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณนาค รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเล่านิทาน ( Story  Telling ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร่วมกับบริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทยจ ากัด) 
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11.2  งาน/โครงงาน/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ หลักฐาน 
1 พัฒนาระบบงานแผนงาน 

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

1. ผู้รับผิดชอบ งานโครงการ จัดท า
โครงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ร้อยละ 90  
2. ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 90 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการมีความ
รับผิดชอบ ร้อยละ 90 

รายงานโครงการ 

2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
และการจัดการเรียนรู้สู่
คุณภาพผู้เรียน 
 

1. ร้อยละ 80  ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  สร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
2. ร้อยละ  80  ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้     จัดรายวชิาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกตามความ
ถนัดและความสามารถและความสนใจ           
 3. ร้อยละ 80  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สามารถส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการและความสามารถ  ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน           
 4.  ร้อยละ  80  ของครูที่ได้รับการ
ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง   

รายงานโครงการ 

3 พัฒนาความสามารถครูใน
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. ครูร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจ
ในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้  ทักษะกระ บวนการ  
สมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   
2. ครูร้อยละ  80  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน   
3. ครูร้อยละ  80  สามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาทางสติปัญญา   
 

รายงานโครงการ
พัฒนาความสามารถครู
ในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ หลักฐาน 
  4. ครูร้อยละ  80  สามารถใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับบริบท
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้   
5. ครูร้อยละ  80  สามารถประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
6. ครูร้อยละ  80  ให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7. ครูร้อยละ 90  ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา  
8. ครูร้อยละ  90  ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา  เต็ม 
ความสามารถ   
 

 

4 พัฒนาบุคลากร   ครูในโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมทุกคน
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
ศักยภาพของตนเอง ตลอดปีการศึกษา 
2557  
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ไป
ศึกษา 

รายงานโครงการพัฒนา
บุคลากร 

5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(การจัดท างานวิจัยในชั้น
เรียนและสร้างวัฒนธรรม
การวิจัยในโรงเรียนของครู) 

1 .ครูร้อยละ  85  มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 
2. ครูร้อยละ  85  มีการจัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  
มาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนที่
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
3. ครูร้อยละ  85  มีการศึกษาวิจัย  และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
อย่างน้อยคนละ  1  เรื่อง  ต่อ  1  ภาค
เรียน 

รายงานโครงการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(การจัดท างานวิจัยใน
ชั้นเรียนและสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยใน
โรงเรียนของครู) 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ หลักฐาน 

6 จัดซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงาน 
วิชาการ 

จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ร้อยละ 100  
ของวัสดุและครุภัณฑ์จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ   

รายงานโครงการ 
จัดซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงาน 
วิชาการ 

7 งานจัดซื้อวัสดุงานวัดผลและ 
ประเมินผล 

งานวัดผลมีวัสดุใช้และมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล 
ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับ บริการมีความพึง
พอใจ                 ร้อยละ 90                  

รายงานโครงการ 
งานจัดซื้อวัสดุงานวัดผลและ 
ประเมินผล 

8 งานจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อ
วัสดุส านักงานกิจกรรม
ชุมนุม) 
 

1. บุคลากรมีวัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน                 
ร้อยละ 90  
2. บุคลากรพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ร้อยละ 75 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
กิจกรรมชุมนุมร้อยละ 75 
 

รายงานโครงการ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 
(จัดซื้อวัสดุส านักงาน
กิจกรรมชุมนุม) 
 

9 งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

ครูในกลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุ-
อุปกรณ์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
90% 
 

รายงานโครงการ 
งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

10 งานจัดซื้อจดัจ้าง (จัดซื้อ
วัสดุและครุภัณฑ์
ส านักงาน) กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1.  บุคลากรทุกคนในกลุ่มบริหาร
งบประมาณมีวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
2.  บุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ร้อยละ 80 
3.  การบริหารงานมีความคล่องตัวสูง 
83.33 

รายงานโครงการ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 
(จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
ส านักงาน) กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

11 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
(จัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป) 

1. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปมีวัสดุใช้
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85 
2. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้นร้อยละ 85 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริการจากฝ่ายบริหารทั่วไปร้อย
ละ 84 
 

รายงานโครงการ 
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
(จัดซื้อวัสดุส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป) 
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12 จัดซื้อจดัจ้าง (จัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง หล่อลื่นและซ่อม
บ ารุง) 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีน้ ามัน
เชื้อเพลิงใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90  
2. รถยนต์ของทางราชการมีสภาพ
พร้อมใช้ตามอายุการใช้งาน ร้อยละ 
80 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานงบประมาณ ร้อยละ 
90 

รายงานโครงการ 
จัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิง หล่อลื่น
และซ่อมบ ารุง) 

13 พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (สวนสมุนไพร
และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 1) 
 

1.  พืชสมุนไพรร้อยละ 90   มีป้าย
บอกสาระความรู้และบอกสรรพคุณ 
2.  นักเรียนระดับ ม. ต้น  ร้อยละ 
100  ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดย
ใช้โต๊ะเก้าอ้ีที่ได้มาตรฐานสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

รายงานโครงการ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (สวน
สมุนไพรและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 1) 

14 ปรับปรุงพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
(Sound Lab) 
 

1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษา
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษา
ที่เหมาะสมและปลอดภัย ร้อยละ80 

รายงานโครงการ 
ปรับปรุงพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา (Sound Lab) 

15 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน (พัฒนาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา) 

1. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมีห้องสมุด
ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อผู้เรียน 
2. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมพัฒนา
ห้องสมุดและใช้ประโยชน์จากการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ บุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

รายงานโครงการ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน (พัฒนา
ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา) 

16 งานการใช้เงินค่า
สาธารณูปโภคและค่าเช่า
ที่ดิน 

1. ร้อยละ 100 ของอาคารสถานที่มี
ไฟฟ้าใช้อย่างเหมาะสมสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยใน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
3.  ร้อยละ 100 ขอผู้เรียนได้รับ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

รายงานโครงการ 
งานการใช้เงินค่า
สาธารณูปโภคและค่า
เช่าที่ดิน 
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17 โครงการปรับปรุงอาคาร

เรียน อาคารประกอบและ
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

1.  โรงเรียนมีอาคารเรียน มั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีภาพ
แวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อย
ละ 80 
2.  ผู้เรียนให้มีความปลอดภัย ร้อยละ 
100 
3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 80  

รายงานโครงการ 
โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและภูมิทัศน์
ในโรงเรียน 

18 พัฒนาระบบงานโสตทัศน
ศึกษา 

1. ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียน
และหน่วยงายภายนอกมีความพึงพอใน
ในการให้บริการร้อยละ 75 

รายงานโครงการ 
พัฒนาระบบงานโสต
ทัศนศึกษา 

19 อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนรู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม  
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้มีมีส่วน
ร่วม/กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

รายงานโครงการ 
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

20 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน   

1. ร้อยละ  100  ของนักเรียนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  
2.  ร้อยละ 82 ของนักเรียนได้แสวงหา
ความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ 
3.  ร้อยละ 82 ของนักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน  
4 . ร้อยละ 82 ของนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
5. ร้อยละ 82 ของผู้ร่วมงานมีความพึง
พอใจ 

รายงานโครงการ 
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน   

21 แนะแนวการศึกษาและ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้าน
การศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพที่ดีขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 
 

รายงานโครงการ 
แนะแนวการศึกษาและ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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22 โครงการรณรงค์ส่งเสริม

การสวมหมวกนิรภัย 
100% ในสถานศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
จ านวน 415 คนในโรงเรียนที่ใช้ 
จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100% 

รายงานโครงการ 
โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย  

23 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายงานโครงการ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

24 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน   

1.ร้อยละ  100  ของนักเรียนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  
2.  ร้อยละ 82 ของนักเรียนได้แสวงหา
ความรู้จากกิจกรรมต่างๆ 
3.  ร้อยละ 82 ของนักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน  
4 . ร้อยละ 82 ของนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
5.  รอ้ยละ 82 ของผู้ร่วมงานมีความ
พึงพอใจ 

รายงานโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน   

25 ส่งเสริมการอ่าน   1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว2. ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีทักษะใน
การอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  ตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
3.  ผู้เรียน ร้อยละ 80  เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 

รายงานโครงการ 
ส่งเสริมการอ่าน   

26 อาเซียนศึกษา 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 
ในการสื่อสารกับประเทศในประชาคม
อาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รายงานโครงการ 
อาเซียนศึกษา 
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27 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
100  
2. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ร้อยละ 70 
3. ผู้เรียนสื่อความคิดผ่านการพูด 
เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆร้อยละ 
70 
4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  ร้อยละ 85 

รายงานโครงการ 
พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

28 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์) 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 55 
 2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยลดลงเล็กน้อย  

รายงานโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์) 
 

29 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทย) 

1.  ผู้เรียนในโรงเรียนท่าช้างวทิยาคม 
ร้อยละ 80   ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง 
2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้นเฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อย
ละ 3 
3. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
ร้อยละ 80   

รายงานโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (พัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาไทย) 
 

30 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

1. ผู้เรียนร้อยละ80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ65 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

รายงานโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนวิชา
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

31 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนวิชาการ
งานอาชีพ/อาหาร) 
 

1.ผู้เรียนสามารถท างานจนส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมี 
ขั้นตอน ชัดเจน รวดเร็ว  ที่เกิดจาก
กิจกรรม ร้อยละ 80% 
2. ผู้เรียนสามารถท างานเป็นหมู่คณะ
และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
ร้อยละ 80% 
 

รายงานโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียน
วิชาการงานอาชีพ/
อาหาร) 
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32 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนวิชาการ
งานอาชีพ/ธุรกิจ) 

1.  มีสื่อการสอนวิชาการจัดเก็บ
เอกสาร 1 รายวิชา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการ
จัดการและท างานอย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจในผลงานของตนเอง  
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความพยายาม 
มีความรับผิดชอบ รอบคอบในการ
ท างาน  
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาการ และงาน
พัฒนาดีขึ้น  

รายงานโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียน
วิชาการงานอาชีพ/
ธุรกิจ) 
 

33 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(วิชาการงานอาชีพ/งาน
ประดิษฐ์) 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและ
ท างานอย่างมีความสุข  ความส าเร็จ  
ภูมิใจในผลงานของตนเองร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาการงานพัฒนาดีขึ้น ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนมีความพยายาม  ความ
รับผิดชอบ รอบคอบในการท างาน 
ร้อยละ 80 

รายงานโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(วิชาการงานอาชีพ/งาน
ประดิษฐ์) 
 

34 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (บริการสารมนเทศ/
ICT) 
 

1. โรงเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจในผลงาน
ของตนเองร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนมีความพยายาม มีความ
รับผิดชอบรอบคอบในการท างาน  
ร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาการ และงานพัฒนาดีขึ้น ร้อยละ 
80 

รายงานโครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (บริการสารมน
เทศ/ICT) 
 
 

35 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศิลปะ 

1.นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย สืบสานอนุรักษ์
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ร้อยละ 
100 
2.นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ได้
ชื่นชม เข้าร่วมกิจกรรม และมีผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์  ร้อยละ 
100 
 

รายงานโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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36 จ้างครูอัตราจ้าง (ภาษา
อังกฤษ,วิทยาศาสตร์) 
 

    นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมี
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
และทักษะด้านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาเคมี และ
ฟิสิกส์ ร้อยละ  90 

รายงานโครงการจ้างครู
อัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ
,วิทยาศาสตร์) 
 
 

37 แข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ
อนามัย 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 85 ของ ผู้เรียนสามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยง ต่อ ความรุนแรง  
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละ 75 ของ ผู้เรียนมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
 6. ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนได้รับการ
ชื่นชม ที่มีส่วนร่วมกิจกรรม และมี
ผลงานด้านกีฬา/   

รายงานโครงการ 
แข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ
อนามัย 

38 ซ่อมเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
และส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาและอยู่ใน
ระดับดี เพ่ิมข้ึนโดยรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาซ่อม
เสริมจนผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
75 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ  และร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนโดย
หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงาน
ภายในสถาบัน  ร้อยละ 86.85 

รายงานโครงการซ่อม
เสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
และส่งเสริมความเป็น
เลิศของผู้เรียน 
 

39 การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มีการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

รายงานโครงการการ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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40 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (สืบสานประเพณี 
“ถวายเทียนจ าน าพรรษา”) 
 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
คุณธรรมจริยธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 
3.  ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามตาม
เอกลักษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

รายงานโครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (สืบสาน
ประเพณี “ถวายเทียน
จ าน าพรรษา”) 
 
 

41 วันส าคัญ 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.  ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามตาม
เอกลักษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

รายงานโครงการวัน
ส าคัญ 
 

42 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

1.นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย สืบสานอนุรักษ์
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ร้อยละ 
100 
2.นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  
ได้ชื่นชม เข้าร่วมกิจกรรม และมี
ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์  
ร้อยละ 100 

รายงานโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

43 อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนรู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ     
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้มีมีส่วน
ร่วม/กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

รายงานโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

44 งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

1.  ร้อยละ 93.33 คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
2.  ร้อยละ 91.11 คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
3.  ร้อยละ 90 ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 

รายงานโครงการงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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45 สร้างความเสมอภาคและ
เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขต
พ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับร้อยละ 80 
2. เด็กพิการในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้า
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง
น้อยร้อยละ  80                                
3. เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่บริการ
ทุกคนได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับ 
4. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ตาม
แผน 

