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คำนำ 
 

โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา ได้จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  ประจ าปีการศกึษา 
(พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบรหิารการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน  โดยให้มี
ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงกบัแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ  แผนปฏบิตัริาชการกระทรวงศกึษาธกิาร แผนปฏบิตัิ
ราชการส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  และแผนปฏบิตัิราชการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า   เ ข ต   ๑ ๑   
(สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)  เพื่อให้การบริหารงานในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้ใช้เป็นกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานในระยะ ๔ ปี ได้อย่างเชื่อมโยงสมัพนัธ์กนั 

จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสารฉบบันี้จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการบรหิารงานของ
โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา  เพื่อให้เกดิการพฒันาในทางที่ดขีึ้น อนัส่งผลต่อประสทิธภิาพการจดัการศกึษาและ
คุณภาพของผู้เรยีน 

ขอขอบคุณคณะผู้จดัท า  คณะครู  นักเรยีน ผู้บรหิาร  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อ านวยความสะดวก  ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ปี
การศกึษา  (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  ฉบบันี้  ให้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ี
 
 

งานแผนงาน 
  และงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ส่วนท่ี ๑ บทนำ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นแหล่งชุมชน  มีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเลโรงเรียน

ตั้งอยู่ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครเกาะสมุย  โรงเรียนห่างจากอำเภอประมาณ  ๑๗   
กิโลเมตร มีชุมชน ๒ ตำบลคือ ตำบลแม่น้ำ และตำบลบ่อผุด มีประชากรประมาณ  ๒๖,๗๘๓ คน เนื้อที่ ๒ ตำบล 
ประมาณ ๙๑.๒๗ ตารางกิโลเมตร  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนประกอบด้วยโรงแรมรีสอร์ท  ร้านค้า  และ
บ้านเรือนประชากร  อาชีพหลักของชุมชน คือ การทำสวน  ค้าขาย  และบริการการท่องเที่ยว  เนื่องจากตำบลแม่น้ำ
และตำบลบ่อผุดมีชายหาดที่สวยงาม  จึงทำให้ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสนใจที่จะสร้างโรงแรมและที่พัก 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปน็ที่รูจั้กโดยทั่วไปคือประเพณีจบปีจบเดือน
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี  โดยจัดที่วัดหน้าพระลาน ประเพณีชักพระ ประเพณีวันตายาย (วันสารท
เดือนสิบ) ประเพณีกินข้าวห่อ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีพหลักคือรับจ้าง  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕  รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ ๕๑,๖๑๒  บาท/คน/ปี 

 
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ที่ต้ัง ๒๕๕ หมู่ ๑ ตำบลแมน่้ำ  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ โทรศพัท์ ๐๗๗-๔๒๕๐๕๓  โทรสาร ๐๗๗-๔๒๕๔๗๐  Website 
www.tpp.ac.th เปิดสอนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ประมาณ  ๓๗  ไร่ มีเขต
พื้นที่บริการ ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลแมน่้ำ และตำบลบ่อผุด 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จัดต้ังโรงเรียนโดยใช้อาคารเรียนโรงเรียน

บ้านแม่น้ำเป็นที่เรียนชั่วคราว 
วันที ่  ๒ ม ิถ ุนายน ๒๕๒๐ โรงเร ียนได้เป ิดสอนเป็นคร ั ้ งแรกโดยการนำของศ ึกษาธิการอำเภอ  

(นายปรีชา  แสงสุวรรณ) มีนักเรียน ๘๗ คน 
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ ประชาชนชาวตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุด โดยการนำของพระครูวิภาตทีปกรได้

เริ ่มปรับพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๒๖ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 
(มพช.๒ รุ่นที่ ๒)  

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๗ เริ ่มก่อสร้างอาคารเรียนถาวร อาคารประกอบ พร้อมปรับปรุงบริเวณตาม
โครงการ มพช. 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ กรมสามัญได้แต่งตั้ง นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
และ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้เล ื ่อนตำแหน่งเป็นผู ้อำนวยการโรงเร ียน เร ิ ่มพ ัฒนาปร ับปร ุงอาคารสถานที่  
ส่วนที่ชำรุด และพัฒนาเพิ่มเติม มีการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นายพิสิษฐ์  ศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

http://www.tpp.ac.th/


๒ 
 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายประยงค์  อินนุพัฒน์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์
พิทยาจนถึงปัจจุบัน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พทิยา 
 

ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน  เป็น  ๕  ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายบริหารงานบคุลากร  

ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานกิจการ  ผู้บริหาร
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA และ TPP MODEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 
 

๓ 

โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์
พิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและ
ครู 

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงาน

ท่ัวไป 

รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและ

สินทรัพย์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานกิจการ

นักเรียน 

รองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารบุคคล 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป 

 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน

งบประมาณและ
สินทรัพย์นักเรียน 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานกิจการ

นักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
บุคคล 

 

งานวัดและ
ประเมินผล 

งานทะเบียน 

งานหลักสูตรและการ
สอน 

งานสำนักงาน 

งานพัฒนา
ผู้เรียน 

งานสารสนเทศ/
ประชาสัมพันธ์ 

งานนโยบายและ
แผน 

งานบริการและอาคาร
สถานท่ี 

งานสำนักงาน 

งานสัมพันธ์
ชุมชน 

งานแผนงานพัสดุ 

งานแผนและงบประมาณ 

งานการเงินและบัญชี 

งานสำนักงาน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

งานกิจกรรม
นักเรียน 

งานปกครอง/งาน
ระดับช้ัน 

งานสำนักงาน 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ

งานส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 

งานส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน 

งานสำนักงาน 

งานบุคคล 



 
 

๔ 
 

๔ 

 ข้อมูลบคุลากร (ณ วันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒) 

ประเภทบคุลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

อายุเฉลี่ย 
ประสบการทำงาน

เฉลี่ย ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 
ผู้อำนวยการ  ๑ - - ๑ ๔๘ ๒๖ 
รองผู้อำนวยการ - - - - - - - 
ครูประจำการ ๒๗ ๕๕ - ๗๒ ๑๐ ๘ ๘ 
ครูอัตราจ้าง ๒  -  - ๒๗ ๔ 
นักการ/ภารโรง/แม่บ้าน ๑ ๑ ๒ - - ๔๒.๕ ๗ 
พนักงานขับรถ ๑ - ๑ - - ๔๖ ๒ 
ยาม - - - - - - - 
อ่ืนๆ (พนักงานราชการ) - ๒ - ๒ - ๓๑ ๗ 
รวม ๓๐ ๖๔ ๓ ๘๐ ๑๑ ๒๘.๗๕ ๙.๐๐ 

  
 
  



 
 

๕ 
 

๕ 

 ครูประจำการ (ณ วันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒) 
ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

๑ นางเพียงแข ชิตจุ้ย ๔๘ ๒๖ ค.ศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา   
๒ นางจำเรียง ใจกว้าง ๕๘ ๒๕ ค.ศ.๓ ศษ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย 

๓ นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ ๕๕ ๒๔ ค.ศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๔ นางสาวอัญชรีย์ มีแสง ๓๙ ๑๕ ค.ศ.๒ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

๕ นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ ๒๔ ๔ ค.ศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๖ นางยุพาพร เกิดขุมทอง ๒๗ ๓ ค.ศ.๑ กศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ บรรณารักษ์ 

๗ นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ ๓๐ ๓ ค.ศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

๘ นายธิรพงษ์  คงด้วง ๒๖ ๓ ค.ศ.๑ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๙ นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม ๒๘ ๓ ค.ศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

๑๐ นายณฐนน ก๊งหวั่น ๒๖ ๑ คผช. ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

๑๑ นางอารมย์ เทพเก้ือ ๓๑ ๗ ค.ศ.๒ ค.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์ 
๑๒ นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์ ๓๖ ๑๑ ค.ศ.๒ วท.บ. (ศ.ษ.) คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

๑๓ นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง ๕๖ ๒๖ ค.ศ.๒ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

๑๔ นางวานีดา ทองปัสโนว ์ ๕๕ ๓๑ ค.ศ.๓ ค.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๕ นายเจนณรงค์  พันทวี ๒๘ ๔ ค.ศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

๑๖ นางสาวนิธิยา ทองยวน ๓๔ ๔ ค.ศ.๑ วท.ม สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 

๑๗ นายเอกชัย อะหลีแอ ๓๑ ๔ ค.ศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  



 
 

๖ 
 

๖ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 
๑๘ นายนาวิน  โพธิ์ศรี ๔๒ ๘ ค.ศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 

๑๙ นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย ๒๗ ๒ ค.ศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

๒๐ นางอัญวีณ์  หนูอุไร ๒๘ ๒ ค.ศ.๑ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๒๑ นางสาวภมร สุขศรีแก้ว ๒๖ ๑ คผช. กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

๒๒ นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ ๔๐ ๑๐ ค.ศ.๒ วท.บ. (ศ.ษ.) ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 

๒๓ นางสาวชนกพร ทองปาน ๓๖ ๖ ค.ศ.๑ วท.บ. ผลิตกรรมชีวภาพ ชีววิทยา 
๒๔ นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ ๓๐ ๖ ค.ศ.๑ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา ฟิสิกส์ 

๒๕ นางสาวกรธิดา  กิมาคม ๒๙ ๕ ค.ศ.๑ ค.ม. การบริหารการศึกษา ฟิสิกส์ 
๒๖ นายเดชศรี สุวิรัตน์ ๓๓ ๔ ค.ศ.๑ วท.บ. จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 

๒๗ นางสาวพัชริณี สมผล ๒๙ ๔ ค.ศ.๑ ค.ม. หลักสูตรและการสอน ชีววิทยา 

๒๘ นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร ๒๖ ๓ ค.ศ.๑ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
๒๙ นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์ ๒๗ ๒ ค.ศ.๑ ศษ.บ. เคมี เคมี 

๓๐ นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์ ๓๑ ๒ ค.ศ.๑ วศ.ม. การจัดการพลังงาน เคมี 

๓๑ นางสาวนวียา ปักษิณ ๒๖ ๒ ค.ศ.๑ วท.บ. (ศ.ษ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
๓๒ นางสาวจตุพร เฝือชัย ๒๖ ๑ คผช. กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ เคมี 
๓๓ นายภราดร ไชยเขียว ๓๕ ๖ ค.ศ.๑ อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
๓๔ นางสาวจิราพร  บุญเหลือ ๔๖ ๓ ค.ศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 

๓๕ นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม ๓๔ ๒ ค.ศ.๑ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

๓๖ นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ ๓๗ ๑ คผช. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคำนวณ 

  



 
 

๗ 
 

๗ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 
๓๗ นายวรรณศักด์ิ บุญชู ๓๓ ๑ คผช. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ 

