
 ๔๓ 

ตอนที ่ตอนที ่๒๒  
แผนปฏิบตักิารประจ าปขีองสถานศึกษา แผนปฏิบตักิารประจ าปขีองสถานศึกษา 

 
๑. การบริหารจัดการศึกษา   
 โรงเรียนได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๕  กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหาร แผนงาน
และงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารทั่วไป  และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารแบบ   PDCA   

วิธีด าเนินงานของโรงเรียน 
๑.  การวางแผนการปฏิบัติงาน ( P ) จัดประชุมเพ่ือก าหนดเปู าหมายและจัดอันดับความส าคัญ        

ของเปูาหมาย  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ก าหนดเวลา ก าหนดและจัดหางบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
๒.  ด าเนินการตามแผน ( D ) ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และด าเนินการตามแผน มีการก ากับ  

ติดตาม  ตรวจสอบ  จากผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
๓.  ตรวจสอบประเมินผล ( C ) มีการวางแผนการประเมิน  จัดท าเครื่องมือ เก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  

และตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงงาน 
๔. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ( A ) มีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานผลการประเมิน

ตนเอง  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขอรับการสนับสนุน และจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดในการ
แก้ปัญหา  การปูองกันและพัฒนางานทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

แผนภูมิโครงสร้างสายการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
   

กลุ่มบริหารวชิาการ 
นายไพฑูรย์ นวลสลุง 
นางสุภาพ    มงคล 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

นายไพฑูรย์  นวลสลุง\ 
นางพยอม ไชยสงโท 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายไพฑูรย์  นวลสลุง 

นางสถาพร   เรือง
แย้ม 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายไพฑูรย์  นวลสลุง 

นางเบญจางค์   เจริญสุข 

งานกิจการนักเรียน 
นายไพฑูรย์  นวลสลุง 
นายสุนทร  จิตต์สว่าง 

๑. งานส านักงานบริหาร
วิชาการ 

๑. งานส านักงาน
บริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

๑. งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลและ
งานสารบรรณ 

๑. งานส านักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

๑. งานส านักงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

๒. งานพัฒนาคุณภาพและ
หลักสูตร 

๒. งานนโยบายและ
แผน 

๒. งานสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง ย้าย ลา และ
การออกจากราชการ 

๒. งานพยาบาลและ
อนามัย 

๒. งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๓. งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้(กลุ่มสาระฯ) 

๓. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓. งานวินัยและรักษา
วินัย 

๓. งานสวัสดิการ ๓. งานปกครอง 

๔. งานทะเบียน 
๔. งานพัสดุและ
สินทรัพย ์

๔. งานวางแผน
อัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง 

๔. งานประชาสัมพันธ์ 
๔. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

๕. งานพัฒนาวิจัย สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ๕. งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

๕. งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (งานพัฒนา
บุคลากร) 

๕. งานยานพาหนะ 
๕. งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน 

๖. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ๖. งานบริหารการเงิน  ๖. งานอาคารสถานท่ีและ
สาธารณูปโภค 

๖. งานปูองกันและ
แก้ไขสารเสพติดและเอดส์ 

๗. งานห้องสมุด ๗. งานบริหารบัญช ี  ๗. งานโสตทัศนศึกษา 
๗. งานกิจกรรม
นักเรียน 

๘. งานการเรียนการสอน 
๘. งานควบคุมคุณภาพ
ภายใน  ๘. งานสหกรณ์ร้านค้า  

๙. งานแนะแนวการศึกษา 
๙. งานสารสนเทศ และ
เครือข่าย Internet  ๙. งานชุมชนสัมพันธ์  

๑๐. งานนิเทศการศึกษา 
๑๐. งานเลขานุการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

๑๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
๑๒. โครงการพิเศษ     
     

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมได้ยึดหลักตาม คติพจน์  ปรัชญา วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เปูาหมาย ดังนี้ 
คติพจน์ 



 ๔๔ 

ปญญา  โน  ภโว  โหต ิ    “ ผู้มีปัญญาย่อมพ้นจากทุกข์ท้ังปวง ” 
ปรัชญาของโรงเรียน 
วินัยดี  กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ 
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เน้นคุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย ใช้แหล่งเรียนรู้