รายงานโครงการสร้าง
ความเสมอภาคและ
เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

46 แข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ
อนามัย 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 85 ของ ผู้เรียนสามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ4. ร้อยละ 75 ของ ผู้เรียนมี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 
5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
6. ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนได้รับการชื่น
ชม ที่มีส่วนร่วมกิจกรรม และมีผลงาน
ด้านกีฬา/  นันทนาการ 

รายงานโครงการ 
แข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ
อนามัย 

47 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (บริการสารมนเทศ/
ICT) 
 

1. โรงเรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยี 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ ท างาน
อย่างมีความสุข ความส าเร็จ ภูมิใจ  
ในผลงานของตนเองร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนมีความพยายาม มีความ
รับผิดชอบ รอบคอบในการท างาน 
ร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาการ และงานพัฒนาดีขึ้นร้อยละ 
80 

รายงานโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (บริการสารมน
เทศ/ICT) 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ หลักฐาน 
48 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   1.  นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 
 2.  นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงทุกคน 

รายงานโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 

49 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (คุณธรรมน าชีวิต
พิชิตสิ่งเสพติด) 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติกิจกรรม
รู้คุณค่าและตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดจากการกิจกรรม ร้อยละ 80% 
2.  ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติกิจกรรม 
หรือมีส่วนร่วม กิจกรรมคุณธรรมน า
ชีวิตพิชิตสิ่งเสพติดร้อยละ 80% 

รายงานโครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (คุณธรรมน า
ชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด) 
 
 

50 ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ร้อยละ 80 

รายงานโครงการ
ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย 

51 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี)   

1. ลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรม มีโอกาส
ฝึกฝนทักษะในวิชาลูกเสือ ร้อยละ 
99.23 
2. ลูกเสือได้มีทักษะชีวิตร้อยละ 90.77 
3. ส่งเสริมเยาวชนให้มีระเบียบวินัย มี
ความซื่อสัตย์ อดทน ร้อยละ 86 
4. ลูกเสือมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 
ร้อยละ 88.84 

รายงานโครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนลูกเสือ-เนตร
นารี)   
 

52 ซ่อมเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
และส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาและอยู่ใน
ระดับดี เพ่ิมข้ึนโดยรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 
   2. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผลการ
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการพัฒนา
ซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  75 
   3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ  และร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงาน
ภายในสถาบัน  ร้อยละ 86.85 

รายงานโครงการซ่อม
เสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
และส่งเสริมความเป็น
เลิศของผู้เรียน 
 

53 นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล
ที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน 

ครูได้รับการนิเทศครบทุกคน (100 %) 
 
 

รายงานโครงการนิเทศ  
ติดตาม  ประเมินผลที่
มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน 
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12.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

12.1 ผลประเมินรอบปีที่ผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

  
   

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  
   

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

  
  

  

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  
 
 

 
  

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

  
   

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  
  

  

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

  

 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดใน กฎกระทรวง 

     

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

     

ดา้นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม        
มีค่าเฉลี่ย  4.53 

 
13.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

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

    

การศึกษาข้ันพื้นฐาน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 9.21 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

9.55 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

8.81 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น   8.18 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8.23 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนกระ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา 

4.80 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

3.52 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 80.30 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป                                     ใช่         ไม่ใช่ 

- มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12  ตัวบ่งชี้           ใช่         ไม่ใช่ 
- ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่         ไม่ใช่ 

          สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา               ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 

            14. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก   
 
จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  
 

จุดเด่น 

 มีการน าผลการประเมินในปีก่อนมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีกิจกรรมและ
โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  การก าหนดบทบาท  หน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน  การ
สร้างความตระหนักให้กับครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  ผุ้บริหาร  
ครูและบุคลากรมีความพร้อมและมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน  ตามเป้าหมายคุณภาพที่
วางไว้  ส่งผลให้ผลการสอน  ONET  ในภาพรวมของโรงเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น 
 
จุดควรพัฒนา 
 ระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียนที่สะดวกต่อการเข้าถึงและการเชื่อมโยงได้  
บุคลากรทุกคนรับรู้ร่วมกันถึงผลการประเมินคุณภาพภายในและทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
พัฒนา  พร้อมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อบุคลากรอ่ืนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
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ข้อเสนอแนะ 
 จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ  โดยเชิญวิทยากร  ศึกษานิเทศก์ มาให้ความรู้  จัดให้มีการศึกษาดูงาน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้พร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไป 
 

จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 

จุดเด่น   
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  1)  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2)  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
3)  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
          สถานศึกษามีประสิทธิภาพจากการบริหารจัดการและการพัฒนา 
3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1)  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน 
2)  มีการประเมินแผนการเรียนรู้ของครูทุกคน 

4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี  จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  มีโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ 
2) ปรับปรุงห้องทดลองวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการทดลองวิชาชีววิทยา  

ฟิสิกส์  และเคมี 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) คณะการรมการสถานศึกษาได้ร่วมกับสถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2) จัดให้มีการนิเทศติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินโครงการ  กิจกรรมที่มีระบบ
และมีเอกสารเผยแพร่ 

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

1) การจัดท าระบบสารสนเทศให้ครบทุกงานและเป็นปัจจุบัน 
2) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



 

 

                   41 
 
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  ด้านบริหารทั่วไป  ประเมินระบบ  มีกระบวนการประเมินเอกสารการ
ประเมิน  และการใช้ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้น าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าปัญหาจากการสอนไป
ท าวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของผู้เรียน  โดยจัดให้มีการนิเทศการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ  จริงจัง  และน าผลการนิเทศมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 

4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
1) สถานศึกษาควรพัฒนาครู  บุคลากร  โดยการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ศึกษาดูงานเพ่ือให้ครุมีความรู้  ความเข้าใจในการเขียนโครงการ  ก าหนดเป้าหมายทุกโครงการ  ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  สามารถสร้างเครื่องมือประเมิน  เพ่ือให้ผลการประเมินเที่ยงตรงและ
น่าเชื่อถือ  สะท้อนสภาพที่แท้จริงของสถานศึกษาได้ 

2)  สถานศึกษาควรจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ครบถ้วน  สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม 2 ปี 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  สถานศึกษาน าประเพรีไหว้ครู  บูชาเตา   ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนประกอบอาชีพ
ตีมีด  เป็นการไหว้ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา  ในวันนั้นจะมีการเลี้ยงอาหารทั้งหมู่บ้าน  อาหาร
ประกอบด้วย  เหล้าขาว  ไก้ต้ม  ฯลฯ  และอวยพรให้กันละกัน  เรียกว่า  “ค้ าคูณ”  มาถ่ายให้
นักเรียน  สามารถปฏิบัติประเพณีไหว้ครูบูชาเตาได้เป็นอย่างดี    
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15.  สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1)  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 
-  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
-  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
-  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
-  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
-  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการท างาน 
2)  ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 
-  ครูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโท 
-  ครูมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนนักเรียน 
-  ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์และด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ครูควรจัดท าสื่อการสอนในห้องเรียนให้หลากหลาย 
-  การจัดท ามุมต่างๆในห้องเรียน 
-  ครูควรฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการแก่นักเรียน 
3)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
-  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมการจัดการเรียนรู้ 
-  ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านวิธีการสอน 
-  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
-  ชุมชนให้ความร่วมมือ 
-  บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้ความร่วมมือ 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาลักษณะของนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
-  ฝึก  ปฏิบัติสม่ าเสมอ 
5)  ด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
-  ชุมชนให้ความร่วมมือ 
-  บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้ความร่วมมือ 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรก าหนดนโยบายให้ชัดเจน 
-  เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
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บทที่  2 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
1. การบริหารจัดการศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   44 

                    โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางขนิษฐา  หิรัญอนันต์สุข 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าช้างวิทยาคม 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร ู

- 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าช้างวิทยาคม 

นางรวี     อาศัยสุข 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางยุพดี     เอมะพรหม 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผน 

นายสุทัศน์  รักแดน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 

นายธีระศักดิ์     สังข์บุญชู 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

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

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

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

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

วิสัยทัศน์ 
“จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล  รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

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

      เป้าหมาย 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. นักเรียนมีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ

มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมโลกอย่างเป็นสุข 
5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

      อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 

       เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียนรู้ 

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

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

 

5.  ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ปีการศึกษา 2557 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีมาก 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ 86 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ       
ร้อยละ 86 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 86 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ร้อยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 86 ได้ระดับดีขึน้ไป 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  
 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด    
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว         

ร้อยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า 

หาความรู้เพิ่มเติม 
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล      

ระดับดี 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 73  ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 76  ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
ร้อยละ 73  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดี 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 73 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 95  ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 30 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

ระดับดีมาก 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ รอ้ยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
ร้อยละ 86 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                                                   
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน          

ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา    

ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ            
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรยีนรู ้

ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน      
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ 90  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ 82  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100  ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละ 100  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา 
ผู้เรียน 

ระดับดีมาก 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                

ระดับดีมาก 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ระดับดีเยี่ยม 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ระดับดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 

ระดับดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

ระดับดีเยี่ยม 

 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีมาก 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                     

ระดับดีเยี่ยม 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ระดับดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้  

ระดับดีเยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                   

ระดับดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                                         
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเนน้ที่ก าหนดขึน้ 
ระดับดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                                                    
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

ระดับดีเยีย่ม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น       
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ระดับดีเยี่ยม 
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บทที่  3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
    -  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการด้านการใช้งบประมาณ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

          ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

พัฒนาระบบงานแผนงาน 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

1. ประชุมเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 จ านวน 1 ครั้ง 
2. ประชุมสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ                                  
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 จ านวน 1 ครั้ง 
3. จัดท าโครงการ/
กิจกรรม ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน4. ทุก
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/งาน ด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติ  
ราชการที่สามารถติดตาม 
ตรวจสอบได้ 
5. มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานและรายงานผล
เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน
ตามแผนครบทุกงาน 

1. ผู้รับผิดชอบ งาน
โครงการ จัดท าโครงการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานร้อยละ 90  
2. ผู้บริหารมีการนิเทศ 
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน ร้อยละ 90 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการมี
ความรับผิดชอบ ร้อยละ 90 
 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 8 
มาตรฐานที่ 12 (12.1-
12.5), 14 (14.1-14.2) 
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 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  และการ
จัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

 1. ร้อยละ 80  ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สร้างและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
2. ร้อยละ  80  ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  จัดรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด
และความสามารถและความ
สนใจ           
 3. ร้อยละ 80  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสามารถส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ
และความสามารถ  ความ
ถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน           
 4.  ร้อยละ  80  ของครูที่
ได้รับการส่งเสริมจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 1. ร้อยละ 80  ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สร้างและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
2. ร้อยละ  80  ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  จัดรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนได้เลือกตามความ
ถนัดและความสามารถและ
ความสนใจ           
 3. ร้อยละ 80  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสามารถ
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการและความสามารถ  
ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน           
 4.  ร้อยละ  80  ของครูที่
ได้รับการส่งเสริมจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง   

ยุทธศาสตร์  ข้อที่  3, 5 
มาตรฐานที่ 10 (ตัวบ่งชี้
ที่ 10.1-10.4) 
 

   พัฒนาความสามารถ
ครูในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. ครูร้อยละ  80  มีความรู้
ความเข้าใจในการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้  ทักษะกระ บวน
การ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
2. ครูร้อยละ  80  วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน   

1. ครูร้อยละ  80  มีความรู้
ความเข้าใจในการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้  ทักษะกระ 
บวนการ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
2. ครูร้อยละ  80  วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน  

ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 5 
มาตรฐานที่ 10 (ตัวบ่งชี้
ที่ 14.1 - 14.7) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
 3. ครูร้อยละ  80  สามารถ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาทางสติปัญญา   
4. ครูร้อยละ  80  สามารถใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้   
5. ครูร้อยละ  80  สามารถ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย6. ครู
ร้อยละ  80  ให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค   
7. ครูร้อยละ 90  ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  
8. ครูร้อยละ  90  ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา  เต็มความสามารถ   

3. ครูร้อยละ  80  สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาทางสติปัญญา   
4. ครูร้อยละ  80  สามารถ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับบริบท
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
บูรณาการการจัดการเรียนรู้   
5. ครูร้อยละ  80  สามารถ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย6. 
ครูร้อยละ  80  ให้
ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7. ครูร้อยละ 90  ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  
8. ครูร้อยละ  90  ครู
สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา  เต็ม 
ความสามารถ   

 

พัฒนาบุคลากร     ครูในโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
ศักยภาพของตนเอง ตลอดปี
การศึกษา 2557 
 

    ครูในโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
ศักยภาพของตนเอง ตลอดปี
การศึกษา 2557  
    ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ไปศึกษางาน 

ยุทธศาสตร์  ข้อ 7
มาตรฐานที่ 7 (7.1-7.9) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(การจัดท างานวิจัยใน
ชั้นเรียนและสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยใน
โรงเรียนของครู) 

1 .ครูร้อยละ  85  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2. ครูร้อยละ  85  มีการจัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  มาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนที่
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
3. ครูร้อยละ  85  มีการศึกษา
วิจัย  และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
อย่างน้อยคนละ  1  เรื่อง  
ต่อ  1  ภาคเรียน 
4. ครูร้อยละ  85  มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
5. ครูร้อยละ  50  มีการส่งผล
งานเข้าร่วมการประกวด
ภายในโรงเรียน 