๓๘ นางสาวรักชนก  โสอินทร์ ๓๐ ๗ ค.ศ.๑ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๓๙ นายศรีสุวรรณ  บรมสุข ๓๓ ๔ ค.ศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๔๐ นายสัญชัย  พิกุลงาม ๒๙ ๓ ค.ศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๔๑ นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ ๓๒ ๓ ค.ศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๔๒ นางสาวปาลินี  เพชรทอง ๔๔ ๓ ค.ศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๔๓ นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด ๒๘ ๓ ค.ศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๔๔ นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์ ๒๕ ๑ คผช. ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๔๕ นายณัฐกิตต์ิ สารสุข ๒๘ ๑ คผช. วท.บ. ภูมิสาสตร์สารเทศศาสตร์ สังคมศึกษา 
๔๖ นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ๒๘ ๑ คผช. กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

๔๗ นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว ๔๘ ๗ ค.ศ.๑ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา 

๔๘ นายสุนทร เหล่าอ้ัน ๖๑ ๓๙ ค.ศ.๒ ศษ.บ. สังคมศึกษา พลศึกษา 
๔๙ นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ ๓๖ ๕ ค.ศ.๑ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา 

๕๐ นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ ๓๕ ๔ ค.ศ.๑ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 

๕๑ นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน ๓๓ ๓ ค.ศ.๑ วท.บ. สาธารณสุขชุมชน สุขศึกษา 
๕๒ นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน ๓๘ ๗ ค.ศ.๑ ศษ.บ. ศิลปศาสตร์ ศิลปะ 

๕๓ นายพิชัย  บุญชูประภา ๓๗ ๗ ค.ศ.๒ ค.ม. การบริหารการศึกษา ดนตรี 

๕๔ นางสาวพิมพ์พร  ทิมขำ ๒๙ ๔ ค.ศ.๑ ศศ.บ นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 
๕๕ นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง ๒๗ ๓ ค.ศ.๑ ศษ.บ. ดนตรีไทย ดนตรีไทย 

  



 
 

๘ 
 

๘ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 
๕๖ นางสาวพิมพิไล  กัญญา ๓๒ ๒ ค.ศ.๑ ศษ.บ. ดนตรีไทย ดนตรีไทย 

๕๗ นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช ๓๐ ๒ ค.ศ.๑ ศษ.บ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 

๕๘ นายชวลิต  กรัดภิรมย์ ๒๕ ๒ ค.ศ.๑ ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี 
๕๙ นางสาววันวิสาข์  สืบ ๒๕ ๒ คผช. ค.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ 

๖๐ นายฉัตรชัย  ทองหีต ๓๒ ๔ ค.ศ.๑ คอบ. วิศวกรรมอุตสาหการ อุตสาหกรรม 

๖๑ นายณรงค์ ศิริยงค์ ๕๗ ๒๘ ค.ศ.๒ ค.บ. เกษตร การงานอาชีพ 
๖๒ นางสุลีพร ดีทอง ๖๐ ๓๘ ค.ศ.๓ ศศ.ม. การจัดการทั่วไป การบัญชี 
๖๓ นายสายัน  จิตรรักษ์ ๔๒ ๘ ค.ศ.๑ วท.บ. เกษตรศึกษา-สัตวศาสตร์ การงานอาชีพ 
๖๔ นางสายฝน  ราษีงาม ๓๙ ๓ ค.ศ.๑ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ 
๖๕ นางสาวปรมาภรณ์  ไชยเขียว ๓๖ ๒ ค.ศ.๑ บช.บ. บัญชี การงานอาชีพ 

๖๖ นายจตุรงค์ ขุนปักษี ๒๔ ๑ คผช. คอ.บ. วิศวกรรมโยธา การงานอาชีพ 

๖๗ นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง ๓๖ ๑๑ ค.ศ.๒ ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
๖๘ นายสมศักด์ิ นนท์เจริญ ๕๙ ๓๘ ค.ศ.๒ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

๖๙ นายอาวุธ  จันทร์เมือง ๓๖ ๑๑ ค.ศ.๒ ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 

๗๐ นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ ๓๑ ๗ ค.ศ.๑ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๗๑ นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง ๓๐ ๔ ค.ศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

๗๒ นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ ๓๐ ๔ ค.ศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

๗๓ นางสาวปัทมา  ใจชื่น ๓๓ ๓ ค.ศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ 
๗๔ นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ ๒๙ ๒ ค.ศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

๗๕ นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ ๒๕ ๑ คผช. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 



 
 

๙ 
 

๙ 

 
ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

๗๖ นางสาวปฐมพร  เกตุกำพล ๓๑ ๔ ค.ศ.๑ ศษ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาจีน 

๗๗ นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน ๓๒ ๓ ค.ศ.๑ อ.ม. ภาษาจีน ภาษาจีน 
๗๘ นางนฤมล  ทิพย์พินิจ ๓๑ ๒ ค.ศ.๑ ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาญี่ปุ่น 

๘๙ นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ ๒๙ ๑ คผช. B.Litt. ภาษาจีน ภาษาจีน 

๘๐ นางสาวนฤมล  บุญรอด ๒๘ ๑ คผช. ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
๘๑ นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ ๓๒ ๓ ค.ศ.๑ กศ.บ. แนะแนว แนะแนว 

๘๒ นางกรกมล  นาคบังเกิด ๓๐ ๒ คผช. กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว 
 

 
พนักงานราชการ   (ณ วันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒) 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์การสอน 
(ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ ๓๓ ๙ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา งบประมาณ 
๒. นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ ๓๕ ๑๐ กศ.บ. แนะแนว แนะแนว งบประมาณ 

 

 
  



 
 

๑๐ 
 

๑๐
 

ครูอัตราจ้าง  (ณ วันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒) 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์การสอน 
(ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑. นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร ๒๗ ๔ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา สถานศึกษา 
๒  นายชนกันต์ ชูขำ  ๒๗ ๔ คบ. ศิลปศาสตร์ดนตรีสากล ศิลปะและดนตรี  สถานศึกษา 

      
 

 



๑๑ 
 

 

๑. จำนวนครูท่ีสอนตรงวิชาเอก 
ข้าราชการ  ๘๓ คน    คิดเปน็ร้อยละ  ๑๐๐ 
ครูอัตราจ้าง      ๖ คน    คิดเปน็ร้อยละ  ๑๐๐ 
พนักงานราชการ  ๒ คน    คิดเปน็ร้อยละ  ๑๐๐ 

รวม      ๙๑  คน     คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

๒. จำนวนครูท่ีสอนตรงตามถนัด 
ข้าราชการ   ๘๓  คน    คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐ 
ครูอัตราจ้าง  ๖   คน    คิดเปน็ร้อยละ    ๑๐๐ 
พนักงานราชการ   ๒   คน    คิดเปน็ร้อยละ    ๑๐๐ 

    รวม    ๙๑   คน    คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐ 
 

๓. ครูผู้ช่วย   
๑๔  คน  คิดเป็นร้อยละ    ๔๙.๐๙ 

๔. ครู คศ. ๑                  
๕๑  คน  คิดเป็นร้อยละ    ๒๗.๒๗ 

 
๕. ครู/ผู้บริหาร  คศ.๒         

๑๒  คน   คิดเป็นร้อยละ    ๑๔.๕๕ 
 

๖. ครู/ผู้บริหาร  คศ. ๓ 
๖  คน   คดิเปน็ร้อยละ    ๙.๐๙ 

 
๗. ครู/ผู้บริหาร  คศ. ๔        

-  คน   คดิเปน็ร้อยละ    ๐ 
 

๘. จำนวนช่ัวโมงท่ีได้รับการพัฒนาต่ำสุด/ป ี
            ๐  ชั่วโมง 

 
๙. จำนวนช่ัวโมงท่ีได้รับการพัฒนาสูงสุด/ป ี

            -  ชั่วโมง 
 
          ๑๐. จำนวนช่ัวโมงท่ีได้รับการพัฒนาเฉลี่ย/ป ี

           -  ชั่วโมง 
  



๑๒ 
 

 

ข้อมูลด้านนักเรยีน เช่น ประชากรในเขตบริการ จำนวนนักเรียน อัตราการเข้าเรียน อัตราการเรยีนต่อ  
เป็นต้น 

จำนวนนักเรยีนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑,๗๗๗ คน (ข้อมูล ณ วนัที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
 
๒) จำแนกตามระดับชัน้ที่เปิดสอน 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.๑ ๑๑ ๒๒๒ ๒๓๙ ๔๖๑ ๔๒ 

ม.๒ ๑๐ ๑๗๔ ๑๗๒ ๓๔๖ ๓๔ 

ม.๓ ๙ ๑๖๐ ๑๙๔ ๓๕๔ ๓๙ 

รวม ๓๐ ๕๕๖ ๖๐๕ ๑๑๖๑ - 

ม.๔ ๖ ๑๑๗ ๑๓๗ ๒๕๔ ๔๒ 

ม.๕ ๕ ๘๐ ๑๒๕ ๒๐๕ ๔๑ 

ม.๖ ๕ ๗๑ ๘๖ ๑๕๗ ๓๑ 

รวม ๑๖ ๒๖๘ ๓๔๘ ๖๑๖ - 

รวมท้ังหมด ๔๖ ๘๒๔ ๙๕๓ ๑๗๗๗ - 

(ต้ังแต่ข้อ ๓) – ๑๒) ข้อมูลรายงานประจำปี  ๒๕๕๙ ) 
๓) จำนวนนักเรียนทีม่ีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพล ศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนนุการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ๑,๗๗๗  คน  คิดเปน็ร้อยละ  ๙๘.๓๒ 
๔) จำนวนนักเรียนทีม่ีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามยั๑,๗๗๗ คน คิดเปน็ร้อยละ  ๙๗.๒๐ 
๕) จำนวนนักเรียนทีม่ีความบกพร่องเรยีนร่วม  ๙  คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๗๑ 
๖) จำนวนนักเรียนมีภาวะทพุโภชนาการ  ๐  คน คิดเปน็ร้อยละ ๐ 
๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ   ๑๒  คน คิดเปน็ร้อยละ  ๐.๙๖ 
๘) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ  ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐ 
๙) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคนั  ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ  ๔.๓๒ 
๑๐) สถิติการขาดเรียน  ๕๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๒ 
๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น  ๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๐ 
๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  ม.๓ จำนวน    ๒๕๓   คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๖๑ 

ม.๖ จำนวน    ๑๓๒   คน    คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๕๑



 
 

 

๑๓
 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระทุกระดับช้ัน ม.๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี ๑ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๓๑๘ ๐ ๖ ๒๕ ๗๒ ๕๕ ๕๙ ๓๓ ๖๘ ๑๖๐ ๕๐.๓๑ 

คณิตศาสตร ์ ๓๑๘ ๐ ๓๔ ๔๖ ๖๗ ๖๘ ๕๑ ๒๘ ๒๔ ๑๐๓ ๓๒.๓๙ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๒๑ ๒ ๑๒ ๑๖ ๔๕ ๕๔ ๓๗ ๘๑ ๗๔ ๑๙๒ ๕๙.๘๑ 