บูรณาการ ตามคุณภาพมาตรฐานสากล  
พันธกิจ 
๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้  ควบคู่บูรณาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  น าความรู้ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น            
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔. จัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 
๑. ด้านนักเรียน  : มีคุณธรรม ใฝุเรียนรู้ รักการอ่ านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

ค้นคว้า  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะกระบวนการคิด น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างอาชีพ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างม่ันใจในตนเอง พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๒. ด้านครู : มีจรรยาบรรณ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดท าสื่อ นวัตกรรม งานวิจัย และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย  เหมาะสมกับนักเรียน  มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจดูแลช่ วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓. ด้านผู้บริหาร : เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีมีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร นวัตกรรม  และกระบวนการเรียนรู้ไ ปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง พร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

๔. ด้านโรงเรียน  : เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีเอกลักษณ์
อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้พอเพียง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา  ร่วมสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน 

๕. ด้านผู้ปกครองและชุมชน : ให้การยอมรับ  เชื่อถือ  มีส่วนร่วม  และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   : คุณธรรมน าวิชาการ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   : จ าปีสิรินธร 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑. โรงเรียนท่าหลวงมี แหล่งเรียนรู้ภายใน คือศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจ าปาและปุาจ าปีสิรินธร เป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนและบุคคลที่สนใจ ควรพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในด้านการบริหารจัดการ



 ๔๕ 

อย่างเป็นระบบโดย จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณากา รในทุก
ระดับชั้นและมีศักยภาพในการต้อนรับบุคคลภายนอกที่สนใจ  
 ๒. ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 
 ๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนและเน้นทักษะกระบวนการ
คิดให้หลากหลาย 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
 กลยุทธ์ที่ 1 เร่งปฏิรูปการศึกษา  บุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยยึด
หลักคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี สารสนเทศ 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ได้มาตรฐานทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร  เพื่อรองรั บการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ

ทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖ 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา   
กลยุทธ์ที่ ๑   เร่งปฏิรูปการศึกษา บุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดย 
  ยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๙โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. โครงการ
พัฒนาวิชาการ 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น 
 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
ทั้งโรงเรียนไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น 

- มาตรฐานที่ 2  
- มาตรฐานที่ 3 
- มาตรฐานที่ 5 
 

๒.โครงการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานวิชาการ 

- ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 

๓. โครงการจัดซื้อ
กระดาษ 

มีกระดาษเพียงพอในการบริการงาน
ของโรงเรียนทั้งด้านการสอนและ
หน้าท่ีพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 

- เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน -มาตรฐานที่ ๑๑ 

๔. โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต 
 

ด้านปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
จ านวน 37 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคมจ านวน 568 คน 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการ 
2. นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองอ่านการคิดมาก
ขึ้นด้าน 

ด้านปริมาณ 
- เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
คุณภาพ 
- เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
 
 

- มาตรฐานที ่2  
 

๕. การงานสานฝัน 
ผันสู่อาชีพ 
ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

1.นักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 สามารถ
เลือกประกอบอาชีพได้ร้อยละ 100 
2.นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ช้ัน ม.1-ม.6 ได้รับการฝึกทักษะการ
ท างานเน้นทีมร้อยละ 100 
3.นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ช้ัน ม.1-ม.6ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการร้อยละ 70 

1.นักเรียนม.1-ม.6 สามารถเลือก
ประกอบอาชีพโดยใช้กิจกรรมเปิดบ้าน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์วัน
ภาษาไทย กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นปฏิบัติจริงในและนอกห้องเรียน 
2.นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ผลงานอยู่ในระดับเหรียญทองของเขต
พื้นที่การศึกษา 

- มาตรฐานที่ 6 

๖. โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย 

1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ภาษาไทยท้ัง 4 ด้าน 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ส าหรับนักเรียน 
ม.1-6 
2. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
ในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยและ
ส่งเสริมความภูมิใจช่ืนชมในความ
เป็นไทย 
3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้รับการพัฒนาตนเอง  

1. นักเรียน ม.1-6 มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
2. นักเรียน ม.1-6 มีพัฒนาการใช้
ภาษาไทยท้ัง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน 
เต็มศักยภาพ 
3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้รับการพัฒนาตนเอง 