1 .ครูร้อยละ  85  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2. ครูร้อยละ  85  มีการจัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  มาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนที่
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
3. ครูร้อยละ  85  มีการศึกษา
วิจัย  และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
อย่างน้อยคนละ  1  เรื่อง  
ต่อ  1  ภาคเรียน 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 2 
มาตรฐานที่ 7 (7.2, 7.7) 

จัดซื้อวัสดุกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

    จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
ร้อยละ 100  ของวัสดุและ
ครุภัณฑ์จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ   

    จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
ร้อยละ 100  ของวัสดุและ
ครุภัณฑ์จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ   

ยุทธศาสตร์ ข้อ 7 
มาตรฐานที่ 11 (11.4) 
12 (12.5)    

งานจัดซื้อวัสดุงาน
วัดผลและการ
ประเมินผล 

    การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ 
ผล ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับ 
บริการมีความพึงพอใจ                 
ร้อยละ 80                  

งานวัดผลมีวัสดุใช้และมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิ ผล ผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้รับ บริการมีความพึงพอใจ                 
ร้อยละ 90                  

ยุทธศาสตร์ข้อที่ 7 
มาตรฐานที่ 11 (11.4), 
12 (12.5) 
 

งานจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้
ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

   ครูในกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 80% 
 

   ครูในกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90% 
 

ยุทธศาสตร์  ข้อ 7 
มาตรฐานที่ 11 (11.1) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 
(จัดซื้อวัสดุส านักงาน
กิจกรรมชุมนุม) 
 

1. บุคลากรมีวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
2. บุคลากรพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ร้อย
ละ 75 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจกิจกรรมชุมนุมร้อย
ละ 75 

1. บุคลากรมีวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
2. บุคลากรพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ร้อย
ละ 75 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจกิจกรรมชุมนุมร้อย
ละ 75 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 7 
มาตรฐานที่ 11 (11.1) 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
(จัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงาน) 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1.  บุคลากรทุกคนในกลุ่ม
บริหารงบประมาณมีวัสดุและ
ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ90  
2.  บุคลากรในกลุ่มบริหาร
งบประมาณพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ร้อย
ละ 80 
3.  การบริหารงานมีความ
คล่องตัวสูง 

1.  บุคลากรทุกคนในกลุ่ม
บริหารงบประมาณมีวัสดุและ
ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ90  
2.  บุคลากรในกลุ่มบริหาร
งบประมาณพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ร้อย
ละ 80 
3.  การบริหารงานมีความ
คล่องตัวสูง 83.33 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1  
มาตรฐานที่ 7 

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
(จัดซื้อวัสดุส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป) 

1. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปมี
วัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 80 
2. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
พัฒนางานให้มีประสิทธิ์ภาพ
มากยิ่งขึ้นร้อยละ 80 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริการจาก
ฝ่ายบริหารทั่วไปร้อยละ 80 

1. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปมี
วัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 85 
2. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
พัฒนางานให้มีประสิทธิ์ภาพ
มากยิ่งขึ้นร้อยละ 85 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริการจาก
ฝ่ายบริหารทั่วไปร้อยละ 84 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 7 
มาตรฐานที่ 11 (11.1) 
 

จัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิง หล่อ
ลื่นและซ่อมบ ารุง) 

1. บุคลากรในโรงเรียนมี
น้ ามันเชื้อเพลิงใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
2. รถยนต์ของทางราชการมี
สภาพพร้อมใช้ตามอายุการใช้
งาน ร้อยละ 80 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 

1. บุคลากรในโรงเรียนมี
น้ ามันเชื้อเพลิงใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
2. รถยนต์ของทางราชการมี
สภาพพร้อมใช้ตามอายุการใช้
งาน ร้อยละ 80 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 7 
มาตรฐานที่ 11 (11.1) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 
พึงพอใจผลการบริหารงาน
งบประมาณ ร้อยละ 70 

พึงพอใจผลการบริหารงาน
งบประมาณ ร้อยละ 90 

 

จัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิง หล่อ
ลื่นและซ่อมบ ารุง) 

1. บุคลากรในโรงเรียนมี
น้ ามันเชื้อเพลิงใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
2. รถยนต์ของทางราชการมี
สภาพพร้อมใช้ตามอายุการใช้
งาน ร้อยละ 80 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงาน
งบประมาณ ร้อยละ 70 

 

1. บุคลากรในโรงเรียนมี
น้ ามันเชื้อเพลิงใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  
2. รถยนต์ของทางราชการมี
สภาพพร้อมใช้ตามอายุการใช้
งาน ร้อยละ 80 
3. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจผลการบริหารงาน
งบประมาณ ร้อยละ 90 
 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 7 
มาตรฐานที่ 11 (11.1) 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (สวน
สมุนไพรและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 1) 
 

 1.  พืชสมุนไพรร้อยละ 90   
มีป้ายบอกสาระความรู้และ
บอกสรรพคุณ 
2.  นักเรียนระดับ ม. ต้น  
ร้อยละ 100  ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้โต๊ะเก้าอ้ีที่
ได้มาตรฐานสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

 1.  พืชสมุนไพรร้อยละ 90   
มีป้ายบอกสาระความรู้และ
บอกสรรพคุณ 
2.  นักเรียนระดับ ม. ต้น  
ร้อยละ 100  ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้โต๊ะเก้าอ้ีที่
ได้มาตรฐานสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์  ข้อที่   4,  
16, 23  
มาตรฐานที่ 11.1  2.4 
 

ปรับปรุงพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา (Sound Lab) 
 

1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย ร้อยละ80 

1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย ร้อยละ80 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่   6 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 
11.1            
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ภายในโรงเรียน       
(พัฒนาห้องสมุดและ   
แหล่งเรียนรู้ส่งเสริม  
คุณภาพการศึกษา) 
 

1. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมี
ห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อ
ผู้เรียน 
2. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
พัฒนาห้องสมุดและใช้
ประโยชน์จากการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและ บุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมี
ห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อ
ผู้เรียน 
2. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
พัฒนาห้องสมุดและใช้
ประโยชน์จากการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและ บุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 6 
มาตรฐานที่ 11 (11.3) 13 
(13.1) 
 

งานการใช้เงินค่า
สาธารณูปโภคและค่า
เช่าที่ดิน 

1. ร้อยละ 80 ของอาคาร
สถานที่มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
2.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  
3.  ร้อยละ 80 ขอผู้เรียน
ได้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

1. ร้อยละ 100 ของอาคาร
สถานที่มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
2.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  
3.  ร้อยละ 100 ขอผู้เรียน
ได้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 8 
มาตรฐานที่ 11 (11.1) 
 

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและภูมิทัศน์
ในโรงเรียน 

1.  โรงเรียนมีอาคารเรียน 
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีภาพ
แวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ร้อยละ 80 
2.  ผู้เรียนให้มีความปลอดภัย 
ร้อยละ 100 
3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ร้อย
ละ 80      

1.  โรงเรียนมีอาคารเรียน 
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีภาพ
แวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ร้อยละ 80 
2.  ผู้เรียนให้มีความปลอดภัย 
ร้อยละ 100 
3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ร้อย
ละ 80   

ยุทธศาสตร์ ข้อ 6 
มาตรฐานที่ 11 (11.1-
11.2) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
พัฒนาระบบงานโสต
ทัศนศึกษา 

1. ท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรภายในโรงเรียน 
นักเรียนและหน่วยงาย
ภายนอกมีความพึงพอในใน
การให้บริการร้อยละ 75 

1. ท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรภายในโรงเรียน 
นักเรียนและหน่วยงาย
ภายนอกมีความพึงพอในใน
การให้บริการร้อยละ 75 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 6 
มาตรฐานที่ 11 (11.1-
11.2) 

อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1.  ร้อยละ 90 ของนักเรียน
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากการ 
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้
มีมีส่วนร่วม/กิจกรรม/
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1.  ร้อยละ 90 ของนักเรียน
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากการ 
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้
มีมีส่วนร่วม/กิจกรรม/
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์  ข้อ 3 
มาตรฐานที่ 2 (2.4) 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   

1. ร้อยละ  100  ของนักเรียน
มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน  
2.  ร้อยละ 82 ของนักเรียน
ได้แสวงหาความรู้จาก
กิจกรรมต่างๆ 
3.  ร้อยละ 82 ของนักเรียน
ได้แสดงความสามารถทาง
วิชาการและความคิด 
สร้างสรรค์ของผู้เรียน  
 

1. ร้อยละ  100  ของนักเรียน
มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน  
2.  ร้อยละ 82 ของนักเรียน
ได้แสวงหาความรู้จาก
กิจกรรมต่างๆ 
3.  ร้อยละ 82 ของนักเรียน
ได้แสดงความสามารถทาง
วิชาการและความคิด 
สร้างสรรค์ของผู้เรียน  
 
 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 3 
(3.1), (3.2) และ 4 (4.4)  
 



 

 

                   59 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
 4 . ร้อยละ 82 ของนักเรียน

เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
5. ร้อยละ 82 ของผู้ร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 

4 . ร้อยละ 82 ของนักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
5. ร้อยละ 82 ของผู้ร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 

 

แนะแนวการศึกษา
และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
พัฒนาการด้านการศึกษา 
อาชีพ และบุคลิกภาพที่ดีขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
พัฒนาการด้านการศึกษา 
อาชีพ และบุคลิกภาพที่ดีขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 
มาตรฐาน 1 (1.3-15.), 4 
(4.2-4.3), 6 (6.2-6.4) 
 

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 100% ใน
สถานศึกษา 

  นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมจ านวน 415 คนใน
โรงเรียนที่ใช้ จักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัย 100% 

  นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมจ านวน 415 คนใน
โรงเรียนที่ใช้ จักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัย 100% 

ยุทธศาสตร์  ข้อ  10  
สอดคล้องมาตรฐานที่ 2 

โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
 

   นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มี
สุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

   นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มี
สุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5  
มาตรฐานที่ 1 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   

1. ร้อยละ  100  ของนักเรียน
มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน  
2.  ร้อยละ 82 ของนักเรียน
ได้แสวงหาความรู้จาก 

1.ร้อยละ  100  ของนักเรียน
มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน  
2.  ร้อยละ 82 ของนักเรียน
ได้แสวงหาความรู้จาก 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 
มาตรฐานที่ 3 (3.1), 
(3.2) และ 4 (4.4) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
 กิจกรรมต่างๆ 

3.  ร้อยละ 82 ของนักเรียน
ได้แสดงความสามารถทาง
วิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน  
4. ร้อยละ 82 ของนักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
5. ร้อยละ 82 ของผู้ร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 

กิจกรรมต่างๆ 
3.  ร้อยละ 82 ของนักเรียน
ได้แสดงความสามารถทาง
วิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน  
4 . ร้อยละ 82 ของนักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
5.  ร้อยละ 82 ของผู้ร่วมงาน
มีความพึงพอใจ 

 

ส่งเสริมการอ่าน   1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัว2. ผู้เรียน ร้อย
ละ 80  มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  
ดู  พูด  เขียน  ตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้ 
3.  ผู้เรียน ร้อยละ 80  เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัว2. ผู้เรียน ร้อย
ละ 80  มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  
ดู  พูด  เขียน  ตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้ 
3.  ผู้เรียน ร้อยละ 80  เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ยุทธศาสตร์  ข้อที่  1 
มาตรฐานที่ 3 (3.1, 3.2, 
3.3)                   

อาเซียนศึกษา 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศ ในการ
สื่อสารกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศ ในการ
สื่อสารกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่ 
3(3.1,3.2,3.4)  
มาตรฐานที่ 6 (6.2) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 100  
2. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ร้อยละ 70 
3. ผู้เรียนสื่อความคิดผ่านการ
พูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธี
ต่างๆ ร้อยละ 70 
4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้  ร้อยละ 80 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 100  
2. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ร้อยละ 70 
3. ผู้เรียนสื่อความคิดผ่านการ
พูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธี
ต่างๆ ร้อยละ 70 
4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้  ร้อยละ 85 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 
มาตรฐานที่  2 (2.2) 3 
(3.2,3.4)  4 (4.3-4.4) 5 
(5.1,5.4) 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ 
65 
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติสูงขึ้น  
3. ผู้เรียนสามารถสื่อความคิด
ผ่านการพูด เขียน หรือ
น าเสนอด้วยวิธีต่างๆ ร้อยละ 
65 
4. ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ร้อยละ 65 
5. ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ 
65 
2. ผู้เรียนสามารถสื่อความคิด
ผ่านการพูด เขียน หรือ3. 
ผู้เรียนสามารถสื่อความคิด
ผ่านการพูด เขียน หรือ
น าเสนอด้วยวิธีต่างๆ ร้อยละ 
65 
4. ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ร้อยละ 65 
5. ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่ 5 (5.1,5.3, 
5.4) 11 (11.3) 
 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์) 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 55 
 2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 55 
 2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย   
 

ยุทธศาสตร์ข้อที่  5  
มาตรฐานที่  5 (5.1, 
5.4) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทย) 

1.  ผู้เรียนในโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม ร้อยละ 75   ใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้อง 
2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 3 
3. ครูผู้สอนมีการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 
75   

1.  ผู้เรียนในโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม ร้อยละ 80   ใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้อง 
2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 3 
3. ครูผู้สอนมีการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 
80   

ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่  3 
(3.2,3.4), 4 (4.1), 5 
(5.1-5.)   