สังคมศึกษา ฯ ๖๓๙ ๒ ๑๒ ๓๔ ๙๑ ๑๖๓ ๑๕๔ ๑๑๔ ๖๘ ๓๓๖ ๕๒.๕๘ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๖๓๙ ๒ ๒ ๖ ๓๒ ๕๒ ๗๗ ๙๗ ๓๗๑ ๕๔๕ ๘๕.๒๙ 

ศิลปะ ๓๒๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๑ ๕๐ ๒๕๖ ๓๑๗ ๙๘.๗๕ 

การงานอาชีพฯ ๓๑๙ ๑ ๔ ๐ ๖ ๕๑ ๗๒ ๗๖ ๑๐๙ ๒๕๗ ๘๐.๕๖ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๑๙ ๐ ๓๕ ๖๐ ๕๙ ๒๔ ๔๑ ๓๐ ๖๙ ๑๔๐ ๔๓.๘๙ 



 
 

 

๑๔
 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี ๑ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๒๗๔ ๔ ๔๗ ๒๙ ๓๖ ๔๘ ๓๑ ๓๒ ๔๗ ๑๑๐ ๔๐.๑๕ 

คณิตศาสตร ์ ๒๗๔ ๕ ๑๒ ๔๐ ๕๗ ๓๗ ๓๕ ๒๘ ๖๐ ๑๒๓ ๔๔.๘๙ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๗๓ ๐ ๑๗ ๕ ๑๖ ๓๘ ๗๓ ๓๙ ๘๕ ๑๙๗ ๗๒.๑๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๔๙ ๗ ๔๓ ๔๓ ๙๖ ๙๘ ๑๐๖ ๖๑ ๙๕ ๒๖๒ ๔๗.๗๒ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๕๕๐ ๑๒ ๘๘ ๘๗ ๔๗ ๔๒ ๔๙ ๗๕ ๑๕๐ ๒๗๔ ๔๙.๘๒ 

ศิลปะ ๒๗๕ ๓ ๒ ๑ ๒ ๙ ๒๙ ๖๕ ๑๖๔ ๒๕๘ ๙๓.๘๒ 

การงานอาชีพฯ ๒๗๖ ๗ ๒๖ ๓๓ ๓๗ ๓๖ ๔๔ ๕๑ ๔๒ ๑๓๗ ๔๙.๖๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๗๔ ๖ ๓๙ ๒๗ ๓๕ ๒๘ ๓๐ ๒๓ ๘๖ ๑๓๙ ๕๐.๗๓ 



 
 

 

๑๕
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนท่ี ๒ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๒๕๑ ๒ ๒๗ ๒๒ ๒๐ ๑๘ ๒๒ ๔๖ ๙๔ ๑๖๒ ๖๔.๕๔ 

คณิตศาสตร ์ ๒๕๓ ๑๐ ๑๔ ๒๑ ๓๘ ๔๓ ๓๗ ๒๘ ๖๒ ๑๒๗ ๕๐.๒๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๕๓ ๗ ๗ ๔ ๗ ๒๓ ๕๓ ๔๒ ๑๑๐ ๒๐๕ ๘๑.๐๓ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๐๖ ๖ ๑๘ ๔๒ ๕๘ ๗๒ ๑๒๑ ๗๙ ๑๑๐ ๓๑๐ ๖๑.๒๖ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๕๐๔ ๙ ๗๐ ๔๓ ๒๙ ๕๓ ๕๘ ๗๔ ๑๖๘ ๓๐๐ ๕๙.๕๒ 

ศิลปะ ๒๕๓ ๖ ๒๔ ๑๖ ๑๑ ๑๘ ๒๘ ๔๖ ๑๐๔ ๑๗๘ ๗๐.๓๖ 

การงานอาชีพฯ ๒๕๑ ๐ ๐ ๒ ๓ ๑๕ ๓๕ ๖๐ ๑๓๖ ๒๓๑ ๙๒.๐๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๕๓ ๗ ๒๘ ๒๘ ๔๕ ๓๔ ๕๐ ๒๒ ๓๙ ๑๑๑ ๔๓.๘๗ 



 
 

 

๑๖
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๑๗
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๒๖๕ ๐ ๒๑ ๑๙ ๔๕ ๔๒ ๔๒ ๓๓ ๖๓ ๑๓๘ ๕๒.๐๘ 

คณิตศาสตร ์ ๒๖๕ ๐ ๑๘ ๓๔ ๖๘ ๔๕ ๔๐ ๒๔ ๒๗ ๙๑ ๓๔.๓๔ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๖๘ ๑ ๕ ๘ ๒๙ ๔๙ ๓๖ ๔๘ ๘๒ ๑๖๖ ๖๑.๙๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๓๒ ๔ ๓๗ ๓๘ ๙๒ ๘๑ ๙๒ ๗๖ ๑๑๒ ๒๘๐ ๕๒.๖๓ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๕๓๐ ๐ ๙๖ ๕๙ ๕๒ ๕๘ ๕๐ ๕๐ ๑๖๕ ๒๖๕ ๕๐.๐๐ 

ศิลปะ ๒๖๕ ๐ ๑๒ ๔ ๗ ๑๖ ๓๗ ๕๐ ๑๓๙ ๒๒๖ ๘๕.๒๘ 

การงานอาชีพฯ ๒๖๕ ๐ ๑๔ ๙ ๑๗ ๑๖ ๔๐ ๔๔ ๑๒๕ ๒๐๙ ๗๘.๘๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๖๕ ๐ ๙ ๒๖ ๔๐ ๓๕ ๖๑ ๓๒ ๖๒ ๑๕๕ ๕๘.๔๙ 



 
 

 

๑๘
 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๒ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๒๕๓ ๐ ๓ ๖ ๔๓ ๖๐ ๗๕ ๓๘ ๒๘ ๑๔๑ ๕๕.๗๓ 

คณิตศาสตร ์ ๒๕๓ ๓ ๕ ๑๘ ๔๖ ๕๓ ๔๖ ๓๐ ๕๒ ๑๒๘ ๕๐.๕๙ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๕๓ ๒ ๕ ๘ ๓๓ ๕๔ ๔๐ ๔๒ ๖๙ ๑๕๑ ๕๙.๖๘ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๐๖ ๘ ๔๕ ๔๐ ๕๑ ๕๙ ๑๒๒ ๘๕ ๙๖ ๓๐๓ ๕๙.๘๘ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๕๐๖ ๐ ๑๗ ๒๗ ๑๖ ๓๗ ๖๗ ๗๔ ๒๖๘ ๔๐๙ ๘๐.๘๓ 

ศิลปะ ๒๕๓ ๐ ๔ ๘ ๑๑ ๒๔ ๒๙ ๒๑ ๑๕๖ ๒๐๖ ๘๑.๔๒ 

การงานอาชีพฯ ๒๕๓ ๑ ๓๕ ๔๐ ๓๗ ๓๐ ๕๓ ๔๔ ๑๓ ๑๑๐ ๔๓.๔๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๕๓ ๓ ๖๑ ๒๑ ๒๖ ๓๙ ๔๕ ๓๔ ๒๔ ๑๐๓ ๔๐.๗๑ 



 
 

 

๑๙
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ภาคเรียนท่ี ๑ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๑๘๐ ๐ ๕ ๕ ๑๑ ๑๒ ๒๓ ๕๒ ๗๒ ๑๔๗ ๘๑.๖๗ 

คณิตศาสตร ์ ๑๘๑ ๑ ๘ ๔๓ ๔๖ ๓๖ ๒๑ ๑๔ ๑๒ ๔๗ ๒๕.๙๗ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๓๕ ๑ ๒๘ ๒๐ ๓๐ ๔๕ ๖๔ ๕๗ ๙๐ ๒๑๑ ๖๒.๙๙ 

สังคมศึกษา ฯ ๓๖๐ ๐ ๑๙ ๒๑ ๔๒ ๘๓ ๖๒ ๖๙ ๖๔ ๑๙๕ ๕๔.๑๗ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๘๑ ๑ ๖ ๒๑ ๓๒ ๔๐ ๓๕ ๒๖ ๒๐ ๘๑ ๔๔.๗๕ 

ศิลปะ ๑๘๑ ๑ ๑๘ ๖ ๙ ๑๔ ๑๗ ๑๗ ๙๙ ๑๓๓ ๗๓.๔๘ 

การงานอาชีพฯ ๑๘๐ ๐ ๑ ๑ ๔ ๘ ๑๐ ๓๑ ๑๒๕ ๑๖๖ ๙๒.๒๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๘๑ ๓ ๑๗ ๑๓ ๑๓ ๒๖ ๓๕ ๓๕ ๓๙ ๑๐๙ ๖๐.๒๒ 



 
 

 

๒๐
 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ภาคเรียนท่ี ๒ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๑๗๑ ๐ ๕ ๔ ๒๓ ๓๗ ๒๙ ๒๙ ๔๔ ๑๐๒ ๕๙.๖๕ 

คณิตศาสตร ์ ๑๗๑ ๐ ๓ ๙ ๒๔ ๓๓ ๔๒ ๒๗ ๓๓ ๑๐๒ ๕๙.๖๕ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๗๒ ๑ ๒ ๒ ๘ ๒๖ ๓๐ ๔๔ ๕๙ ๑๓๓ ๗๗.๓๓ 

สังคมศึกษา ฯ ๓๔๒ ๐ ๑๐ ๑๕ ๒๓ ๔๖ ๖๔ ๕๙ ๑๒๕ ๒๔๘ ๗๒.๕๑ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๗๑ ๐ ๒๖ ๑๔ ๒๔ ๒๙ ๓๔ ๒๒ ๑๘ ๗๔ ๔๓.๒๗ 

ศิลปะ ๑๗๑ ๐ ๐ ๘ ๑๐ ๒๒ ๒๕ ๒๖ ๘๐ ๑๓๑ ๗๖.๖๑ 

การงานอาชีพฯ ๑๗๑ ๐ ๖ ๑๑ ๒๗ ๒๔ ๒๗ ๒๖ ๕๐ ๑๐๓ ๖๐.๒๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๗๑ ๐ ๑๗ ๑๒ ๑๗ ๓๕ ๒๕ ๒๐ ๔๒ ๘๗ ๕๐.๘๘ 



 
 

 

๒๑
 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕  ภาคเรียนท่ี ๑ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๘ ๐ ๔ ๗ ๑๙ ๒๕ ๓๗ ๒๙ ๒๗ ๙๓ ๖๒.๘๔ 

คณิตศาสตร ์ ๑๔๗ ๒ ๔๖ ๒๓ ๑๗ ๑๗ ๒๑ ๑๐ ๑๑ ๔๒ ๒๘.๕๗ 

วิทยาศาสตร ์ ๗๘ ๑ ๐ ๒ ๗ ๑๐ ๑๘ ๒๔ ๑๖ ๕๘ ๗๔.๓๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๒๙๓ ๐ ๑๐ ๓๙ ๔๖ ๔๕ ๖๑ ๔๔ ๔๘ ๑๕๓ ๕๒.๒๒ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๔๘ ๓ ๑ ๒ ๗ ๑๙ ๓๘ ๓๒ ๔๖ ๑๑๖ ๗๘.๓๘ 