- มาตรฐานที่ 3 (3.4) 
- มาตรฐานที 5 (5.4) 
 

๗. พัฒนา ด้านปริมาณ 1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม - มาตรฐานท่ี 2  



 ๔๗ 

๙โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ศักยภาพนักเรียน
ด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ 

1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
1. มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนเพียงพอ 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 

เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 100 
2. มีอุปกรณ์ที่เพียงพอเป็นไปตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 60 
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 90 

 

๘. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
จ านวน 38 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคม จ านวน 542 คน ได้
เรียนรู้ ดูแลสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตามพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้  และดูแลสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  มีจิตส านึกในคุณค่าของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รักและ
ภาคภูมิใจในโรงเรียน 
 

1. ครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เป็นไป
ตามเปูาหมาย ร้อยละ 100 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมได้
เรียนรู้ ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
พื้นที่ท่ีรเป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 
100 
3. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
และดูแลสวนพฤกษศาสตร์ มีจิตส านึกใน
คุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รัก
และภาคภูมิใจในโรงเรียน ร้อยละ 25 

- มาตรฐานที่ 13 

๙. โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 

ด้านปริมาณ 
1. ชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน  ร้อยละ 
90 
2. นักเรียนและครูท ากิจกรรม 
ร่วมกับชุมชน ร้อยละ 90 
3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม จากชุมชน  ร้อยละ 
90 
4. เยี่ยมเยียนผู้น าชุมชนแสดงความ
เคารพและระลึกถึงในเทศกาลต่าง ๆ 
ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
1. ชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน  
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ภาคเรียน 
2. นักเรียนและครูท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 4 ครั้ง/
ภาคเรียน 
3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือใน

1. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 100 
2. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 90 
 

- มาตรฐานที่ 5 
 



 ๔๘ 

๙โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากชุมชน  
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ภาคเรียน 
4. เยี่ยมเยียนผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาแสดง
ความเคารพและระลึกถึงในเทศกาล
ต่าง ๆ ครบทุกคน 
 

๑๐. ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงในด้านต่าง ๆ ครบทุกคน 
2. คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุม่
ต่าง ๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมได้
อย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 100 
 
 
 
 
2. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 90 
 

- มาตรฐานที่ 2 

๑๑. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร่วมกิจกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 90 นักเรียน
สามารถท าโครงงานในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ได ้
2. ครูผู้สอนผลิตสื่ออย่างน้อยคนละ 
1 ช้ินงาน 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม
มีทักษะการคิดแบบมวีิจารณญาณ
และคิดไตร่ตรอง มีทักษะการคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 
2. นักเรียนใฝุรู้ใฝุเรียน สนุกกับการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
3. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
4. นักเรียนสามารถวางแผนการ
ท างานตามล าดับขั้นตอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. นักเรียนรักการท างาน  สามารถ
ปรับตัวและท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
2. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 25 
 

- มาตรฐานที่ 2  
- มาตรฐานที่ 3 
- มาตรฐานที่ 5 
 



 ๔๙ 

๙โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑๒. โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
- ไหว้คร ู
- ค่ายคุณธรรม 
- วันเข้าพรรษา 
- วันแม่ 
- วันลอยกระทง 
- วันพ่อ 
- คาบคุณธรรม 
- สมุดบันทึกความ
ด ี
 

ด้านปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 37 คน 
2. นักเรียน  จ านวน 644 คน 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคม (ช้ัน ม.1 – ม.6) จ านวน 
644 คน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จ านวน 
37 คน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
1. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีจิตใจ
อ่อนโยน ละอายและเกรงกลัวต่อ
บาป 
2. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นคนดี มี
ความซื่อสัตย์ และเสียสละเพือ่
ส่วนรวม 
3. คณะครูและนักเรียนร้อยละ 80 
จัดท าสมุดบันทึกความดี 

1. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม (ช้ัน 
ม.1 – ม.6) จ านวน 644 คน ได้รับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ท่าหลวงวิทยาคม จ านวน 37 คน ได้รับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
1. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีจิตใจ
อ่อนโยน ละอายและเกรงกลัวต่อบาป 
2. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นคนดี มีความ
ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. คณะครูและนักเรียนร้อยละ 80 จัดท า
สมุดบันทึกความดี 
 