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนวิชา
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 

1. ผู้เรียนร้อยละ80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ65 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ65 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์  1  
มาตรฐานที่ 5 (5.1-
5.2,5.4) 
 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียน
วิชาการงานอาชีพ/
อาหาร) 
 

1.ผู้เรียนสามารถท างานจน
ส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์อย่างมี 
ขัน้ตอน ชัดเจน รวดเร็ว  ที่
เกิดจากกิจกรรม ร้อยละ 
80% 
2. ผู้เรียนสามารถท างานเป็น
หมู่คณะและรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 80% 

1.ผู้เรียนสามารถท างานจน
ส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์อย่างมี 
ขั้นตอน ชัดเจน รวดเร็ว  ที่
เกิดจากกิจกรรม ร้อยละ 
80% 
2. ผู้เรียนสามารถท างานเป็น
หมู่คณะและรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 80% 

ยุทธศาสตร์  ข้อ 1 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 3 
(3.3) 6 (6.1) 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียน
วิชาการงานอาชีพ/
ธุรกิจ) 

1.  มีสื่อการเรียนการสอน 1 
รายวิชา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
ในการจัดการและท างานอย่าง
มีความสุข ความส าเร็จภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความ
พยายาม มีความรับผิดชอบ 
รอบคอบในการท างาน  
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี 

1.  มีสื่อการสอนวิชาการ
จัดเก็บเอกสาร 1 รายวิชา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะ
ในการจัดการและท างานอย่าง
มีความสุข ความส าเร็จภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง  
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความ
พยายาม มีความรับผิดชอบ 
รอบคอบในการท างาน  
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มี   

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 (3.3) 5 
(5.1) 7 (7.4) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

วิชาการ และงานพัฒนาดีขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาการ และงานพัฒนาดีขึ้น 

 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(วิชาการงานอาชีพ/
งานประดิษฐ์) 

1.ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ 
และท างานอย่างมีความสุข  
ความส าเร็จ  ภูมิใจในผลงาน
ของตนเองร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการงานพัฒนาดี
ขึ้น ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนมีความพยายาม  
ความรับผิดชอบ รอบคอบใน
การท างาน ร้อยละ 75 
4. มีวัสดุอุปกรณ์  ผู้เรียนมี
ความสนใจและเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับการงานอาชีพ 
ร้อยละ 75 

1.ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท างานอย่างมีความสุข  
ความส าเร็จ  ภูมิใจในผลงาน
ของตนเองร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการงานพัฒนาดี
ขึ้น ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนมีความพยายาม  
ความรับผิดชอบ รอบคอบใน
การท างาน ร้อยละ 80 
4. มีวัสดุอุปกรณ์  ผู้เรียนมี
ความสนใจและเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับการงานอาชีพ 
ร้อยละ 75 

ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 1 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 5 
(5.1) 6 (6.1, 6.3, 6.4) 
 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(บริการสารมนเทศ/
ICT) 
 

1. โรงเรียนมีสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ทางเทคโนโลยีร้อยละ 
80 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างานอย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจในผลงาน 
ของตนเองร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนมีความพยายาม มี
ความรับผิดชอบ รอบคอบใน
การท างาน  ร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการ และงาน
พัฒนาดีขึ้น ร้อยละ 80 

1. โรงเรียนมีสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ทางเทคโนโลยีร้อยละ 
80 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างานอย่างมีความสุข 
ความส าเร็จภูมิใจในผลงาน
ของตนเองร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนมีความพยายาม มี
ความรับผิดชอบรอบคอบใน
การท างาน  ร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการ และงาน
พัฒนาดีขึ้นร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1  
มาตรฐานที่  2 (2.1), 3 (3.3), 5 
(5.1), 11 (11.3) 
 

จ้างครูอัตราจ้าง 
(ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์) 
 

     นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมมีความรู้และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ และ
ทักษะด้านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชา
เคมี และฟิสิกส์ ร้อยละ  90 

    นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมมีความรู้และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ และ
ทักษะด้านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชา
เคมี และฟิสิกส์ ร้อยละ  90 

ยุทธศาสตร์ข้อที่  1  
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ร้อยละ
100 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมได้ชื่นชมร่วมกิจกรรม 
และมีผลงานด้านศิลปะ 
ดนตรี-นาฏศิลป์  ร้อยละ 100 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80 

1.นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ร้อยละ 
100 
2.นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม  ได้ชื่นชม เข้าร่วม
กิจกรรม และมีผลงานด้าน
ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์  ร้อย
ละ 100 
 

ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่ 1 (1.6) 2 
(2.4) 5 (5.1) 
 

แข่งขันกีฬาเพ่ือ
สุขภาพอนามัย 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 85 ของ ผู้เรียน
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
ต่อ ความรุนแรง  โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละ 75 ของ ผู้เรียนมี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น 
 5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
และผู้อ่ืน 
 6. ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียน
ได้รับการชื่นชม ที่มีส่วนร่วม
กิจกรรม และมีผลงานด้าน
กีฬา/   

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 85 ของ ผู้เรียน
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
ต่อ ความรุนแรง  โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละ 75 ของ ผู้เรียนมี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น 
5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
และผู้อ่ืน 
 6. ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียน
ได้รับการชื่นชม ที่มีส่วนร่วม
กิจกรรม และมีผลงานด้าน
กีฬา/   

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่  1 (1.1-1.6) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
ซ่อมเสริมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษาและอยู่ในระดับดี 
เพ่ิมข้ึนโดยรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับ
การพัฒนาซ่อมเสริมจนผ่าน
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ  และร่วม
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานภายนอกหรือ
หน่วยงานภายในสถาบัน  
ร้อยละ 70 

1. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษาและอยู่ในระดับดี 
เพ่ิมข้ึนโดยรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระมีผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับ
การพัฒนาซ่อมเสริมจนผ่าน
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ  และร่วม
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานภายนอกหรือ
หน่วยงานภายในสถาบัน  
ร้อยละ 86.85 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่  1  
มาตรฐานที่  5  (1)  
มาตรฐานที่  15  (1) 
 

การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มี
การด าเนินงานพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  มี
การด าเนินงานพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  

ยุทธศาสตร์  ข้อที่   1    
มาตรฐานที่  12 (1-6) 

 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมระบบสัมพันธ์ชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (สืบ
สานประเพณี “ถวาย
เทียนจ าน าพรรษา”) 
 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและคุณธรรมจริยธรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.  ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม
ตามเอกลักษณ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
 
 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสูตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและคุณธรรมจริยธรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.  ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม
ตามเอกลักษณ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 
มาตรฐานที่ 2 (2.1-2.4) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
วันส าคัญ 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
 2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
3.  ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม
ตามเอกลักษณ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
 2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
3.  ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม
ตามเอกลักษณ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 
มาตรฐานที่ 1 (1.4, 1.6) 
2 (2.1-2.2) 

ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลปะ 
ดนตรี              และ
นาฏศิลป์ร้อยละ 100 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม  ได้ชื่นชม เข้าร่วม
กิจกรรม และมีผลงานด้าน
ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์  ร้อย
ละ 100 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 
80 

1.นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคมเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ร้อยละ 
100 
2.นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม  ได้ชื่นชม เข้าร่วม
กิจกรรม และมีผลงานด้าน
ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์  ร้อย
ละ 100 
 

ยุทธศาสตร์  ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่ 1 (1.6) 2 
(2.4) 5 (5.1) 
 

งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                                                      

1.  ร้อยละ 90 คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก าหนด 
2.  ร้อยละ 90 คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก ากับ 
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงาน ของ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
3.  ร้อยละ 90 ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 

1.  ร้อยละ 93.33 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานปฏิบัติตามระเบียบที่
ก าหนด 
2.  ร้อยละ 91.11 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย 
3.  ร้อยละ 90 ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่3  
สอดคล้องมาตรฐานที่ 9 
(9.1-9.3) 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1.  ร้อยละ 90 ของนักเรียน
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากการ     เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม  
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้
มีมีส่วนร่วม/กิจกรรม/
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  

1.  ร้อยละ 90 ของนักเรียน
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากการ     เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม  
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้
มีมีส่วนร่วม/กิจกรรม/
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์  ข้อ 3 
มาตรฐานที่ 2 (2.4) 
 

 

กลยุทธ์ที่ 7  สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
สร้างความเสมอภาค
และเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

1. เด็กในวัยการศึกษาภาค
บังคับในเขตพ้ืนที่บริการได้
เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับร้อยละ 80 
2. เด็กพิการในเขตพ้ืนที่
บริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่าง
น้อยร้อยละ  80                                
3. เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่
บริการทุกคนได้เข้าเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับ 
4. โรงเรียนสามารถรับ
นักเรียนได้ตามแผน 
 

1. เด็กในวัยการศึกษาภาค
บังคับในเขตพ้ืนที่บริการได้
เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับร้อยละ 80 
2. เด็กพิการในเขตพ้ืนที่
บริการได้เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่าง
น้อยร้อยละ  80                                
3. เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่
บริการทุกคนได้เข้าเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับ 
4. โรงเรียนสามารถรับ
นักเรียนได้ตามแผน 
 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 
มาตรฐานที่ 13 (13.1-
13.2) 
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กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
แข่งขันกีฬาเพ่ือ
สุขภาพอนามัย 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 85 ของ ผู้เรียน
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ4. ร้อยละ 75 ของ 
ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
และผู้อ่ืน 
6. ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียน
ได้รับการชื่นชม ที่มีส่วนร่วม
กิจกรรม และมีผลงานด้าน
กีฬา/  นันทนาการ 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 85 ของ ผู้เรียน
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ4. ร้อยละ 75 ของ 
ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
และผู้อ่ืน 
6. ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียน
ได้รับการชื่นชม ที่มีส่วนร่วม
กิจกรรม และมีผลงานด้าน
กีฬา/  นันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 
มาตรฐานที่  1 (1.1-
1.6) 
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กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนการน าความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(บริการสารมนเทศ/
ICT) 
 

1. โรงเรียนมีสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ทางเทคโนโลยี 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจ  
ในผลงานของตนเองร้อยละ 
80 
3. ผู้เรียนมีความพยายาม มี
ความรับผิดชอบ รอบคอบใน
การท างาน ร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการ และงาน
พัฒนาดีขึ้นร้อยละ 80 

1. โรงเรียนมีสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ทางเทคโนโลยี 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการและท างานอย่างมี
ความสุข ความส าเร็จภูมิใจ  
ในผลงานของตนเองร้อยละ 
80 
3. ผู้เรียนมีความพยายาม มี
ความรับผิดชอบ รอบคอบใน
การท างาน ร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการ และงาน
พัฒนาดีขึ้นร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1  
มาตรฐานที่ 2 (2.1), 3 (3.3), 5 
(5.1), 11 (11.3) 
 

 

กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง   

1.  นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 
 2.  นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 
 

1.  นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 
 2.  นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 
มาตรฐานที่ 2 (2.1-
2.4),3(3.3),6(6.4),9(9
.3) 
 

ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย 

   ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ร้อยละ 80 
 

   ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ร้อยละ 80 
 

ยุทธศาสตร์   ข้อที่ 8  
สอดคล้องมาตรฐานที่ 6 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาขอสถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(คุณธรรมน าชีวิตพิชิต
สิ่งเสพติด) 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรมรู้คุณค่าและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
กิจกรรม ร้อยละ 80% 
2.  ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีส่วนร่วม 
กิจกรรม/โครงการ 
คุณธรรมน าชีวิตพิชิตสิ่งเสพ
ติดร้อยละ 80% 

1. ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรมรู้คุณค่าและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
กิจกรรม ร้อยละ 80% 
2.  ผู้เข้ารับการอบรม/ปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีส่วนร่วม 
กิจกรรม/โครงการ 
คุณธรรมน าชีวิตพิชิตสิ่งเสพ
ติดร้อยละ 80% 

ยุทธศาสตร์  ข้อ 5 
มาตรฐานที่ 1 (1.1, 1.3)  
2 (2.1) 
 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี)   

1. ลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรม มี
โอกาสฝึกฝนทักษะในวิชา
ลูกเสือ ร้อยละ 90 
2. ลูกเสือได้มีทักษะชีวิตร้อย
ละ 85 
3. ส่งเสริมเยาวชนให้มี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ 
อดทน ร้อยละ 85 
4. ลูกเสือมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
และให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 85 
 

1. ลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรม มี
โอกาสฝึกฝนทักษะในวิชา
ลูกเสือ ร้อยละ 99.23 
2. ลูกเสือได้มีทักษะชีวิตร้อย
ละ 90.77 
3. ส่งเสริมเยาวชนให้มี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ 
อดทน ร้อยละ 86 
4. ลูกเสือมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
และให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ 
88.84 
 

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 1 
(1.4-1.6) 2 (2.2)  
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดท าโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 

1.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2.โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
3. โครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ 
5. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

        - มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง 
        - ปฏิบัติตามสุขบัณญัติ 10 ประการ 
        - มีบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วย และการ           
ใช้ห้องพยาบาล 
        - มีสรุปน้ าหนักส่วนสูง 
        - มีสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ            
ทางกายของผู้เรียน 
        - มีโครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิต               
สิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2557 
        - มีการตรวจปัสสาวะนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง 
        - อบรมเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรให้นักเรียนม.1 
        - จัดกิจกรรมวันส าคัญในห้องเรียน เช่น 
กิจกรรมอาเซียน ,กิจกรรมวันเข้าพรรษา, กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ , กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม, กิจกรรม
แข่งขันกีฬา ,กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
       - การรูจ้ักให้เกียรติผู้อื่นที่มีพระคุณเช่น    ครู
เกษียณ ครูย้าย 
       - การให้ความเคารพครู-อาจารย์สมควรแก่
ฐานะ 
       - การแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 
       - การเข้าร่วมประชุม หรือท ากิจกรรมด้วยความ
เรียบร้อย  
       - กิจกรรมส่งท้ายครูเก่าต้อนรับครูใหม่ 

2 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4 

3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

5 

4 เห็นคุณค่านาตนเองมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

4 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 4 
6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

5 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

  
 
 
 
 

 - กิจกรรมความรู้ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ 
        - นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ในวันส าคัญต่างๆ เช่น 
ประกวด           วาดภาพเรื่องเอดส์ ,ภาพวาดใน
กลุ่มสาระสังคม 
        - รายงานผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรม
นักเรียน  
 

 เฉลี่ย 4.50 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

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

  4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     5.  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 

                การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี/กีฬา/นันทนาการ  ทางโรงเรียนได้ท าโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ โดยให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
มีการดูแลเรื่องอาหารกลางวันโดยร่วมมือกับแม่ค้า ท าให้อาหารถูกสุขลักษณะ และให้นักเรียนได้บริโภค
อาหารครบ 5 หมู่ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่
ต ารวจ   สภต.ท่าช้างมาให้ความรู้และมีการตรวจปัสสาวะภาคเรียนละ 1 ครั้ง (กลุ่มเสี่ยง) รวมทั้ง
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ การป้องกันตนเองไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ ให้ความรู้ด้านการจราจร การแข่งขันกีฬาสี  โครงการของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมบูรณาการ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/
นันทนาการ  ในระดับเขตและระดับภาค 

 
ผลการพัฒนา  

1. นักเรียนร้อยละ  94.37   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนร้อยละ  83.13   มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนร้อยละ     95    ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ     

ที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. นักเรียนร้อยละ  87.15    เห็นคุณค่านาตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
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5. นักเรียนร้อยละ  82.30    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
6. นักเรียนร้อยละ  90.58    สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์              

กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
   สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1  ในระดับ  ดีมาก 
    
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เล่นกีฬาทุกประเภทตามความสนใจอย่างหลากหลายและออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
 2. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าของด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
โครงการ/กิจกรรมที่ท า 

1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 5 - สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5) 
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการคุณธรรมน าชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด 
- โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
- โครงการอาเซียนศึกษา 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรและแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สืบสานประเพณี  
   ถวายเทียนจ าน าพรรษา 
- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- โครงการแนะแนวเพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพียรศึกษามาเรียน
ครบ 
- โครงการ อจท. อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET 
- กิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่ในโรงเรียน 
- กิจกรรมวันพ่อ วันแม่  วันไหว้ครู 
- กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี 
- ภาพนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้  ปล่อยปลา 
- ภาพนักเรียนท ากิจกรรมจิตอาสา 

2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

5 

3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 4 
4 ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
5 
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 - ภาพนักเรียนร่วมกิจกรรมรักษ์แม่น้ าป่าสัก 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
โครงการ/กิจกรรมที่ท า 

   - ค าสั่ง , เกียรติบัตร,โล ่
เฉลี่ย 4.75 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน โดยจัด
กิจกรรมตามโครงการต่างๆภายใต้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยการประสานงานกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน โครงการที่จัดด าเนินการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรมน าชีวิต พิชิตสิ่งเสพติด) 
  กิจกรรมหน้าเสาธง 
  กิจกรรมโฮมรูม 
  กิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์ 
  กิจกรรมอบรมนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม 
  กิจกรรมธนาคารความดี 
 2.  โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบค้นแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญ 
  กิจกรรมไหว้ครู 
  กิจกรรมวันส าคัญตามนักขัตฤกษ์ เช่น วันเข้าพรรษา  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  
วันขึ้นปีใหม่  ฯลฯ 
  กิจกรรมของชุมชนตามวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน 
 3.  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(ส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพียรศึกษามาเรียนครบ) 
ส ารวจการมาเรียนของนักเรียน ยกย่องนักเรียนที่ไม่มีวันลา โดยการมอบเกียรติบัตรและชมเชย 
 4.  โครงการแนะแนวเพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ครู 1 คนแลนักเรียน 20 
คน เพื่อให้ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 5.  โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ฝึกให้นักเรียนเป็นประชาธิปไตยเบื้อ งต้นโดยจัดให้มี
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้น าแบบอย่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้ในโรงเรียน  
 6.  กลุ่มบริหารงานบุคคลดูแลติดตามความประพฤติของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
โดยร่วมมือกับครูเวรประจ าวันและครูที่ปรึกษาระดับชั้น เช่น การแต่งกาย  การมาโรงเรียนของนักเรียน การ
ท าความเคารพตั้งแต่เข้าโรงเรียน 
 7.  ครูผู้สอนได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ขณะปฏิบัติงานสอนตาม
โอกาสต่างๆ   
 
ผลการพัฒนา 
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1. นักเรียนร้อยละ 90.94  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนร้อยละ  95  เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. นักเรียนร้อยละ  87.15  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. นักเรียนร้อยละ  90.5  ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

     สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2  ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองโดยเชิญผู้ปกครองร่วมประชุมวางแผนสอดส่องดูแลความประพฤติของ
นักเรียนในความปกครอง เมื่อพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต้องเร่งหาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

โครงการ / กิจกรรมที่ท า 
1 
 
 
2 
 
 
3 

 
4 

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

4 
 
 
4 
 
 
5 
 
5 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้   
กิจกรรม  / โครงการดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2. โครงการนโยบายเรียนฟรี 15ปี 
- การจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
- การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
- การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาไทย 
- กิจกรรมสุนทรภู่  
- กิจกรรมการท าหนังสือเล่มเล็ก 
- กิจกรรมการรักการอ่าน 
4.  โครงการซ่อมเสริมศักยภาพและส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

เฉลี่ย 4.50  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา 
             โรงเรียนส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสดงออกถึงการชอบอ่านหนังสือทุกที่ เมื่อมี
เวลาและโอกาส อ่านเองโดยไม่มีการบังคับ ได้แก่  การจัดในคาบรักการอ่านทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มี
การจัดท า กฤตภาคเพ่ือแลกเปลี่ยนกันอ่านและบันทึกเป็นรูปเล่ม ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้เรียน
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สามารถอ่านหนังสือได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์   คล่องแคล่ว   และ จับประเด็นส าคัญได้ครบถ้วน   สรุปเป็น
องค์ความรู้  สามารถพูดคุย  ซักถาม  แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ห รือ
กลุ่มสัมพันธ์ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม   มีการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ   ในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร ได้แก่ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  การรับ – ส่ง ข้อความทาง E–mail  รวมทั้งการ
สร้างงานและน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลย 
 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ  88.83  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และ  สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

2. นักเรียนร้อยละ  88.33  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

3. นักเรียนร้อยละ  91.56  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4. นักเรียนร้อยละ  94.54  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  3  ในระดับ  ดีมาก 

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

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดู

และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

4 - หลักฐานการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนโดยครูผู้สอนประจ าวิชา เป็นรายปี/ราย
ภาค ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
- โครงการ ENGLISH  DAY (ภาพกิจกรรม) 
- ผังความคิด/สมุดงานของนักเรียน 
- การวิเคราะห์ข่าว/สถานการณ์ต่างๆ 
- ผลงานนักเรียน เช่น 
* การเขียนบรรยายจากภาพ 
* การเขียนรายงานโครงงาน 
* การเขียนเรียงความ 
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* การท ารายงาน สามารถน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
* การเขียนหนังสือเล่มเล็ก 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
2 น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา

หรือวิธีการของตนเอง 
 

3 - โครงงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน  
- การเขียนบรรยายจากภาพ  
- โครงการสวัสดีไทยแลนด์ (ภาพกิจกรรม) 
- โครงการ ENGLISH  DAY (ภาพกิจกรรม)  
- โครงการรักการอ่าน 
- โครงการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 

3 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

4 - แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ(เหตุการณ์
ปัจจุบัน) 
- สรุปร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะ และอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน 
- ผลงานนักเรียน เช่น 
* โครงงาน 
* การท ารายงาน 

4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

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

 เฉลี่ย 3.50  
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดี 
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วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ 

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

พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
7. มีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่านงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริม 

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

โครงงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าโครงงานเสนอในการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานในแต่ ละ
ระดับชั้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีการจัดท าโครงงานโดยการบูรณาการความรู้รายวิชาต่างๆ รวมทั้งมีการ
เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นด้วย 

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านทักษะกระบวนการในวิชาต่างๆ อย่าง 
หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสเลือกท่ีจะแสดงออกตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน 
และกล้าแสดงออกในทิศทางที่พึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จด้านการแสดงความสามารถ
ของตนเอง 
 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ 70  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2. นักเรียนร้อยละ  70  มีน าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 70   ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4. นักเรียนร้อยละ  70  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 ในระดับ  ดี 

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

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

4 1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
2.โครงการพัฒนาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   - สารสนเทศของโรงเรียน 
   - รายงานผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ละทุกระดับชั้น 
   - บันทึกหลังสอน 
   - กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   - ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน
ทุกระดับชั้น 
3. โครงการรักการอ่าน 
4. โครงงานของนักเรียน/ชิ้นงาน 
5. รายงานผลการทดสอบ (สมศ.) ชั้นม.3และ 
ม.6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระดับชาติชั้นม.3และม.6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

5 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

5 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

เฉลี่ย 4.50 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา  

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

 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ 71.62  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ  86.54  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนร้อยละ 98.33   มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
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4. นักเรียนร้อยละ  30.33  มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 5 ในระดับดมีาก 

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

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

4 -แผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม 
-  แบบบันทึกการปฏิบัติงานกลุ่ม  
-  ผลงานนักเรียนรายบุคคล  รายกลุ่ม 
-  ภาพถ่ายกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
-  ภาพถ่ายกิจกรรมเชิญชวน  แนะแนวอาชีพ 
-โครงการอาเซียน 
-โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100% 
-โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด 
-โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
-โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันกีฬาสี 
-กิจกรรมวันคริสต์มาส 
-แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
-  แฟ้มสะสมงานของนักเรียน 
-  สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

5 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 4 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลี่ย 4.25 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

วิธีการพัฒนา 
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 โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อาชีพสุจริต โดยจัดให้มีกิจกรรมตามโครงการต่างๆดังนี้ 
 1.โครงการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.จัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดเพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริงสามารถเลือกอาชีพที่นักเรียน
สนใจ 
 3.กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
 4.  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมชุมนุมโครงงาน นอกเหนือจากการท าโครงงานในกลุ่ม
สาระต่างๆ โดยฝึกให้นักเรียนท าโครงงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการและท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่นจนงานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จและภูมิใจในผลงานของตนเองและของกลุ่ม นอกจากนี้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มอบหมายงานให้นักเรียนท าเป็นกลุ่ม
หรือรายบุคคล ได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง  ความขยัน อดทน และความละเอียด รอบคอบในการ
ท างาน การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขให้กับผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการ
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมโครงการบูรณาการกลุ่มสาระ โดยมีกลุ่มพ่ีเลี้ยงท างานเป็นทีมเพ่ือ
ดูแลรุ่นน้อง 
 
ผลการพัฒนา 

1. นักเรียนร้อยละ    88.09  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
2. นักเรียนร้อยละ    90.32   ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
3. นักเรยีนร้อยละ     88.33  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. นักเรียนร้อยละ      86.10  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
 สรุป  มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในระดับ    ดีมาก 

แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนากิจกรรมให้หลากหลายโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
 3.พัฒนาการเรียนการสอนให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักในการ
ท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 
 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5 1.  หลักสูตรสถานศึกษา 
2.  หลักฐานการอบรมของข้าราชการครู  เช่น
รายงานการอบรม เกียรติบัตร หนังสือราชการ  
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7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

5 3.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.  แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
5.  สารสนเทศชั้นเรียน 
6.  แบบบันทึกนิเทศภายใน 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  

5 7.  บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
8.   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 
9. โล่รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนครู นักเรียน 
10.  ทะเบียนสื่อ  ทะเบียนการใช้สื่อ  แหล่ง

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

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

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

ร่วมกิจกรรม  ตารางสอน 
22.  สังเกต  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

5 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย  

5 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค  

5 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน  

5 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

5 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  

 
5 

เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยได้จัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาความสามารถครูในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดย
การศึกษาดูงานสถานศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เรื่องหลักสูตร
การสอนการคิด การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในวิชาที่ปฏิบัติงานสอน การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
และงานพิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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          2.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน( กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนของครู)  
โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชาและจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน ภาคเรียนละอย่างน้อย 1 งานวิจัย 
          3.   โครงการนิเทศ  ติดตามผล  ประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน  โดยจัดให้มีกิจกรรมการนิเทศที่
หลากหลาย  มีแผนปฏิบัติการนิเทศ  ปฏิทินการนิเทศ  และมีการนิเทศที่เป็นระบบและต่อเนื่อง   โดยมี
หลักฐานแสดงการปฏิบัติการนิเทศที่เป็นรูปธรรม  เช่น  เอกสารการจดบันทึก  รูปถ่าย  เป็นต้น 