ศิลปะ ๑๔๗ ๓ ๒๙ ๑ ๖ ๑๑ ๒๐ ๕ ๗๒ ๙๗ ๖๕.๙๙ 

การงานอาชีพฯ ๑๔๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑๒ ๑๓๓ ๑๔๕ ๙๘.๖๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๔๒ ๐ ๗ ๖ ๑๘ ๒๓ ๒๙ ๓๒ ๒๗ ๘๘ ๖๑.๙๗ 



 
 

 

๒๒
 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕  ภาคเรียนท่ี ๒ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๑๓๕ ๐ ๐ ๑๕ ๒๒ ๒๑ ๕๐ ๑๒ ๑๕ ๗๗ ๕๗.๐๔ 

คณิตศาสตร ์ ๑๓๖ ๓ ๑๘ ๑๑ ๑๘ ๑๕ ๑๙ ๒๗ ๒๕ ๗๑ ๕๒.๒๑ 

วิทยาศาสตร ์ ๗๐ ๑ ๐ ๓ ๑๓ ๑๖ ๒๔ ๘ ๕ ๓๗ ๕๒.๘๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๒๗๑ ๑ ๒๒ ๒๙ ๒๑ ๓๘ ๕๐ ๕๔ ๕๖ ๑๖๐ ๕๙.๐๔ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๓๕ ๐ ๑๐ ๘ ๒๐ ๕๐ ๓๔ ๖ ๗ ๔๗ ๓๔.๘๑ 

ศิลปะ ๑๓๖ ๑ ๓ ๐ ๒ ๑๑ ๑๖ ๒๒ ๘๑ ๑๑๙ ๘๗.๕๐ 

การงานอาชีพฯ ๑๓๖ ๑ ๐ ๐ ๐ ๖ ๑ ๘ ๑๒๐ ๑๒๙ ๙๔.๘๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๓๕ ๐ ๙ ๑ ๓ ๑๔ ๑๖ ๒๒ ๗๐ ๑๐๘ ๘๐.๐๐ 



 
 

 

๒๓
 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ภาคเรียนท่ี ๑ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๑๓๗ ๐ ๑ ๑๑ ๒๘ ๓๒ ๒๔ ๒๑ ๒๐ ๒๔ ๑๗.๕๒ 

คณิตศาสตร ์ ๑๓๗ ๐ ๑๙ ๑๒ ๒๒ ๒๐ ๑๖ ๒๔ ๒๔ ๖๔ ๔๖.๗๒ 

วิทยาศาสตร ์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ 

สังคมศึกษา ฯ ๑๓๗ ๐ ๐ ๐ ๓ ๕ ๑๘ ๓๗ ๗๔ ๑๒๙ ๙๔.๑๖ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๓๗ ๐ ๓ ๔ ๕ ๒ ๑๗ ๑๙ ๘๗ ๑๒๓ ๘๙.๗๘ 

ศิลปะ ๑๓๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๕ ๕๕ ๔๕ ๑๓๕ ๐.๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๑๓๗ ๐ ๐ ๑ ๘ ๒๖ ๔๖ ๑๘ ๓๘ ๑๐๒ ๗๔.๔๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๓๗ ๐ ๙ ๑๔ ๓๕ ๒๙ ๒๐ ๑๘ ๑๒ ๕๐ ๓๖.๕๐ 



 
 

 

๒๔
 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ภาคเรียนท่ี ๒ 

จำนวน 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียนท่ีได้

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕๐ ๒ ๒.๕๐ ๓ ๓.๕๐ ๔ 

ภาษาไทย ๑๓๕ ๒ ๔ ๑๐ ๑๓ ๓๔ ๓๔ ๑๓ ๒๕ ๗๒ ๕๓.๓๓ 

คณิตศาสตร ์ ๑๓๕ ๗ ๑๐ ๒๐ ๒๓ ๑๗ ๑๖ ๑๐ ๓๒ ๕๘ ๔๒.๙๖ 

วิทยาศาสตร ์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ 

สังคมศึกษา ฯ ๒๗๐ ๐ ๑๑ ๑๓ ๒๙ ๔๔ ๓๘ ๓๐ ๑๐๕ ๑๗๓ ๖๔.๐๗ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๑๓๕ ๐ ๑๖ ๖ ๕ ๑๐ ๙ ๓๓ ๕๖ ๙๘ ๗๒.๕๙ 

ศิลปะ ๑๓๕ ๐ ๓ ๒ ๕ ๘ ๑๗ ๓๘ ๖๒ ๑๑๗ ๘๖.๖๗ 

การงานอาชีพฯ ๑๓๕ ๑ ๐ ๐ ๑๓ ๖ ๒๐ ๒๓ ๗๒ ๑๑๕ ๘๕.๑๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๓๕ ๐ ๓ ๗ ๑๔ ๓๔ ๓๙ ๑๐ ๒๘ ๗๗ ๕๗.๐๔ 



 
 

 

๒๕
 

 
 
 
 



 
 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
  

สาระวิชา 
จำนวน

นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยรอ้ยละ 

จำนวนของ
นักเรียนท่ีมี
คะแนนสูง

กว่าขีดจำกัด
ล่าง 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมี
คะแนนสูง

กว่าขีดจำกัด
ล่าง 

คณิตศาสตร ์ ๒๕๒ ๓๐.๓๓ ๑๒.๔๑ ๓๐.๓๓ ๑๓๓ ๕๒.๗๘ 

ภาษาไทย ๒๕๒ ๔๓.๘๘ ๙.๕๒ ๔๓.๘๘ ๑๔๙ ๕๙.๑๓ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๕๒ ๓๕.๙๕ ๑๑.๙๘ ๓๕.๙๕ ๑๑๗ ๔๖.๔๓ 

สังคมศึกษา ๒๕๒ ๓๐.๑๒ ๙.๑๒ ๓๐.๑๒ ๑๑๗ ๔๖.๔๓ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕๒ ๔๒.๙๔ ๑๐.๕๘ ๔๒.๙๔ ๑๕๐ ๕๙.๕๒ 

สาระวิชา 
จำนวน

นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยรอ้ยละ 

จำนวนของ
นักเรียนท่ีมี

คะแนนสูงกว่า
ขีดจำกัดล่าง 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมี
คะแนนสูง

กว่าขีดจำกัด
ล่าง 

คณิตศาสตร ์ ๑๓๔ ๒๒.๒ ๑๐.๘๒ ๒๒.๒ ๘๑ ๖๐.๔๕ 

ภาษาไทย ๑๓๔ ๔๓.๗๑ ๑๓.๕ ๔๓.๗๑ ๗๕ ๕๕.๙๗ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๓๔ ๓๐.๑๖ ๖.๑๕ ๓๐.๑๖ ๗๘ ๕๐.๒๑ 

สังคมศึกษา ๑๓๔ ๒๑.๙๖ ๘.๔๔ ๒๑.๙๖ ๗๒ ๕๓.๗๓ 

ภาษาอังกฤษ ๑๓๔ ๓๖.๘๙ ๗.๕๔ ๓๖.๘๙ ๗๘ ๕๘.๒๑ 



 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมนิคณุภาพภายใน ปทีี่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการประเมนิภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื่อวนัที่ 

๒ - ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งช้ี พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๗๑ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๘๒ พอใช้ 
กลุ่มตังบ่งช้ี อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที ่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

มาตรฐานท่ี ๒ มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที ่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓ มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

มาตรฐานท่ี ๔ มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 



 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๗๔ ดีมาก 

รวมคะแนนท้ังหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๓๒ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป        ใช่   ไม่ใช่ 
   มีตังบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑๐ ตังบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่ 
   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 
  



 
 

 

ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 
 ๑. ระดับคุณภาพ    

คุณภาพอยู่ในระดับดีเลศิ 
 ๒.กระบวนการพัฒนา     

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียน IS ใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศกัยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั ้งรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักตาม
โครงการสอนแบบโครงงาน และเน้นเรื่องการอ่าน สรุปประเด็นและบันทึกการอ่าน โดยให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนทุกคนได้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  พัฒนาครูทุกคนให้มคีวามสามารถในการนำเทคนคิวิธีสอนให้
ตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  ครูในสาระการเรียนรู้เดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลแบบบูรณาการ การจัดทำวิจัยชั้นเรียน การนิเทศการสอน กิจกรรม PLC กลุ่มสาระ  

 
๓. ผลการดำเนินงาน 
นักเรียนได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการ

พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ
ประสงค์  และรณรงค์ให้นักเรียน มีระเบียบ การรักษาวินัย และเคารพกฎกติกาของสถานศึกษา ไม่ขัดกฎหมายตาม
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรยีนการสอนและมีการเรยีนรู้ในโลกกว้าง โดยใช้กระบวนการ PDCA การ
เข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาตามโครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้
ค้นพบแนวทางในการประกอบอาชีพที่ตนถนัด ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามที่สนใจในกิจกรรมชุมนุม เช่น 
ชุมนุมดนตรีไทย ดนตรีสากล ชุมนุมจัดดอกไม้ ชุมนุมอาหารไทย เป็นต้น ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการจัดแข่งขัน
กีฬาภายใน กีฬาเทศบาลนครเกาะสมุย และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เช่น การเล่นตนตรี การซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ โดยได้จัดต้ังวงดนตรีไทย วงดนตรีสากล เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

 



 
 

 

๔.จุดเด่น 
๔.๑ ผู้เรียนสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนอยู่ในระดับดี  และผลการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมจีำนวนมาก
ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
  ๔.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบหน้าที่ เช่น 
การดูแลเขตพื้นที่ ๕ส  การเข้าแถวซื้ออาหาร  การสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนน  กิจกรรมรักสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  การทักทาย เป็นต้น 

๔.๓  ด.ช.บรรณวิชญ์ นาควงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันจักรยานชนะเลิศ ดาวน์ฮิลล์ ชายระยะ 
๑.๖ กิโลเมตร จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” 

๔.๔  นางสาวนาตาลี  ปัญญาวัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันจักรยาน ประเภทเสือภูเขาค
รอสคันทรีกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ เมืองซูบัง ประเทศอินโดนีเซีย 

๔.๕ นางสาวนาตาลี ปัญญาวัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชิงแชมป์เอเชีย ๒๐๑๘  จากการแข่งขันจักรยานเสือ
ภูเขาเอเชีย เมาเท่นไบค์ ซีรี่ส์ ๒๐๑๘ ที่เมืองเคนิงเกา รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย รุ่นประชาชนหญิง 

๔.๖ วงดนตรีไทยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ บรรเลงดนตรีไทยชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอก
เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 

๔.๗  นายภานุพงค์  ศรีสังข์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ชิงแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขันจักรยานเสือ
ภูเขา 