 
 
 

- มาตรฐานที่ 2  
 

๑๓. โครงการ
ปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดไตร่ตรองถึงพิษภัยของยา
เสพติด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการ
ปูองกันตนเองจากโรคเอดส ์

1. นักเรียนมีความรู ้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพ
ติดและปูองกันตนเองจากโรคเอดส์ร้อยละ 
95 
2. ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจรับผิดชอบ
ให้ความร่วมมือท่ีดีในการแก้ปัญหาร่วมกับ
โรงเรียน 
3. นักเรียนปลอดจากยาเสพติดและโรค
เอดส ์
 

- มาตรฐานที่ 1 (1.3) 
 

๑๔. โครงการ
พัฒนาอาชีพ 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้
เครื่องมือในงานช่าง 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
2. นักเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพ
หรือประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได ้
 

- มาตรฐานที่ 5 (5.1), 
(5.2) 
- มาตรฐานที่ 6  
 

๑๕. โครงการ
เดินทางปลอดภัย
ใส่ใจทุกชีวิต 

1. พัฒนาปรับปรุงงานยานพาหนะ 
2. ควบคุมดูแลรักษายานพาหนะ 
3. ควบคุการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

1.  ยานพาหนะมีสภาพสมบูรณ์และมี
ความพร้อมในการใช้งาน 
2. โรงเรียนได้รับความสะดวก สะอาดใน
การใช้ 
3. ยานพาหนะมีน้ ามันเชือ้เพลิงใช้อย่าง

- มาตรฐานที่ 11 (11.1) 
 



 ๕๐ 

๙โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

เพียงพอ มีการควบคุมอย่างเป็นระบบ 
 

๑๖. โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนสังคม
ศึกษา  

1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ย
ตามเกณฑ์  
2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึก มี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในสังคม 
3. เพื่อให้ครูมีความสามารถในการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร แผนการ
จัดการเรียนรู้ วิจัย และสื่อ
นวัตกรรม 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยตามเกณฑ์
ร้อยละ 95 
2. นักเรียนมีจิตส านึก มีคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมร้อยละ 99 
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้ วิจัย และสื่อนวัตกรรมร้อยละ 95 

- มาตรฐานที่ 1 
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที่ 4 
- มาตรฐานที่ 5 
- มาตรฐานที่ 6 
- มาตรฐานที่ 7 
- มาตรฐานที่ 10 
 

๑๗. กิจกรรม
Thailand Go 
Green 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนร่วมกิจกรรมพลังงาน
ทดแทน ร้อยละ 90 
2.นักเรียนผลิตสื่อในการเผยแพร่
ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน อย่าง
น้อยคนละ 1 ช้ินงาน 
3.ครูผู้สอนผลิตสื่ออย่างน้อย 1 
ช้ินงาน 
4.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องพลังงานทดแทน ร้อยละ 80 
5.ชุมชนที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน
ทดแทน ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่าง
เป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์
รวม มีทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง มี
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการ 
2.นักเรียนใฝุรู้ใฝุเรียน สนุกกับการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
3.นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
4.นักเรียนสามารถวางแผนการ
ท างานตามล าดับขั้นตอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.นักเรียนรักการท างาน สามารถ
ปรับตัวและท างานเป็นทีมได ้

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนแกนน าเข้าร่วมกิจกรรม
พลังงานทดแทน ร้อยละ 90 
2.นักเรียนแกนน าผลิตสื่อในการเผยแพร่
ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน อย่างน้อยคน
ละ 1 ช้ินงาน 
3.ครูผู้สอนผลิตสื่ออย่างน้อย 1 ช้ินงาน 
4.นักเรียนแกนน ามีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องพลังงานทดแทน ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ 
และมีการคิดแบบองค์รวม มีทักษะการคิด
แบบมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง มี
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
2.นักเรียนใฝุรู้ใฝุเรียน สนุกกับการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
3.นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ท้ัง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
4.นักเรียนสามารถวางแผนการท างาน
ตามล าดับขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.นักเรียนรักการท างาน สามารถปรับตัว
และท างานเป็นทีมได ้
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์น่าสนใจมากขึ้น 