4.  โครงการซ่อมเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 
5. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระทั้ง  8  กลุ่ม 

  
ผลการพัฒนา 

1. ครูร้อยละ  100  มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
                สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

2. ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3. ครูร้อยละ 100 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

4. ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

5. ครูร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 

6. ครูร้อยละ 100 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

7. ครูร้อยละ  100  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

8. ครูร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
9. ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

  สรุป  มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้  เช่น  พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยอิงมาตรฐาน  การใช้สื่อ
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

4 -แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ  2557 



 

 

                   84 

2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

5 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- บันทึกในสมุดตรวจเยี่ยม 
 -บันทึกการประชุมครู 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ  

3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี 

5 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

 ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  ราชการ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการ
ประเมินภายใน 
- รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี2557 
- รายงานโครงการพัฒนาระบบแผนงาน นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
- รายงานโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบและภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
- รายงานผลการด าเนินงานค่ายวิชาการพัฒนา
ความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
- รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ/
คอมพิวเตอร์) 
- รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ) 
- แผนผังโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 
- รายงานโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่

4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

5 

5 นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

5 

6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
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มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน 
- รายงานโครงการการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- รายงานโครงการประชุมคณะกรรมสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนา 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 คุณภาพผู้เรียน (การจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนของครู) 
- รายงานผลการด าเนินงาน โครงการซ่อมเสริม
พัฒนาผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมความเป็นเลิศ - 
เอกสารการมอบตัวและการประชุมผู้ปกครอง 
- แบบบันทึกนิเทศภายใน 
- รายงานผลการอบรม 
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เฉลี่ย 4.83 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา  

      ผู้บริหารโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และริเริ่มโครงการใหม่ๆมา
บริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้ เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุม ภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารงานทั่วไป การพัฒนางาน
บริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  2557 ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยด าเนินการจัดค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียน จัดติวให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียน มี
ระบบการนิเทศก ากบัติดตามการปฏิบัติงานของคณะครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การพัฒนางานบริหารงานงบประมาณ  ควบคุมก ากับติดตาม การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557  การพัฒนางานบริหารบุคคล โดยการส่งเสริม
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการอบรมเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนาความรู้ใน
วิชาชีพ  การพัฒนาด้านงานบริหารทั่วไป จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบให้มีความสวยงามเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  รวมถึงการให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
ผลการพัฒนา 
 1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
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 2.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
 3.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 4.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
 5.  นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 6.  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 8  ในระดับดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 
      ผู้บริหารควรจัดให้มีการสรุปงานในแต่ละกลุ่มงาน 4 งาน เพ่ือน าผลข้อมูลในแต่ละกลุ่มงานไปใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาทุกคน ชุมชน ได้มีบทบาทและรู้ถึงการบริหารงานใน
ทุกๆด้าน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีการประสานความร่วมมือให้ภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

5 
- คู่มือการสรรหา และแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกาษขั้นพื้นฐาน 
- คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา
โดยผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
- โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
- หนังสือขอเชิญเข้ารับฟังและชี้แจงการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตามดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5 

3 ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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- สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัด
กิจกรรมโดยผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมต่างๆ 
- รายงานการจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- บันทึกข้อความรายงานการรับบริจาค
ทุนการศึกษา,หนังสือขอบคุณการมอบ
ทุนการศึกษาและอ่ืนๆ 
- หนังสือขอใช้สถานที่ของโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆที่ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
- รายงานโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 โครงการคุณธรรมน าชีวิต พิชิตสิ่งเสพ

ติด 
 โครงการงานประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ 

เนตรนารี 
 โครงการพัฒนาหลักสูตร 

เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใน
การก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย โครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 
ผลการพัฒนา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา

ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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3. ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
สรุป มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 9  ในระดับดีเยี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การด าเนินการ 
และการแก้ไขปัญหา มีความใกล้ชิด เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้พัฒนาดียิ่งขึ้น 
มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น 
5 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา  ดังนี้ 

 หลักสูตรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
-โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 
-โครงการพัฒนาความสามารถครูในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
- บันทึกการประชุม / ค าสั่ง / หลักฐานอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนที่
เน้นกระบวนการคิด 
-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,
ภาษาไทย,สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
การงานอาชีพ/อาหาร/ธุรกิจ/งานประดิษฐ์ 
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
-โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพอนามัย 
-โครงการสร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ 
เนตรนารี) 
-โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-โครงการวันส าคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย์ 
-โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

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

5 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ  ความถนัด  และความ
สนใจของผู้เรียน 

5 

4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4 

5. นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน   

5 

6. จัดระบบดูแลช่วย เหลือผู้ เ รี ยนที่ มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน  

5 
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-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ 
วิทยาศาสตร์(สวนสมุนไพรและห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 1) 
-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(การท างานวิจัย 
 ในชั้นเรียนและสร้างวัฒนธรรมการวิจัยใน
โรงเรียนของครู) 
-โครงการอาเซียนศึกษา 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
   -โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สืบสาน  

  ประเพณี “ถวายเทียนจ าน าพรรษา”) 
-รายงานกิจกรรมเช้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
-รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
-โครงการนิเทศติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้น 
 คุณภาพผู้เรียน 
-โครงการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาระบบ 
 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-แผนนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2557 
-ปฏิทินการนิเทศภายใน 
-ค าสั่งโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมที่37/2557 
-ค าสั่งโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมที่43/2557 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารการคัดกรองและการจ าแนกนักเรียน 
 เป็นรายกลุ่มตามสภาพ 
- รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม   
 Classroom  Meeting   
- รายงานผลการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม 
 ชุมนุม/โครงงาน 

 เฉลี่ย 4.83 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา  ได้แก่  หลักสูตรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  โดยมี 
การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติม  ได้แก่  การจัดท าโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม  หน่วย
การเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการสอน  โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  ให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร  เช่น  ผลงานนักเรียน  สื่อ  
นวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มี 
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การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  เช่น  เอกสารระบบดูแล
ชว่ยเหลือนักเรียน  รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม  Classroom  Meeting  แบบคัดกรอง
นักเรียน  (SDQ)  สนับสนุนให้มีการนิเทศ  ติดตาม  ก ากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ    เช่น  
ปฏิทินการนิเทศ  เครื่องมือส าหรับการนิเทศภายใน  ตลอดจนน าผลการนิเทศ  การจัดการเรียนรู้มาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน  และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เช่น  งานวิจัยในชั้นเรียน  ผลงาน
ทางวิชาการ    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 
 
ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจดัท าหลักสูตรท้องถิ่นช่างท ามีด
เล็กระดับ ม.ต้นและหลักสูตรท้องถิ่นช่างตีมีดระดับ ม.ปลาย 
โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัด  
และความสนใจของผู้เรียน 
โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  10  ในระดับ  ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในด้านการจัดการศึกษา  ได้แก่  
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  มีการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร  
เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียน
มั่นคงสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 

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

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

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

2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
 

5 

3 
 

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน

4 
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 เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ร่วมกับ
เทศบาลอรัญญิก 
- โครงการประกันอุบัติเหตุ(AIA) 
- โครงการปลอดภัยในสถานศึกษา 
- โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด 

- กีฬาสมานฉันท์ต้านยาเสพติด 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ตรวจปัสสาวะให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- ดนตรีให้ความบันเทิง 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน(พัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา) 
     - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

- สมุดบันทึกการอ่าน 
- ท ากฤตภาค 
- แข่งขันเปิดพจนานุกรม 
- แข่งขันตอบส านวนสุภาษิต ค าพังเพย 
- แข่งขันจัดป้ายนิเทศสัปดาห์ห้องสมุด 

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

เฉลี่ย 4.67 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
 

ดีเยี่ยม 

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

1. โรงเรียนมหี้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2.  โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
3.  โรงเรียนจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11  ในระดับ  ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 

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

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

4 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
-  เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
-  บันทึกการประชุมครู  กรรมการสถานศึกษาแจ้ง
มาตรฐานโรงเรียน  การก าหนดวิสัยทัศน์ 
-  เอกสารปรัชญา  พันธกิจฯ 
-  หลักสูตรสถานศึกษา 
-  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี

งบประมาณ  2556-2558 
-  โครงการ 
-  รายงานโครงการ 
-  ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา/หลักฐานการใช้ 
-  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
-  รายงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
 

5 

3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

4 

4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

5 

5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 5 



 

 

                   93 

และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 

-  ค าสั่งหน้าที่และขอบข่ายงาน 
-  รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
-  โครงสร้างระบบบริหารงาน 
-  สารสนเทศโรงเรียน 
-  โครงการประกันคุณภาพภายใน 
-  ค าสั่งงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  บันทึกการประชุมติดตามงานประกันคุณภาพ 

6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

5 
 
 
 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

   ภายในของโรงเรียน 
-  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  ภาพถ่าย 
-  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

เฉลี่ย 4.67 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล    กลุ่มบริหาร
จัดการด้านวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป มีการก าหนดหน้าที่และแต่งตั้งบุคลากร
ครบถ้วน มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย   มีการจัดท าโครงการบรรจุลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน    มี
การน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอย่าง
ชัดเจน มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ มีการประชุมเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี น ามา
สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้ในการวานแผนในปีต่อไป และใช้จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ื อ
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  และเสนอเพ่ือรองรับการประเมินจาก
ภายนอก 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการพัฒนา 

1.   โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
3. โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
4. โรงเรียนติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
5. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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6. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  12 ในระดับ  ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรพัฒนาการวางแผนให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

5 

-  หนังสือเชิญบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอก 
-  รายงานการประชุมคณะครู 
-  รายงานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
-  เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ภาพถ่าย แผ่นผับ 
ป้าย/บอร์ด กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ป้าย/
บอร์ด กิจกรรม บอร์ดแสดงแหล่งเรียนรู้ต่างๆใน
และนอกสถานที่ 
 
-  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
-  โครงการพัฒนาห้องสมุด  
 

2 มี การแลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู้ ร ะหว่ า ง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 5 

เฉลี่ย 5  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 1.สอบถามความต้องการพัฒนาจาก คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
           2. ท าเว็ปไซด์อินเตอร์เน็ตและเฟสบุคของโรงเรียน 
          3. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ของโรงเรียน 
ผลการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  

../../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/รายงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน.docx
../../Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RC6QCO5/บันทึกการประชุม.docx
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2. โรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  13 ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนา  
 1.ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้น่าอยู่ จัดหางบประมาณจ้างคนมาท าความสะอาด 
           2. ท าความสะอาดโดยพร้องเพรียงกันทั้งโรงเรียนทั้งผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และนักการภารโรง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการด าเนินการตามปรัชญา  วิสัยทัศน์     พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาวิธีการด าเนินการ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 
 

5 - แผนพัฒนาการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- สารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาแผนงาน นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
- โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการวันส าคัญ  
- ค าสั่งหน้าที่และขอบข่ายงาน 
- ปฏิทินปฏิบัติการ 

- รายงานโครงการต่าง ๆ  
- ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

- ใบประกาศ, เกียรติบัตรต่าง  ที่นักเรียนไปแข็งขัน 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 

2. ผลการด าเนินงานส่งเสริม ให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ด าเนินการ เพื่อให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก โดยมี
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญของไทย 



 

 

                   96 

ผลการพัฒนา 
1. โรงเรียนมีการด าเนินการตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา   
2. โรงเรียนมีการด าเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  14 ในระดับ ดีเยี่ยม 

 

แนวทางการพัฒนา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษามาก
ยิ่งขึ้น  และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบสม่ าเสมอ  

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1. จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5 - แผนกลยุทธ์(4ปี) 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 
- โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่มุ่งเน้น
คุณภาพผู้เรียนประจ าปี 2557 
- โครงการซ่อมเสริมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความเป็นเลิศของผู้เรียน ประจ าปี 2557 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
- แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
- แบบรายงานผลการเรียน 
-  เกียรติบัตร 

2. สรุปผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
 

5 

เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 

วิธีการพัฒนา 
      ด าเนินงานท ากิจกรรมตามโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน ประจ าปี 
2557 และ โครงการซ่อมเสริมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนประจ าปี 2557 

ผลการพัฒนา  
1. โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   
2. โรงเรียนมีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  เพื่อยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
สรุป  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  15 ในระดับ  ดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนา 
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          1.ประชุมวางแผนเพ่ือด าเนินงานการท ากิจกรรมตามโครงการที่กล่าวข้างต้น 
          2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
          3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการนิเทศ และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 
          4.เชิญวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ 
          5. ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่างๆใน
ระดับอ าเภอ ระดับเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และระดับภาค 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2557 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

  
   

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  
  

 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

  
  

  

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  
 
 

 
  

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

  
   

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  
  

  

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

  

 

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

     

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดใน กฎกระทรวง 

     

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

     

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม        
มีค่าเฉลี่ย  4.60 
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4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    4.1  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น  ปีการศึกษา  2557 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  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 80 2 14 1 11 5 9 7 31 47 58.75 