๔.๘  นางสาวจริญญา สืบจากถิ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ชิงแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขัน
จักรยานเสือภูเขา รุ่น ๑๘ ปีเยาวชนหญิง 
 ๔.๙ เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นชั้น ม.๔ - ๖ จากแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๑๐ เหรียญทอง การแข่งขันคีตมวยไทย จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๑๑ เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-๓  จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๑๒ เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ - ๓ จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๑๓ เหรียญทอง การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-๓ จากแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๑๔ เหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.๑-๓ จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๑๕ เหรียญทอง การแข่งขันการเด่ียวระนาดเอก ม.๔-๖  จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 



 
 

 

 ๔.๑๖ เหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-๓ จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๑๗ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยชั้น ม.๔ - ๖ จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๑๘ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-๖  จากแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๑๙ เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-๖  จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๒๐ เหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๒๑ เหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.๔-๖  จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๒๒ เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ม.๔-๖ จากแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๒๓ เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-๓ จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 ๔.๒๔ เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-๓ จากแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
 
  



 
 

 

๕. จุดควรพัฒนา 
 ผู ้ เร ียนในระดับชั ้น ม.๑ – ม.๖ ย ังต้องเร ่งพ ัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ด้านการนำเสนอ  
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้อยา่งสมเหตุสมผล และต้องส่งเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนา
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ ่น การเชิญวิทยากรนอกมาให้ความรู ้ การจัดเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์ตรง และการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนยงัต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

๖. หลักฐานสนับสนุน  
 - เกียรติบัตรและโล่รางวัลในการแข่งขนังานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรยีน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ในระดับชาติ และการแข่งขนัต่างๆ 
 - แบบบันทึกติดตามการศึกษาต่อนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 - แบบบันทึกวัดน้ำหนักส่วนสูง 
 - รายงานโครงการส่งเสรมิความปลอดภัยบนท้องถนน 
 - ปพ.๕ 
 -รายงานกิจกรรมรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 - รายงานกิจกรรมส่งเสริมวนิัยเชิงบวก 
 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑. ระดับคุณภาพ   
 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 

๒. กระบวนการพัฒนา 
 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเม ินการจัดการศ ึกษาตามนโยบายการปฏิร ูปการศ ึกษา และจัดประชุมระดมความค ิดเห็น                    
จากบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าเพื่อ
วางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
พ ัฒนาค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยน  ม ี การปร ั บแผนพ ัฒนาค ุณภาพจ ั ดการศ ึ กษา  แผนปฏ ิบ ั ต ิ ก ารปร ะจำปี   
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศกึษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ และสรุปผลการดำเนินงาน 
 



 
 

 

๓. ผลการดำเนินงาน 
 ๓.๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ 
 ๓.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศกึษาโดยผู้มีส่วนได้เสยีมีส่วนรว่มในการพฒันาและรว่ม
รับผิดชอบ 
  ๓.๔ ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๓.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๓.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ๓.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชนและศิษย์เก่า 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

๔. จุดเด่น 
๔.๑ โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา ได้รบัรางวัลมีผลงานแบบอย่างที่ดี Best Practice กิจกรรมค่านิยมหลักของ

คนไทย ๑๒ ประการประเภทบรูณาการในการจัดการเรียนการสอนระดับดี (สพม.๑๑) 
๔.๒ โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา ได้รบัรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง๒๕๖๐” (กระทรวงศึกษาธิการ) 
๔.๓ โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา ได้รบัรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

OBECQA:๒๕๖๐ (สพฐ.) 
๔.๔ โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา ได้รบัรางวัลชนะเลศิอันดับ ๑ จาการแข่งขนั To BE Number One Teen 

Dancerise Thailand championship ๒๐๑๙ ระดับภาคใต้ 
  



 
 

 

๕. จุดควรพัฒนา 
 ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเหน็ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้รยีนเนื่อง
ด้วยผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจึงไม่มีเวลาในการเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง 

๒. เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่มคีวามเข้มแข็ง  
 ๓. สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และใหข้้อมูลย้อยกลับแก่ครู เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา 
 

๖. หลักฐานสนับสนุน  
 เกียรติบัตรและโลร่างวัล 
 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 

๑. ระดับคุณภาพ  
อยู่ในระดับดีเลิศ 

 
๒. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้กำหนดให้คุณครทูุกท่านส่งแผนการสอน/โครงการสอนทุกรายวิชา มีการตรวจสอบ กำกับติดตาม 
นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ซ่ึงการนิเทศจะดูต้ังแต่การเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ กิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย บรรยากาศของห้องเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการวัดผลและประเมินผล แบบรูบิค ใช้
เครื่องมือวัดที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มีการสนับสนุนคุณครูให้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 
 

๓. ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง มีความสุข สนุกในการทำงาน มีการคิ ดต่อยอดชิ้นงานจน
สามารถทำเป็นอาชีพทำรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว คุณครูมีการพัฒนาตนเองจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
  



 
 

 

๔. จุดเด่น 
๔.๑ นางจันทร์นพิา   ขวยไพบูลย์  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๒ นางสาวปฐมพร   เกตุกำพล  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๓ นายเอกชัย   อะหลีแอ            ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๔ นายประยงค์             ด่วนเดิน   ได้รับรางวัลครูดีศรีสมยุ ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๕ นายสุนทร    เหล่าอ้ัน            ได้รับรางวัลครูดีศรีสมยุ ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๖ นายจงรักษ์    บำรุงวงค์  ได้รับรางวัลครูดีศรีสมยุ ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๗ นายเอกชัย    อะหลีแอ            ได้รับรางวัลครูดีศรีสมยุ ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๘ นางจำเรียง    ใจกว้าง     ได้รับรางวัลครูดีศรีสมยุ ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๙ นางสาวพมิพ์ใจ   ทองเรือง             ได้รับรางวัลครูดีศรีสมยุ ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๑๐ นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน   ได้รับรางวัลครูดีศรีสมยุ ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๑๑ นางสาวรักชนก   โสอินทร์    ได้รับรางวัลครูดีศรีสมยุ ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๑๒ นางสาวปาลินี   เพชรทอง  ได้รับรางวัลครูดีศรีสมยุ  ประจำปี ๒๕๖๑ 
๔.๑๓ นายณรงค์   ศิรยิงค์    ได้รับรางวัลครูดีศรีสมยุ ประจำปี ๒๕๖๑ 

 
๕. จุดควรพัฒนา 

 ภาระงานของคณุครูมากเกินไปจนไมม่ีเวลาในการเตรียมการเรยีนการสอนและสื่อการสอนเท่าทีค่วร 
 
  ๖. หลักฐานสนับสนุน  
 เกียรติบัตรและโลร่างวัล 
 
 
 
  



 
 

 

ส่วนท่ี  ๓ สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานท่ีดีข้ึนกว่าเดิม ๑ ระดับ 
๑. สรุปผล 

๑.๑ จุดเด่น  
  ๑.๑.๑ ส่งเสริมนักเรยีนในการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
  ๑.๑.๒ โรงเรียนเข้าร่วมรับการประเมนิเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน อยูเ่สมอ 
  ๑.๑.๓ ส่งเสริมใหค้รูได้มีการพัฒนาตนเองและสนับสนนุใหเ้ข้าแข่งขนัหรือส่งผลงานประกวด 
 

๑.๒ จุดควรพัฒนา 
  ๑.๒.๑ นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ต่อที่ประชมุชน ไม่กล้าพูด มีอาการประหม่า อ้ำอ้ึง 
  ๑.๒.๒ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเหน็ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนเนื่องด้วยผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจึงไม่มีเวลาในการเข้ามาประชมุด้วยตัวเอง 
       ๑.๒.๓ เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนยังไม่มคีวาม
เข้มแข็ง  
  ๑.๒.๔ ภาระงานของคุณครมูากเกินไปจนไม่มเีวลาในการเตรยีมการเรียนการสอนและสื่อการสอน
เท่าที่ควร 
 
๒. แนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ไดม้าตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 ๒.๑ แผนปฏิบัติงานที่ ๑ สร้างเวทีให้นักเรยีนได้นำเสนอผลงานในวันสำคัญต่าง ๆ ต่อที่ประชุมชนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 

๒.๒ แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนนุความสามารถของนักเรยีนในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่และหาเวทีให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถนั้น ๆ  

๒.๓ แผนปฏิบัติงานที่ ๓ หาช่องทางการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบในการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
 ๒.๔ แผนปฏิบัติงานที่ ๔ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองโดยใช้สังคมออนไลน์ใหเ้กิดประโยชน ์
 ๒.๕  แผนปฏิบัติงานที่ ๕ ลดภาระงานของคุณครูใหคุ้ณครูได้มเีวลาเตรยีมสื่อการสอนและเตรียมการสอนมากขึน้ 
 ๒.๖ แผนปฏิบัติงานที่ ๖ สนับสนนุคณุครูให้มีการสร้างสื่อและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีมาก
ขึ้น 
 
  



 
 

 

๓. ความต้องการช่วยเหลอื  
๓.๑ เวทีในการนำเสนอผลงานของนักเรยีนและคร ู
๓.๒ ผูเ้ชี่ยวชาญในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
๓.๓ เจ้าหน้าที่ในการทำงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่การสอน 

๓.๔ งบประมาณในการสนับสนนุส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและครู 
  



 
 

 

ส่วนท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระบุผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปน็โอกาส และ

อุปสรรค (C-PEST) 
สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นโอกาส สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นอปุสรรค 

ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors: C) 
๑.ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
๒.ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว นักเรียนสามารถสร้าง
อาชีพเสริม เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
๓.การจัดการศ ึกษาเพื ่อสนองความต ้องการตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
๔.หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
๕.แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีความหลากหลายนักเร ียน
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย ่าง
ต่อเนื่อง 
๖.ชุมชนให้ความไว้วางใจต่อระบบการบร ิหารจัด
การศึกษา 
 

๑.ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวท่ีมาจากต่างจังหวัด 
เพื่อประกอบอาชีพ ทำให้ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูอย่าง
เต็มที่ 
๒.ชุมชนมีประชากรแฝงจำนวนมากส่งผลต่อการพัฒนา 
๓.พื้นฐานของครอบครัวขาดความมั่นคง ผู้ปกครองไม่มี
เวลาอบรมดูแลนักเรียน 
๔.นักเรียนบางคนขาดพื้นฐานทักษะด้านภาษาและคิด
คำนวณ 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal: P) 
๑.องค์กร หน่วยงานส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ
ในการจ้างครูและสื่อการเรียนการสอน 
๒.ชุมชน/ผู ้ปกครองมีส ่วนร่วม ส่งเสร ิมสนับสนุน
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
๓.ร ัฐบาลกำหนดโอกาสเร ียนฟร ี ๑๕ปี ทำให ้ จัด
การศึกษาได้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาจากรัฐบาล
ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาโดยรวม 
๒.นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ไม่ครอบคลุมทุกรายการใน
การจัดการศึกษา 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors: E ) 
๑.เป็นแหล่งลงทุนธุรกิจต่าง ๆ  ที่หลากหลาย นักเรยีน
สามารถศึกษาอาชีพต่าง ๆ และนำไปประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อได้ 
๒.อาชีพในอนาคตจากสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
๓.น ักเร ียนหารายได้เสริมระหว่างเรียนจากสถาน
ประกอบการ 
๔.นักเรียนมีการวางแผนในการประกอบอาชีพ  

๑.สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีความไม่มั่นคง 
๒.ค่าครองชีพสูงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียน 
๓.ผู้ปกครองต่างถิ่นประกอบอาชีพไม่มั่นคง ไม่สามารถ
สนับสนุนการเรียนของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
๔.ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่คล่องตัว 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural: S)  



 
 

 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นโอกาส สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นอปุสรรค 
๑.เป็นสังคมที่ส่งเสริมการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
๒.เป็นสังคมที่ทันต่อสถานการณม์ีความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจ 
๓.มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลาย 
๔.ชุมชนเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

๑.การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนมีความเสี่ยงกับ
การเกิดอุบัติเหตุสูง 
๒.มีความหลากหลายทางด้านสังคมวัฒนธรรม ส่งผลให้
มีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ต่อนักเรียนบางประการ 
๓.สภาพแวดล้อมในสังคมมีปัญหาด้านยาเสพติด และ
แหล่งมั่วสุม 
๔.ขาดการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กร
ภายนอก 

ด้านเทคโนโลยี (Technological: T)  
๑.โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐ ในเชิง
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และได้รับการ
สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากบริษัททรูคอป
เปอเรชั่น 

๑.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการจัดอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
๒.สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในทางที่
ผิด และไม่สร้างสรรค์ 
๓.สถานประกอบการและแหล่งบันเทิงเปิดโอกาสให้
เยาวชนต่ำกว่า ๑๘ ปี เข้าใช้บริการ 
๔.สถานศ ึกษายังม ีการสนับสนุนระบบเคร ือข ่ าย
อินเตอร์เน็ตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
๕.สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ก้าวทัน
เทคโนโลยีค่อนข้างน้อย 

 
  



 
 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ระบผุลสรปุการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง  
จุดอ่อน (แบบ ๗ S) 

 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน 
ด้านโครงสร้าง: S๑ 
๑.มีโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบ 
๒.มีการมอบหมายงานและแบ่งงานตามฝ่ายอย่าง
ชัดเจน 
๓.หัวหน้างานแต่ละฝ่ายมีความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษา 

๑ .ค ร ู ม ีภ าระงานหลายหน ้าท ี ่  ท ำ ให ้ ง านขาด
ประสิทธิภาพ 
๒.ขาดบุคลากรฝ่ายบริหาร(ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ) 

ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน: S๒ 
๑.มีแผนปฏิบัติการประจำปี 
๒.มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นระบบชัดเจน 
๓.มีทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับหน่วยงานต้นสังกัด 

๑.ขาดการกำก ับต ิดตามในการดำเน ินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน: S๓  
๑.มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมนำไปใช้ใน
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.มีการทำงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน 

๑.บุคลากรบางส่วนยังขาดความชำนาญเนื่องจากไม่ได้
รับการพัฒนาความรู้ในด้าน ICT เท่าที่ควร 
๒.มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ 

ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบรหิารจัดการ: S๔  
๑.เน้นการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
๒.ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
๓.ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำกับติดตามอย่างชัดเจน 

๑.ขาดการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๒.ผู้ปฎิบัติงานทำงานไม่คล่องตัวเนื่องจากขาดขวัญ
กำลังใจในการทำงาน 

ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน: S๕  
๑.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทำงานในระดับ
ดี 
๒.บุคลากรมีความสามารถในการทำงานตรงกับสายงาน
และวิชาที่สอน 
๓.บุคลากรมีความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว 

๑.บุคลากรมีภาระงานอื่นเยอะเกินไปจนมีเวลาในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
๒.บุคลากรไม่มีความถนัดในด้านสายงานสนับสนุน 
๓.มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย 

ด้านทักษะ ความรู้  ความสมารถของหน่วยงาน:S๖  
๑.ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๑.ครูและบุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 
๒.สื่อและเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 



 
 

 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน 
๓.โรงเรียนใช้ระบบ ICTในการบริหารจัดการคร ูและ
บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

๓.ครูผู้สอนมีภาระงานอื่นที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการ
สอนทำให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ 

ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน:S๗  
๑.บุคลากรในโรงเรียนมีวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีม
เนื่องจากมีกระบวนการส่งเสริมขวัญกำลังใจและมีการ
พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง 
๒.วัฒนธรรมองค์กรมีความเอื้อเฟื้อเอาใจใส่อย่างเครือ
ญาติ เป็นระบบอุปถัมภ์เชิงบวก 
๓.นักเรียนนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรยีนเพื่อค้นคว้า
หาความรู้ 

๑.การรับรู้ข่าวสารในเรื ่องต่างๆไม่ทั ่วถึงทำให้มีการ
เข้าใจคลาดเคลื่อน 
๒.บุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักในเรื ่องของ
ข้อตกลงในด้านต่างๆ 
๓.นักเรียนบางคนมีค่านิยมในการนำเทคโนโลยีไปใช้
ในทางที่ผิด 
๔.ครูรุ ่นใหม่บางคนไม่เรียนรู้และทำความเข้าใจกับ
วัฒนธรรมองค์กรและมีปัญหาในการปรับตัวเข ้ากับ
สมาชิกในองค์กร 

 
ส่วนที่ ๓ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้ดำเนินการวเิคราะหบ์ริบทภายในและภายนอกโรงเรยีน โดยให้บุคลากรแต่ละ
ฝ่ายเข้ามามสี่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แล้วนำมาสรุปเปน็แนวทาง เพื่อใชใ้นการกำหนดทศิทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรยีนระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ดังนี ้
 
วิสัยทัศน ์
 ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนทีปราษฎร์พทิยา เปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้ คู่คณุธรรม มคีุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง บนพืน้ฐานของความเปน็ไทย 
 
คำนิยามประเด็นสำคญัของวิสัยทัศน ์

 องค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้เป็นคนดี มีปัญญา อยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข 

 คู่คุณธรรม เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 ตามมาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพ 

เป็นพลโลก 

 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีแนวคิดยึดหลัก พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย  

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



 
 

 

 
พันธกิจ 

๑. จัดหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเปน็คนดี ใฝ่เรียนรู้ มีปัญญา สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รยีนใหม้ีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และเปน็บคุคลทีม่ีคณุภาพตามมาตรฐาน 
๓. ปลูกฝังค่านิยมไทย  ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง มีความสุข และอยู่อย่างพอเพียง 
 ๔. พัฒนาบคุลากรให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
๖. ส่งเสริมอนรุักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ขนบธรรมเนยีมประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย   

  



 
 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ตัวช้ีวัด 
๑.๑  เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
๑.๒  ธำรงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
๑.๓  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวช้ีวัด 
๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา ใจ 
๒.๒  ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้ง กาย วาจา ใจ 
 

๓. มีวินัย 
ตัวช้ีวัด 
๓.๑  ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 
๔.๑  ต้ังใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๒  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ

อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

๕. อยู่อย่างพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
๕.๑  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

  



 
 

 

๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 
ตัวช้ีวัด 
๖.๑  ต้ังใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
๖.๒  ทำงานด้วยเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

 
๗. รักความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัด 
๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗.๓  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 
๘. มีจิตสาธารณะ 

ตัวช้ีวัด 
๘.๑  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

เป้าประสงค ์
 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๔. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตรงตามหลักสูตร มีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ 
๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
๘. ผู้เรียนสามารถอนุรกัษ์และสืบทอดภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย ได้อย่างยั่งยืน 
๙. ครูมีความรู้  ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิชาการ และวิชาชีพ  ใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๑๐. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ์ 
 วิชาการเด่น กิจกรรมดี  มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี บรรยากาศดี ชุมชนมีส่วนร่วม 
 
คำนิยามประเด็นสำคญัของอตัลักษณ์ 

 วิชาการเด่น เก่งเรียน เก่งคิด เก่งทำงาน 



 
 

 

 กิจกรรมดี กล้าแสดงออก ใจอาสา สัมพันธ์ชุมชน 

 มีคุณธรรม เป็นคนดี มีความพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ 

 บรรยากาศดี มีความร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ชุมชนมีส่วนร่วม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

 
เอกลักษณ์ 
 ตามรอยหลวงพ่อ 
 
คำนิยามประเด็นสำคญัของเอกลักษณ์ 

 ตามรอยหลวงพ่อ การเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ อยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

ค่านิยมหลักของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กำหนดตามอักษรชื่อโรงเรียนเป็น TEEPARAT Model ดังนี้ 
ความหมาย  T : Technology   ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
    E : Environment   สิ่งแวดล้อม 
    E : Ethic    มีคุณธรรม 
    P : Peple Development  สร้างคนเก่ง คนดี 
    A : Accountability   ใส่ใจรับผิดชอบ 
    R : Relationship   สานสัมพันธ์ร่วมใจ 
    A : Achievement   มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
    T : Team    การทำงานเป็นทีม 
 
 
 
  



 
 

 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core competencies) 
  ๑.  สมรรถนะด้านงบประมาณ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามจำนวนรายหัวนักเรียนการ
ระดมทุนจากผู้ปกครอง สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมครูและผู้ปกครอง รวมไปถึง
งบประมาณจากการระดมทุนทรัพย์ตามโครงการต่าง ๆ ตามที่หลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ๒.  สมรรถนะด้านบุคลากร โรงเรียนมีคร ูบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน   โดยมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง  โดยเน้นระบบคุณธรรม ตลอดจนถึง
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 ๓.  สมรรถนะด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยซ่ึงโรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ มีห้องปฏิบัติการประจำกลุ่มสาระและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในโรงเรียน 
 
ส่วนท่ี ๔ กรอบกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา 

๔.๑ กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
๔. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  



 
 

 

๔.๒ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

๑.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

๒.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๓.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔.ผู ้ เร ียนมีความสามารถในการค ิดอย่างเป็นระบบ คิด

สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีการจัด

กิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และมีกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อ
ส ังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปร ัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ม ีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ๑. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๔. สถานศ ึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
๕. สถานศึกษามีการประกันคุณภายในของสถานศึกษาตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

๔. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

๑. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 



 
 

 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

๒. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา

และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

๓. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน ้น แนวทางการปฏิรูป

การศ ึกษาเพื่อพ ัฒนาและส่งเสร ิมสถานศึกษาให้ยกระดับ

คุณภาพสูงขึ้น 

 
๔.๓ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก

กำลังกายสม่ำเสมอ 

๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี ่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย  
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  นันทนาการตามจินตนาการ  