คณิตศาสตร ์ 80 - - 6 17 23 15 3 16 34 42.50 

วิทยาศาสตร ์ 80 1 - - - 5 23 18 33 74 92.50 

สังคมศึกษาฯ 80 - - - 1 7 13 23 36 72 90.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 - - - 1 7 13 23 36 72 90.00 

ศิลปะ 80 - - - - 2 7 21 50 78 97.50 

การงานอาชีพฯ 80 - - - 7 7 26 30 10 66 82.50 

ภาษาต่างประเทศ 80 3 6 9 6 5 18 13 20 51 63.75 

รายวิชาเพิ่มเติม 80 - - - 21 16 7 12 23 42 52.50 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 76 - 4 8 6 8 8 2 40 50 65.79 

คณิตศาสตร ์ 76 - - 12 7 13 14 15 15 44 57.89 

วิทยาศาสตร ์ 76 - - - - 11 21 8 36 65 85.52 

สังคมศึกษาฯ 76 - 11 2 4 10 18 18 13 49 64.47 

สุขศึกษาและพลศึกษา 76 - - - 1 4 15 21 35 71 93.42 

ศิลปะ 76 - - 2 10 5 13 8 38 59  77.63 
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การงานอาชีพฯ 76 - - - 3 20 13 20 20 53 69.73 

ภาษาต่างประเทศ 76 - 6 8 11 12 14 7 18 39 51.32 

รายวิชาเพิ่มเติม 76 - - 3 15 17 12 8 21 41 53.95 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 97 9 53 6 4 4 3 2 16 21 21.62 

คณิตศาสตร ์ 97 2 10 12 6 8 22 12 25 59 60.82 

วิทยาศาสตร ์ 97 5 4 8 4 8 16 20 32 68 70.10 

สังคมศึกษาฯ 97 2 1 1 6 8 15 15 49 79 81.44 

สุขศึกษาและพลศึกษา 97 2 1 1 6 8 15 15 49 79 81.44 

ศิลปะ 97 1 1 2 7 4 17 16 49 82 82.47 

การงานอาชีพฯ 97 1 1 4 6 15 15 19 36 70 72.16 

ภาษาต่างประเทศ 97 - 8 9 13 14 14 10 29 53 54.63 

รายวิชาเพิ่มเติม 97 - 3 5 12 9 18 18 32 68 70.10 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 92 5 7 1 19 7 10 6 37 53 56.52 

คณิตศาสตร ์ 92 3 5 7 16 16 17 11 17 45 48.91 

วิทยาศาสตร ์ 92 5 - 4 3 12 14 7 47 68 73.91 

สังคมศึกษาฯ 92 1 22 10 7 5 9 10 28 47 51.09 

สุขศึกษาและพลศึกษา 92 2 - - 4 8 17 31 30 78 84.78 

ศิลปะ 92 3 - 1 11 6 18 16 37 71 77.17 

การงานอาชีพฯ 92 6 - 3 5 10 8 27 33 68 73.91 

ภาษาต่างประเทศ 92 2 8 7 10 18 20 8 19 47 51.09 
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รายวิชาเพิ่มเติม 92 1 6 1 6 8 18 10 42 70 76.08 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 68 3 1 9 10 5 9 18 13 40 58.82 

คณิตศาสตร ์ 68 - 4 4 1 4 10 12 33 55 80.88 

วิทยาศาสตร ์ 68 - 1 1 2 6 8 19 31 58 85.29 

สังคมศึกษาฯ 68 1 10 3 1 4 6 6 37 49 72.06 

สุขศึกษาและพลศึกษา 68 1 - 1 2 4 13 25 22 60 88.23 

ศิลปะ 68 - 1 1 4 9 17 15 21 53 77.94 

การงานอาชีพฯ 68 2 1 1 3 7 23 11 20 54 79.41 

ภาษาต่างประเทศ 68 - 1 - 4 16 15 6 26 47 69.12 

รายวิชาเพิ่มเติม 68 - 3 3 5 5 10 14 28 52 76.47 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  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 66 - 5 13 6 8 10 12 12 34 51.51 

คณิตศาสตร ์ 66 10 8 6 5 5 11 6 15 32 48.48 

วิทยาศาสตร ์ 66 - - 2 6 5 5 13 35 53 80.30 

สังคมศึกษาฯ 66 3 8 2 1 2 4 7 39 50 75.76 

สุขศึกษาและพลศึกษา 66 - 1 1 1 2 10 15 36 61 92.42 

ศิลปะ 66 - 1 1 - 8 22 7 27 56 84.85 

การงานอาชีพฯ 66 - - - 7 9 14 14 22 50 75.76 
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ภาษาต่างประเทศ 66 - 1 4 10 10 9 6 26 41 62.12 

รายวิชาเพิ่มเติม 66 - - 4 4 9 10 12 27 49 74.24 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 26 1 - 3 3 4 6 3 6 15 57.69 

คณิตศาสตร ์ 26 - 1 2 5 5 4 5 4 13 50.00 

วิทยาศาสตร ์ 26 2 4 4 2 2 3 4 5 12 46.15 

สังคมศึกษาฯ 26 - 1 3 4 2 4 4 8 16 61.54 

สุขศึกษาและพลศึกษา 26 - - - - 1 8 12 5 25 96.15 

ศิลปะ 26 - - - - - 3 11 12 26 100.00 

การงานอาชีพฯ 26 - 1 - 2 4 2 7 10 19 73.07 

ภาษาต่างประเทศ 26 - - 3 3 2 7 3 8 17 65.38 

รายวิชาเพิ่มเติม 26 - - - 2 2 9 2 11 22 84.61 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  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 20 - 3 1 2 - 3 4 7 14 60.00 

คณิตศาสตร ์ 20 - 4 3 6 - 3 - 4 7 35.00 

วิทยาศาสตร ์ 20 - - - 1 1 8 5 5 18 90.00 

สังคมศึกษาฯ 20 - 3 1 6 2 3 2 3 8 40.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 - - - - - 5 9 6 20 100.00 

ศิลปะ 20 - - - 5 2 4 3 6 13 65.00 

การงานอาชีพฯ 20 - - - 1 5 3 4 7 14 70.00 

ภาษาต่างประเทศ 20 - - 1 3 6 5 4 1 10 50.00 

รายวิชาเพิ่มเติม 20 - - - 1 1 8 5 5 18 90.00 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 76 - - 2 2 14 13 24 21 58 76.31 

คณิตศาสตร ์ 76 - 1 4 5 21 13 11 21 45 59.21 

วิทยาศาสตร ์ 76 - 5 - 6 11 13 13 28 54 71.05 

สังคมศึกษาฯ 76 2 4 1 2 3 6 12 46 64 84.21 

สุขศึกษาและพลศึกษา 76 - - 1 4 5 22 33 11 66 86.84 

ศิลปะ 76 - - - - 2 6 19 49 68 89.47 

การงานอาชีพฯ 76 - 1 3 8 8 11 13 32 56 73.68 

ภาษาต่างประเทศ 76 - - 3 8 17 11 18 19 48 63.16 

รายวิชาเพิ่มเติม 76 - 1 3 8 8 11 13 32 56 73.68 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 75 - - 2 5 12 18 22 16 56 74.67 

คณิตศาสตร ์ 75 3 4 10 8 4 7 15 24 46 61.33 

วิทยาศาสตร ์ 75 1 3 4 6 6 19 8 28 55 73.33 

สังคมศึกษาฯ 75 1 1 1 3 5 11 16 37 64 85.33 

สุขศึกษาและพลศึกษา 75 1 - - 1 1 22 30 20 72 96.00 

ศิลปะ 75 - - 1 10 16 13 14 21 48 64.00 

การงานอาชีพฯ 75 1 - - 1 9 16 19 29 64 85.33 

ภาษาต่างประเทศ 75 - - - 6 13 12 20 24 56 74.67 

รายวิชาเพิ่มเติม 75 - - 1 4 6 15 23 26 64 85.33 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  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 50 - 1 4 2 5 8 15 15 38 76.00 

คณิตศาสตร ์ 50 - - 1 9 10 12 9 9 30 60.00 

วิทยาศาสตร ์ 50 - - 1 7 8 9 9 16 34 68.00 

สังคมศึกษาฯ 50 1 2 1 - 2 3 9 32 44 88.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 50 - - - 1 2 8 21 18 47 94.00 

ศิลปะ 50 - - - 2 2 2 6 38 48 96.00 

การงานอาชีพฯ 50 - - 2 1 3 9 15 20 44 88.00 

ภาษาต่างประเทศ 50 - - 1 12 4 8 7 18 33 66.00 

รายวิชาเพิ่มเติม 50 - - 2 1 3 9 15 20 44 88.00 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3   

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 50 - - 5 5 10 11 10 9 30 60.00 

คณิตศาสตร ์ 50 - 1 - 8 11 11 7 12 30 60.00 

วิทยาศาสตร ์ 50 - 1 2 3 6 8 5 25 38 76.00 

สังคมศึกษาฯ 50 - 2 - - 2 9 27 10 46 92.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 50 - - - - 4 7 24 15 46 92.00 

ศิลปะ 50 - - - 2 1 4 14 29 47 94.00 

การงานอาชีพฯ 50 - 2 - 1 9 9 13 16 38 76.00 

ภาษาต่างประเทศ 50 - 2 1 7 10 6 7 17 30 60.00 

รายวิชาเพิ่มเติม 50 - 2 - 3 2 9 12 22 43 86.00 
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี
คณิตศาสตร ์ 63 25.46 8.30 25.46 - - 22.22 
ภาษาไทย 63 31.74 7.68 31.74 - - 31.75 

วิทยาศาสตร ์ 63 37.94 10.58 37.94 - - 52.38 
ภาษาต่างประเทศ 63 25.37 5.92 25.37 - - 39.68 

สังคมศึกษาฯ 63 47.21 10.43 47.21 - - 53.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 63 57.22 12.93 57.22 - - 49.21 

ศิลปะ 63 41.55 10.68 41.55 - - 44.44 
การงานอาชีพฯ 63 45.27 11.26 45.27 - - 52.38 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี
คณิตศาสตร ์ 50 17.15 6.52 17.15 - - 30 
ภาษาไทย 50 42.99 12.38 42.99 - - 22 

วิทยาศาสตร ์ 50 29.98 7.48 29.98 - - 34 
ภาษาต่างประเทศ 50 19.50 5.79 19.50 - - 22 

สังคมศึกษาฯ 50 36.56 9.03 36.56 - - 56 
สุขศึกษาและพลศึกษา 50 47.40 10.79 47.40 - - 38 

ศิลปะ 50 33.56 7.32 33.56 - - 44 
การงานอาชีพฯ 50 48.88 12.84 48.88 - - 54 
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4.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี
คณิตศาสตร ์ 76 11.86 - 29.65 - - - 
ภาษาไทย 76 19.13 - 47.82 - - - 

วิทยาศาสตร ์ 76 16.50 - 41.25 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 76 9.18 - 22.95 - - - 

สังคมศึกษาฯ 76 12.82 - 36.63 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - 

ศิลปะ - - - - - - - 
การงานอาชีพฯ - - - - - - - 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี
คณิตศาสตร ์ 92 7.78 - 19.45 - - - 
ภาษาไทย 92 17.66 - 35.32 - - - 

วิทยาศาสตร ์ 92 13.64 - 34.10 - - - 
ภาษาต่างประเทศ 92 11.15 - 27..87 - - - 

สังคมศึกษาฯ 92 12.17 - 30.42 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - 

ศิลปะ - - - - - - - 
การงานอาชีพฯ - - - - - - - 
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4.5  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 76 22 54 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 92 - 92 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 66 - 66 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 20 - 20 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 76 3 74 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 50 2 48 - - 

รวม 380 27 353 - - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 7.11 92.89 - - 

4.6  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 76 2 69 5 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 92 - 92 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 66 - 66 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 20 - 20 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 76 - 75 1 - 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 6 50 2 48 - - 

รวม 380 4 370 6 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 1.05 97.36 1.57 - 

4.7  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดบัคุณภำพ(กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผา่น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 76 76 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 92 90 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 66 66 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 20 20 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 76 76 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 50 50 - 

รวม 380 378 2 

เฉลี่ยร้อยละ 100 99.47 0.53 

4.8  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
      1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร

ได้ตามความสามารถในแต่ละระดับชั้น  ทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      2) ด้านความสามารถในการคิด  นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมมีความสามารถด้านการคิด  โดย

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดให้แก่นักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างๆได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

      3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถมีความสามารถด้าน
การแก้ปัญหา  โดยสังเกตจาก  การทดสอบด้านการคิดของนักเรียน  การจัดท าโครงงานของนักเรียนใน
กิจกรรมชุมนุมโครงงาน  และดูได้จากผลงานนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

      4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมสามารถมีความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต  โดยการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ส่งผลให้นักเรียนมีชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

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

 
 
 

บทที่  4 

สรุปผลการพัฒนาและการน าผลไปใช้ 
 

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

 
ผลการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
พัฒนาระบบงานแผนงาน นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และการจัดการเรียนรู้สู่
คุณภาพผู้เรียน 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาความสามารถครูในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาบุคลากร 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(การจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนและสร้างวัฒนธรรมการ
วิจัยในโรงเรียนของครู) 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

จัดซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงาน 
วิชาการ 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

งานจัดซื้อวัสดุงานวัดผลและ 
ประเมินผล 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อวัสดุส านักงานกิจกรรมชุมนุม) 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
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งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
งานจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน) 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป) 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

จัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง หล่อลื่นและซ่อม
บ ารุง) 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(สวนสมุนไพรและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1) 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound 
Lab) 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (พัฒนาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา) 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

งานการใช้เงินค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าที่ดิน 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียน 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
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2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

แนะแนวการศึกษาและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 
ในสถานศึกษา 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

ส่งเสริมการอ่าน   1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

อาเซียนศึกษา 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์) 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทย) 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการเรียนวิชาการงาน
อาชีพ/อาหาร) 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาการเรียนวิชาการงาน
อาชีพ/ธุรกิจ) 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (วิชาการงานอาชีพ/งาน
ประดิษฐ์) 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (บริการสารมนเทศ/
ICT) 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

จ้างครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์) 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

แข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพอนามัย 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

ซ่อมเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สืบสานประเพณี 
“ถวายเทียนจ าน าพรรษา”) 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

วันส าคัญ 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 



 

 

                   113 

 
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 

2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
แข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพอนามัย 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 

2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (บริการสารมนเทศ/
ICT) 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (คุณธรรมน าชีวิตพิชิต
สิ่งเสพติด) 
 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี)   

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

ซ่อมเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. หน่วยงานทางราชการ เช่นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โรงเรียนต่าง ๆ ที่
โรงเรียนได้น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
3. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
2. หน่วยงานทางราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โรงเรียนต่าง ๆ ที่ให้
ความรู้เรื่องการนิเทศภายใน   
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3. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
 

 
ผลการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  ที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อ  โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
- - 
- - 

2.  จุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนา 
1)  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 

-  โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม/โครงการ
หลากหลาย 

-  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในด้านวิชาการและนันทนาการ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งกีฬาสีซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนและร่วม
กิจกรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  ควรปลูกฝังเรื่องของวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้มากข้ึน 
-  ควรส่งเสริมในเรื่องของการตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผลและควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สรุป

ความรู้ด้วยตนเอง 
 

2)  ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 
     -  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการบริหาร
แบบธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     -  ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการส่งครูเข้าอบรม การศึกษาต่อ 
และเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะวิชา 
จุดที่ควรพัฒนา 
      -  ควรให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน 

-  ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีและปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 
3)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 

-  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
-  สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในและส่งเสริมบุคคลากรให้เรียนรู้จากภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา 
      -  ควรกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว รอบๆโรงเรียนและชุมชนให้มากขึ้น 
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      -  จัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายใน และแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
 
4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
      -  มีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
       - จุดเด่น เป้าหมายและกลยุทธ์ ของสถานศึกษา โดยให้ครู ผู้บริหารและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
       -  สร้างความเข้าใจที่ตรงกันของความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของเราและด าเนินกิจกรรม
ให้สนองอย่างเด่นชัด 
 
5)  ด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
        -  มีการส่งเสริมผู้เรียนในด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
        -  มีการสืบสานการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- มีการบริหารจัดการมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีความรักต่อสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ 

จุดที่ควรพัฒนา 
        -  ส่งเสริมบุคลากรทุกฝ่ายให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 

 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตรงตามเป้าหมายของชาติ  ซึ่งควรมีทิศทาง  ดังนี้ 
 1.  จัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจุดเน้นของความเป็น  
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างโดดเด่น 
 2.  ด าเนินการโครงการในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น เพ่ิมคาบสอน โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
 3.  จัดโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 4.  การเสาะหาแหล่งทุนเพ่ือมอบแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 
4.  ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1.  ด้านงบประมาณในการพัฒนางานตามแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 2.  ด้านผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ค าแนะน า และเสนอแนะในการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและการ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ค าสั่งโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
ที่    ๕๘  / ๒๕๕๖  

     เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา  
  
 ตามที่พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่  ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  ๔๘     
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศกึษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคณุภาพ
ภายใน      เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  และเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการศึกษา  ๒๕๔๔  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ดังนี ้

 ๑.  คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

    ๑.๑  นายไพบูลย์    ศรีสุข   ประธานกรรมการ 
                 ๑.๒  นายสืบพงศ์    ศรพรหม    กรรมการ  

      ๑.๓  นายสายันต์    ปิ่นรัตน ์   กรรมการ 

      ๑.๔  นายสรศักดิ์    เอี่ยมสมบูรณ ์  กรรมการ 

      ๑.๕  นายอยุธยา    โฉมวิไล   กรรมการ 

      ๑.๖  นายประทีป    อุ่นสถาน   กรรมการ 

      ๑.๗ นายปราโมทย์    สว่างแสง   กรรมการ 

      ๑.๘  นายประทีป    ทิมทอง   กรรมการ 

      ๑.๙  นางเพ็ชรี    บูรณะ   กรรมการ 

      ๑.๑๐  นายวิญญ ู  อาศัยสุข   กรรมการ 

      ๑.๑๑  พระอธิการทองพูล  โอภาโส    กรรมการ 

     ๑.๑๒  พระครูศิลป์วัฒนคณุ    กรรมการ 

      ๑.๑๓  นายพสิษฐ์    นาคะบุตร  กรรมการ 
                 ๑.๑๔ นายผดุงศิลป์    สุวรรณพงษ ์  กรรมการ 

     ๑.๑๕ นายเจริญ     บัวล ี   กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาในการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   
 ๒.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
       ๒.๑  นายเจรญิ     บัวล ี   ประธานกรรมการ 
                 ๒.๒  นางรวี   อาศัยสุข   รองประธานกรรมการ 
       ๒.๓  นายธีระศักดิ ์  สังข์บุญชู   กรรมการ 
       ๒.๔  นายสุทัศน์    รักแดน   กรรมการ 
       ๒.๕  นางยุพดี   เอมะพรหม  กรรมการ 
                 ๒.๖ นางสุดารัตน ์  ทิพย์โสต   กรรมการและเลขานุการ 
       ๒.๗  นางเบญจมาพร     เอกวิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ อ านวยการและให้ค าปรกึษาจัดวางแนวทาง  ตัดสินใจแกป้ัญหาในการด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 ๓.  คณะกรรมการประสานงาน 
                  ๓.๑  นางสุดารัตน ์  ทิพย์โสต   ประธานกรรมการ 

      ๓.๒  นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ   รองประธานกรรมการ 
        ๓.๓  นางสาวฉตัรลดา  ศรีมงคล   กรรมการ 
                  ๓.๔  นางกุหลาบ  ท่าวัง   กรรมการและเลขานุการ 
        ๓.๕  นางสาวพิมพ์วลัญช์   คล้ายเปรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                มีหน้าที ่  ประสาน  ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระยะๆ  เพื่อให้ถูกต้องและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 
            ๔.  คณะกรรมการประเมินผลภายในสถานศกึษา 
 มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมสีุนทรยีภาพ 

นางวิไลพร จุลปานนท์ หัวหน้า 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  นางวิไลพร  จุลปานนท์   
                        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  นางสาวเกศรินทร์   แย้มประดิษฐ ์

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓  นางบุปผา  ฉัตรทอง    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔  นางสาวเกศรินทร์   แย้มประดิษฐ ์
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕  นายสมเกียรต ิ เรียบร้อย    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖  นางสาวพิมพ์วลัญช์   คล้ายเปรม    

 มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  นางบุปผา ฉัตรทอง  หัวหน้า 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  นางบุปผา  ฉัตรทอง 

ตัวบง่ช้ีที่ ๒.๒ นางบุปผา  ฉัตรทอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ นายณัฐพงศ์    แสงทอง    

  ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔  นางสาวพิมพ์วลญัช์   คล้ายเปรม   
 มาตรฐานที่  ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รกัเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  นายธีระพล พูลทอง  หัวหน้า 

ตัวบง่ช้ีที่ ๓.๑  นางกุหลาบ  ท่าวัง 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒  นายธีระพล  พูลทอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓  นายธีระพล  พูลทอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔  นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล    
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 มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
  นางพรรณา ศิริวรธรรม หัวหน้า 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑  นางพรรณา  ศิริวรธรรม 
                        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒  นางพรรณา  ศิริวรธรรม   
                        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓  นางพรรณา  ศิริวรธรรม 
                        ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔  นางสาวพิมพว์ลัญช์   คล้ายเปรม    
 มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
  นายสายันต ์ กลั่นน้ าทิพย ์ หัวหน้า 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑   นายสายันต ์  กลั่นน้ าทิพย ์

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒  นายสายันต ์  กลั่นน้ าทิพย ์
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓   นางวาสนา    เฉลิมกิจ  
ตัวบง่ช้ีที่ ๕.๔  นายสายันต ์  กลั่นน้ าทิพย ์

 มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดตี่อ
อาชีพสุจริต 
  นางกุหลาบ   ท่าวัง  หัวหน้า 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑  นางพเยาว ์     งามสมเกล้า     

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒  นางกุหลาบ  ท่าวัง   
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓  นายพรประสิทธ์ิ จาตุวรรณ ์
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔  นายออมทรัพย ์ ดวงศร ี  

 มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
 นางรวี  อาศัยสุข  หัวหน้า 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑   นางรวี  อาศัยสุข    
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒   นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ   
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓   นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔   นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๕   นายสายันต ์  กลั่นน้ าทิพย ์
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๖   นางดลพร  ด้วงประยรู 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๗   นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๘   นายปิยเดช    พิพัฒน์เยาวกุล 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๙   นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาวกุล  

 มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสทิธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
 นางวาสนา   เฉลิมกิจ  หัวหน้า 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑   นางวาสนา    เฉลิมกิจ   

  ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒   นางวาสนา    เฉลิมกิจ   
  ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๓   นางวาสนา    เฉลิมกิจ 

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

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 นางพเยาว ์ งามสมเกล้า หัวหน้า 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑  นางจิรภา    พลอยบุตร     
 ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๒  นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๓  นางพเยาว ์  งามสมเกล้า  
มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบ

ด้าน  
 นางดลพร ด้วงประยรู หัวหน้า 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑  นางรวี  อาศัยสุข 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๒  นางรวี  อาศัยสุข 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๓  นางดลพร  ด้วงประยรู 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๔  นางสาวนฤมล   ขันทริโย  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๕  นางสุดารัตน ์ ทิพย์โสต 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๖  นางดลพร  ด้วงประยรู 

          มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรยีนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

 นายธีระศักดิ ์ สังข์บุญชู  หัวหน้า 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑   นายธีระศักดิ ์ สังขบ์ุญช ู  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๒   นางวิไลพร  จุลปานนท์ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๓   นางกุหลาบ  ท่าวัง   

   มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
นางสุดารตัน ์ ทิพย์โสต  หัวหน้า 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๑   นางสุดารตัน ์ ทิพย์โสต 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๒   นางยุพดี  เอมะพรหม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๓   นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๔   นางสุดารตัน ์ ทิพย์โสต 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๕   นางสุดารตัน ์ ทิพย์โสต 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๖  นางสุดารัตน ์ ทิพย์โสต 

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้  
  นายสมเกียรติ   เรียบร้อย  หัวหน้า 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑  นายสมเกยีรติ   เรียบร้อย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒  นายสมเกยีรต ิ เรียบร้อย 
มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์  ปรัชญาและจดุเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
 นางยุพด ี  เอมะพรหม หัวหน้า 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑   นางยุพดี  เอมะพรหม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒   นางยุพดี  เอมะพรหม 

มาตรฐานที่  ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษา ให้ยกระดับคณุภาพสงูขึ้น 

 นายสุทัศน์ รักแดน  หัวหนา้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑     นายสุทัศน์ รักแดน 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒     นายสุทัศน์ รักแดน 
 หน้าท่ี  ด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยจัดท าเอกสาร  หลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน   สรุปผลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตนเองที่รับผิดชอบ  โดยหัวหน้ามาตรฐานตรวจสอบ  ติดตาม  แต่ละตัวบ่งช้ี
ในมาตรฐานที่รับผิดชอบและจัดสง่ฝ่ายงานประกันตามก าหนดเวลา  เพื่อรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๕  และเพื่อรองรบัการประเมินภายนอกจาก ส.ม.ศ.   
 
            ๕.  คณะกรรมการจัดท ารายงานพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  (SAR) 
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๑.  นางสุดารัตน ์  ทิพย์โสต   ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวพิมพ์วลญัช์   คล้ายเปรม  กรรมการ 

            ๓.  นางสาวนฤมล    ขันทริโย   กรรมการ 
              ๔.  นางเบญจมาพร    เอกวิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี  ด าเนินการจดัท ารายงานพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  (SAR)  ตามรูปแบบท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  และรายงานผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายทราบ ท้ังคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
                ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
                  

ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี  ๑๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๕  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

 

 
                   (นายเจริญ  บัวลี)   

             ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าช้างวิทยาคม 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
                ปีการศึกษา  2557 
             โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม   
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โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม   

อ. นครหลวง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ค าน า 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม     ต าบลท่าช้าง    อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในปี
การศึกษา   2557  ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้
สถานศึกษา  ทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ   

เอกสารฉบับนี้จะเป็นการรายงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกด้วย  ดังนั้นจึงได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา     
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมจ านวน    15  มาตรฐาน   

ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร  นางขนิษฐษ  หิรัญอนันต์สุข   บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แก่   คณะครู    
นักเรียน    ผู้ปกครองนักเรียน    ผู้น าชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความร่วมมือ   
ในการประเมินคุณภาพ    ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ  แนะน าการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานในปีต่อ ๆ ไป  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสืบไป 

 

                                 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
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