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ 

๒.๑ ร ้อยละของผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

 ๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที 

๒.๓ ร ้อยละของผู ้ เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
๒.๔ ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู ้ค ุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม   
๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  



 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 

๓.ผู ้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้ด้วย

ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

๓.๒  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ต้ังคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
๓.๓  ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๓.๔ ร้อยละของผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอ
ผลงาน 

๔.ผู ้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่าง

มีสติสมเหตุสมผล 

๔.๑  ร้อยละของผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ ร้อยละของนักเรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง  
๔.๓  ร้อยละของนักเรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ ร้อยละของนักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ  

๕. ผู ้ เร ียนมีความร ู้และทักษะที ่จำเป็นตาม
หลักสูตร 
 

 

๕.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม

สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๒  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๓  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๔  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๖.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต 

๖.๑  ร ้อยละของผู ้ เร ียนมีการวางแผนการทำงาน และ
ดำเนินการจนสำเร็จ 
๖.๒  ร้อยละของผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั ่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓  ร้อยละของผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๖.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 

๑. คร ูปฏิบ ัติงานตามบทบาทหน้าที ่อย ่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. คร ูปฏิบ ัติงานตามบทบาทหน้าที ่อย ่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

(ต่อ) 

๑.๑ ร้อยละของครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  
๑.๒ ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน      
๑.๓ ร้อยละของครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  
๑.๔ ร้อยละของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ
การนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้  
๑.๕ ร ้อยละของครูมีการวัดและประเมินผลที ่ม ุ ่งเน้นการ
พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
๑.๖ ร้อยละของครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค                 
๑.๗ ร้อยละของครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการสอน   
๑.๘ ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๑.๙ ร ้อยละของคร ูจัดการเร ียนการสอนตามวิชาที ่ได ้ รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

 
กลยุทธ์: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 

๑. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑.๑ ร้อยละของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิด

ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๑.๒ ร้อยละของผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ

ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน

วิชาการและการจัดการ 



 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 

๑.๓ ร้อยละของผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  
๑.๔ ร้อยละของผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ 
๑.๕ ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
๑.๖ ร้อยละของผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ 
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
 
 

๒.คณะกรรมการสถานศึกษาและผู ้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่อย ่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒.๑ ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบกำหนด 
๒.๒ ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเรจ็
ตามเป้าหมาย 
๒.๓ ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

๓.๑ ร้อยละของหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
๓.๒ ร้อยละของวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  
๓.๓ ร้อยละของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน  
๓.๔ ร้อยละของการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย 
๓.๕ ร้อยละของการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และ
นำผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน   
๓.๖ ร ้อยละของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู ้ เร ียนที ่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๔.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๔.๑ ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน



 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 

สภาพใช้การได้ดี   สภาพแวดล้อม   ร่มรื ่น และมีแหลง่เรียนรู้
สำหรับผู้เรียน   
๔.๒ ร้อยละของโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 
๔.๓ ร ้อยละของห้องสมุดที ่ให ้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

๕.สถานศ ึกษามีการประกันค ุณภายในของ

สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

๕.๑ ร้อยละมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๒ ร ้อยละจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
๕.๓ ร้อยละจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
๕.๔ ร้อยละติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
๕.๕ ร้อยละนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๕.๖ ร้อยละจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ : สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 

๑.สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑.๑ ร ้อยละมีการสร ้างและพัฒนาแหล่งเร ียนร ู ้ภ ายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั ้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  
๑.๒ ร้อยละมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง  

๒.พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

๒.๑ ร้อยละของโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  
๒.๒ ร้อยละของผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

๓.จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏ ิร ูปการศ ึกษาเพ ื ่อพ ัฒนาและส ่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๓.๑ ร้อยละจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
 

๓.๒ ร้อยละผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
  



 
 

 

๔.๔ เป้าหมาย 
๔.๔.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
ลักษณะอันพึงประสงค์
ต า ม ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๘๐ ๘๕ ๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๙ 

๒.ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

๘๐ ๘๕ ๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๙ 

๓. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
และเจตคต ิท ี ่ด ี ในการ
ดำรงช ีว ิต และการอยู่
ร ่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย ่างมี
ความสุข 
 

๘๐ ๘๕ ๘๐ ๘๓ ๘๔ ๘๖ 

๔. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลกสามารถผลิตผล
งานอย่างสร ้างสรรค์ ที่
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 

๘๐ ๘๕ ๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๘ 

  



 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒.พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๕.ผู ้ เร ียนมีความร ู ้และ
ทักษะพื ้นฐานตรงตาม
หลักสูตร ม ีศ ักยภาพใน
การแข่งขันทางวิชาการ 

๘๐ ๘๕ ๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๘ 

๓.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

๖.ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้
พร ้อมก ้าวสู ่ประชาคม
อ า เ ซ ี ย น ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพโดยใช้หลัก
ปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๘๐ ๘๕ ๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๔.สร ้างองค ์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
 

๗. ผู้เรียนมีความตระหนกั
และเห็นความสำคัญของ
ค ว า ม เ ป ็ น ไ ท ย  ใ ช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง 
 

๘๐ ๘๕ ๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๘ 

๘. ผู้เรียนสามารถอนุรักษ์
และสืบทอดภูม ิป ัญญา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมไทย ได้
อย่างยั่งยืน 
 

๘๐ ๘๕ ๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๘ 

๙.ครูมคีวามรู้  
ความสามารถ และ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้าน
วิชาการ และวิชาชพี  ใช้
การวิจัย สื่อนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาเหตุผล
ประกอบ 

๘๐ ๘๕ ๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๘ 

๑๐.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการด้วยระบบธรรมาภิ
บาลน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘๐ ๘๕ ๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๘ 

 
 



 
 

๕๓ 
 

ส่วนท่ี ๕ โครงการ/กิจกรรม ระยะ ๔ ปี 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรม 
๑.ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒.จัดทำโครงการ 
๓.แต่งตั ้งคณะกรรมการผู้ร ับผิดชอบ
กิจกรรม 
๔.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.ดำเนินงานจัดโครงการ 
๖.สรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
กิจกรรมท่ี ๑ กีฬาสีภายใน 
๑.ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒.แต่งต้ังคณะกรรมการงาน 
๓.ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
๔.สรุปผลกิจกรรม 

 ๒.๑ เพื่อทำหน้าที่ 
ส่งเสริม สนับสนุนการฝึก
ก ี ฬาและ เล ่ นก ีฬาขั้น
พื้นฐาน 

๒.๒ เพื่อนำไปสู่การ
แข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ 

๒.๓ เพื่อให้นักเรียน
ได ้แสดงความสามารถ
ของตัวเอง   

๒.๔ เพื่อให้เกิด
ความรักสามัคคี  รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย 
 
 

 

๑. คณะครู บุคลากร และ
นักเร ียนในสถานศึกษาได้
เล่นกีฬา และออกกำลังกาย
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี 
๒. คณะครู บุคลากร และ
นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
๓. นักเรียนได้รับการบริการ
ที ่ด ีท ั ้งด้านสุขศึกษา ด้าน
โภชนาการ  
ภูมิคุ้มกันโรค  
 
 
 

    นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว 
นางสาวสุวัยดา   ง๊ะสมัน 
นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักด์ิ 
นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๔ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
- กีฬาจังหวัด 
- กีฬาเยาวชน 
- กีฬาสพฐ. 
 
๑.ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒.แต่งต้ังคณะกรรมการงาน 
๓.ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
๔.สรุปผลกิจกรรม 
 
๕.ToBeNumber ๑ 
ในสถานศึกษา 
-ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนมีความ
ภ ู ม ิ ใ จ ในท ้ อ งถ ิ ่น เห็น
คุณค่าแห่งความเป็นไทย 
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่มใน
วัฒนธรรม 
 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ถ ึงว ัฒนธรรมประเพณี
ตามมาตราฐานสากล 
เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการสื่อสาร 
 

 
 
 
 
นักเรียน๑๘๔๐ คนทั้งหมด
เข้าร่วมโครงการ 
   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ถึงวัฒนธรรมประเพณีตาม
มาตรฐานสากล 
   เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียน 
 
   เพ ื ่อจัดการเร ียนร ู ้ผ ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ข อ ง หล ั ก ส ู ตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวปาลินี เพชรทอง 
นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
นายณฐนน ก๊งหวั่น  
 
 
 



 
 

๕๕ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
ส่งเสริมยอมรับที่จะอยู่กันใน 
-ความแตกต่างที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
พ ัฒนาศ ักยภาพผ ู ้ เร ียนตามหล ักสูตร
สถานศึกษา  
 
 
 
 
 
พัฒนาหลักสูตร  
 

เพ ื ่อจัดการเรียนรู้ผ่าน
กร ะบวนการค ิ ดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรยีนรู้ที่
ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป จั ด
ก ิจกรรมได ้จร ิ ง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
 
เพื่อดำเนนิงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สถานศ ึกษา ม ี แผนการ
จ ัดการ เร ียนร ู ้ท ี ่ สามารถ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

 
เ ช ิ งป ร ิ ม าณ   น ั กเร ียน 
จำนวน ๑,๘๔๐ คน เข้าร่วม
ก ิ จ ก ร ร มต าม โค ร งการ
คร ูผ ู ้สอน จำนวน  ๘๖ คน 
เ ข ้ า ร ่ ว ม ก ิ จ ก ร ร ม ต า ม
โครงการ 
ด้านคุณภาพ  นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๘๙ 

 
 
 
จุฑามาศ ซุ้นห้วน 
ศรีสุวรรณ  บรมสุข 
 
 
 
 
นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 
น.ส.มาสีเต๊าะ ซอมัด 
 
 
 
นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
นางสาวกรธิดา กิมาคม 
นางสาวปาลินี เพชรทอง 



 
 

๕๖ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
 
 
 
 
-มอบประกาศนียบัตร 
 
 
- จัดการเรียนการสอน 
 
 

เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ
เป็นแบบอย่างได้ 

 
 
๒ .๑ เพ ื ่ อ ให ้ ส ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดย
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีส่วนร่วม 
๒ .๒  เ พ ื ่ อ ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเร ียนทั ้งระดับ
โรงเรียนและระดับชาติ 
๒ .๓ เพ ื ่อสร ้างค วาม
ผูกพันธ์ระหว่างนักเรียน
กับโรงเรียน 
๒ .๑ เพ ื ่ อ ให ้ ส ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดย

 
๓.๑ เชิงปริมาณ   
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
สถานศึกษาจำนวน ๘๖ คน 
๓.๒ ด้านคุณภาพ พัฒนา
งานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผ ู ้ เ ร ี ย น ร อ บ ด ้ า น ต า ม
หลักสูตรสถานศึกษา ร้อย
ละ ๑๐๐ 

 
 
เ ช ิ ง ป ร ิ ม า ณ น ั ก เ ร ี ย น
โรงเร ียนทีปราษฎร์พิทยา  
จำนวน  ๑,๘๔๐  คน 
ด้านคุณภาพ น ักเร ียนมี
ความพ ึงพอใจในการ จัด

 
 
 
 
 
นายศรีสุวรรณ   บรมสุข 
นางสาวกรธิดากิมาคม 
นางสาวปาลินีพชรทอง 
 
 
 
 
ครูศรีสุวรรณ บรมสุข 
ครูปาลินี  เพชรทอง 
ครูพิมพ์ใจ  ทองเรือง 
ครูภมร  สุขศรีแก้ว 
 



 
 

๕๗ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลข
เป็น     
 
 
 
 
 

นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีส่วนร่วม 
๒ .๒  เ พ ื ่ อ ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั ้งระดับโรงเร ียนและ
ระดับชาติ 
๒ .๓ เพ ื ่อสร ้างค วาม
ผูกพันธ์ระหว่างนักเรียน
กับโรงเรียน 
 
๒ .๑ เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เ ร ียนมี
ความสามารถในการคิด
ว ิ เคราะห ์  ค ิดอย ่างมี
ว ิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 

กระบวนการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐  
 
 
 
 
เชิงปริมาณ นักเรียนจำนวน 
๑,๘๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 
ด้านคุณภาพ   
นักเร ียนเข ้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ ม ีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์   
นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย 
คณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษไทย  คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
นางสาวกรธิดา   กิมาคม 



 
 

๕๘ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

โครงการพัฒนาผู้ เรียนเป็นเล ิศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน IS ใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
วิจัยในชั้นเรียน  
 
 
 
 
 

ความค ิด เห ็น  โดย ใช้
เ หต ุ ผลประกอบ ก า ร
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
๒ .๒ เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส ื ่ อส าร เพื่อ
พัฒนาตนเอง 
และส ังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน 
๒ .๑ เพื ่อให้น ักเร ียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีการนำไปใช้
และเผยแพร่ได้ 
๒.๑  เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

๓.๑ เชิงปริมาณ   
ข้าราชการครูและบุคลากร
สถานศึกษาจำนวน ๘๖ คน 
๓.๒ ด้านคุณภาพ   
      คร ูผ ู ้สอนใช้เครื ่องมือ
และวิธีการวัด ประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ให้ 
ข้อมูลย้อนกลับและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียนร้อยละ ๘๙ 
 
 นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์
พ ิทยา เข ้าร ่วมก ิจกรรม
จำนวน ๑,๘๔๐ คน 
ครูและบุคลากรโรงเรียนทีป
ร าษฎร ์พ ิ ทยา  เ ข ้ า ร ่ วม
กิจกรรมจำนวน ๘๖ คน 

นางสาวศิรินารถ  ไทรงาม 
 
 
 
 
 
 
นาย จงรักษ์  บำรุงวงศ์  
นางสาวนฤมล   ทิพย์พินิจ 
นางสาวกร ธ ิ ดา  ก ิ ม าคม
นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๙ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ตามมาตรฐานสากล 
 

ระบบ มีข ั ้นตอนโดยใช้
เคร ื ่องม ือละวิธ ีการวัด
แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ที่
เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจ ัดการ เร ียนร ู ้  ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
แ ล ะ น ำ ผ ล ม า พ ั ฒ นา
ผู้เรียน 
 
 
 
เพื่อสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
คร ูและผู ้ เก ี ่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
เชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์
พิทยา  จำนวน ๑,๘๔๐ คน 

ด้านคุณภาพ   
นักเร ียนค้นพบความถนัด 
ความสามารถ  และความ

สนใจของตนเอง 

๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนทปี
ร า ษ ฎ ร ์ พ ิ ท ย า จ ำ น ว น 
๑,๘๔๐ คน 
๓.๑.๒  ผู้บริหาร  คณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน  ๘๖ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์   
นางสาวนฤมล  ทิพย์พินิจ 
 
 



 
 

๖๐ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
 
y 
 
 
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา  
อาชีพ และการดำเนินชีวิต 
 
 
 
 
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 

 เพื่อให้ครูและผู้เก่ียวข้อง
ม ีการแลกเปล ี ่ยนการ
เ ร ี ยน ร ู ้ แ ละให ้ข ้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพ ัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
ผู ้ เร ียนมีความรู้  ท ักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ ดี 
พร ้อมที ่จะศ ึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและการ
ทำงานหรืองานอาชีพ 
 
 

เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ผ ู ้ เ ร ี ย น มี
คุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษา 

๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์
พ ิทยา  ม ีค ุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนดร้อยละ ๘๙  
นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์
พ ิทยา ม ีความภ ูม ิ ใ จ ใน
ท้องถิ่นและความเป ็นไทย
ร้อยละ ๘๙ 
 
บุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ ๑๐๐ มีว ัสดุคร ุภ ัณฑ์
สำนักงานใช้อย่างเพียงพอ
บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเร ียน ร ้อยละ ๑๐๐ มี
ส าธารณ ูป โภคใช ้อย ่าง
เ พ ี ย งพอด ้ า น ค ุ ณภ าพ 

 
 
 
นางอารมย์  เทพเก้ือ 
นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ ์
 
 
 
 
 
 
นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์ 
นายเจนณรงค์   พันทวี 
 
 
 
 



 
 

๖๑ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
พ ัฒนากล ุ ่ ม งาน เพ ื ่ อส ่ ง เ ส ร ิ ม ให้
สถานศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 เพ ื ่อให้ผ ู ้ เร ียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและเห็น
คุณค่าความเป็นไทย  มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
 วัฒนธรรมประเพณี และ
ภ ูม ิป ัญญาไทยผ ู ้ เร ียน
สามารถอยู ่ร ่วมกันบน
ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง แ ล ะ
หลากหลาย 
 
 
เพื่อให้สำนักงานมีว ัสดุ
ครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ
ในการดำเน ินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
ทางการศ ึ กษา  และ

สำนักงานมีวัสดุครุภัณฑ์ใช้
อย่างเพียงพอในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 
บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนมีสาธารณูปโภคใช้
อย ่างเพ ียงพอตามความ
ต้องการ 
นกัเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีสื่อ
และอ ุ ปกรณ ์ การ เ ร ี ย น
เ พ ี ย ง พ อ ต ่ อ ค ว า ม ต้ อ 
น ักเรียนมีส ื ่อและอุปกรณ์
เพียงพอต่อความต้องการใน
การจัดการเรียน  
 
เชิงปริมาณ  สามารถ
ดำเนินการจัด
สภาพแวดล้อมทาง

 
 
 
 
 
 
 

น.ส.จันทร์จีรา บุญปติ 

น.ส.กรกมล กุลทอง 

น.ส.เกศวรา ศรีพิบูลย์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๒ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พัฒนาสื ่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อ
ส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
 
 
 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

นักเรียนมีสาธารณูปโภค
ใช ้อย ่างเพ ียงพอตาม
ความต้องการ 
 เพื่อให้มีสื่อและอุปกรณ์
การ เร ียนเพียงพอต่อ
ความต ้องการในการ
จัดการเรียนการสอน 
ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม ท า ง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต ่อการจ ัดการ เร ียนรู้
อย ่างม ีค ุณภาพ และมี
ความปลอดภัย 

กายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ได้
กว่าร้อยละ ๘๙ 

ด้านคุณภาพ   
นักเรียนมีความพึงพอใจที่
ต ่อการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต ่ อ ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ยน รู้
มากกว่าร้อยละ ๘๙ 
 
 
 

นายนาวิน  โพธิ์ศรี  และคณะ
คร ูกลุ ่มบร ิหารงานกิจการ
นักเรียน 

 
 
๑.นายอาวุธ   จันทร์เมือง 
๒.นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
๓.นายสายัน จิตรรักษ์ 
๔.นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน 
๕.นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว 
๖.นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
๗.นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน 
๘.นางสาววันวิสาข์ สืบ  
๙.นายจตุรงค์ ขุนปักษี  

 
 



 
 

๖๓ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานท่ี๑ 

ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ส่งเสร ิมการบริหารจัดการในช้ัน
เรียน 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 

 เ พ ื ่ อต ิดตามกำก ับและ
ประเมินผลการเร ียนการ
ส อ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศึกษา 
 เพื่อรวบรวม  แลกเปลี่ยน
เ ร ี ยน ร ู ้ เ ก ี ่ ย วก ั บป ัญหา  
อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
ใ น ก า ร พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  
 
 
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ให ้ม ีความเช ี ่ ยวชาญทาง
ว ิ ช า ช ี พ ต ร ง ต า ม ค ว าม
ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ค ร ู  แ ล ะ 
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณครูโรงเรียนทีป
ราษฎร ์พิทยาจำนวน  ๗๖ 
คน  ได้เข้ารับการนิเทศการ
การเร ียนการสอนภายใน
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ   
ครูมีวิธีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนโดยยดึผู้เรียน
เป็นสำคัญและมีการใช้สื่ อ
ห ร ื อ แ ห ล ่ ง เ ร ี ย น ร ู ้ ที่
หลากหลาย  ร้อยละ ๘๙ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศ ึ กษา เ ข ้ า ร ่ วม
กิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาม ีความพึง
พอใจ ร้อยละ ๘๙ 

     
๑.นางสาวรักชนก โสอินทร์ 
๒. นางนฤมล ทิพย์พินิจ 

๓. นางสาวชกาภัฎ  ทิศคง
ทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. นางสาวรักชนก โสอินทร์  
๒. นางนฤมล ทิพย์พินิจ   
๓. นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง 



 
 

๖๔ 
 

มีความสามารถอ่านเขียน
และคำนวณ และการสื่อสาร
สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษา
กำหนด 

 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พัฒนาครูและบุคลากรเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาได้ 
เล่นกีฬา และออกกำลังกาย
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี  
๒. เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียนมี
สุขนิสัยในการดำเนินชีวิตทีดี่  

๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

     นางสาวชนกพร ทองปาน 
และคณะกลุ่มบริการงาน 

 
 
 
 



 
 

๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๔  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
กลยุทธ์ที ่  สร ้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  

 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีท่ีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  

การสน ับสน ุนค ่าใช ้จ ่ ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 

เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ
บริหารการจัดการคุณภาพ
ที ่ช ัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส ่ งผลต ่ อค ุณภา พ ต า ม
มาตรฐานการศ ึกษาของ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนจำนวน ๑,๘๔๐ คน 
เ ข ้ า ร ่ ว ม ก ิ จ ก ร ร ม ต า ม
โครงการ 
ด้านคุณภาพ   

    นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป   
นางสาวพัชริณี  สมผล   



 
 

๖๖ 
 

นักเร ียนเข ้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ ม ีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ๘๙ 
 

 
 
 
 