- มาตรฐานที่ 1 
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที ่3 
- มาตรฐานท่ี 4 
- มาตรฐานที่ 6 
- มาตรฐานที่ 10 
- มาตรฐานที่ 7 
- มาตรฐานที ่12 
- มาตรฐานที่ 13 
- มาตรฐานที่ 14 
 



 ๕๑ 

๙โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์น่าสนใจมาก
ขึ้น 
 

๑๘. กิจกรรม
นักเรียน 
 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนร่วมกิจกรรมภายใน
โรงเรียนตามจ านวนที่ก าหนด    
ร้อยละ 90 
2.นักเรียนร่วมกิจกรรมภายนอก
โรงเรียนตามจ านวนที่ก าหนด  ร้อย
ละ 90 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีประสบการณ์ที่
มากมายหลากหลายด้าน 
2.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่าง
เป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์
รวม  มีทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง มี
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการ 
3.นักเรียนใฝุรู้ใฝุเรียน สนุกกับการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ    
4.นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
5.นักเรียนสามารถวางแผนการ
ท างานตามล าดับขั้นตอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. นักเรียนรักการท างาน สามารถ
ปรับตัวและท างานเป็นทีมได ้
7. นักเรียนรักและภูมิใจในโรงเรียน
ของตนเอง 
8. การจัดกิจกรรมนักเรียนน่าสนใจ
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ Merry 
Christmas and Happy New Year 
2015 ร้อยละ 90 
2. นักเรียนร่วมกิจกรรมเยาวชนนั้นไซร้ 
คือพลังแผ่นดิน ร้อยละ 90 
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 
ร้อยละ 90 จัดกิจกรรมเยาวชนนั้นไซร้ คือ
พลังแผ่นดิน กับโรงเรียนประถมศึกษา ใน
เขตอ าเภอ 
ท่าหลวง  จังหวัดลพบุร ี
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย
ด้าน 
 2.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ 
และมีการคิดแบบองค์รวม  มีทักษะการ
คิดแบบมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง มี
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
3.นักเรียนใฝุรู้ใฝุเรียน สนุกกับการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ    
4.นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ท้ัง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
5.นักเรียนสามารถวางแผนการท างาน
ตามล าดับขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. นักเรียนรักการท างาน สามารถปรับตัว
และท างานเป็นทีมได ้
7. นักเรียนรักและภูมิใจในโรงเรียนของ
ตนเอง 
8. นักเรียนสนใจในกิจกรรมมากข้ึน 

- มาตรฐานที่ 1 
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที ่3 
- มาตรฐานที่ 4 
- มาตรฐานที่ 6 
- มาตรฐานที่ 10 
- มาตรฐานที่ 7 
- มาตรฐานที ่12 
- มาตรฐานที่ 14 
- มาตรฐานที่ 15 
 



 ๕๒ 

๙โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑๙. โครงการ
อนุรักษ์ไทย 
 

ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนรู้จักวิธการร้อยมาลัยทุก
คน 
2.  นักเรียนเลือกเรียนร้อยมาลัยทุก
คนสามารถร้อยมาลัยได ้ 
ด้านคุณภาพ 
2. นักเรียนทุกคนร้อยมาลัยได้
ถูกต้องและสวยงาม 
2. นักเรียนหารายได้จากการร้อย
มาลัยขายได ้             
 
 

เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
 
  
 
 
เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
 
 

- มาตรฐานที่ 5                     

๒๐. กิจกรรม
ชุมนุม 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถ
พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศทาง
วิชาการได ้
2. ครูผู้สอนร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูทุกคนต้องมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพ  
1. นักเรียนต้องได้รับการฝึกทักษะ
ในสาขาต่างๆและสามารถค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
2. ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค ์
 

1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถพัฒนา
ทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการได ้
2. ครูผู้สอนมีการเข้ารับการปฏิบัติผ่าน
กระบวนการในรายวิชานั้นอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูผู้สอนร้อยละ 100 พัฒนา
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีมาตรฐาน 
 

- มาตรฐานที่ 5                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 

กลยุทธ์ที่ ๒   สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. โครงการ
พัฒนางานการ
ประสานและ
พัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

-เพื่อให้โรงเรียนและเครือข่าย
การศึกษาได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

-เครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนจ านวนไม่
น้อยกว่า ๒๐ แห่งได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาของโรงเรียน 
-โรงเรียนมีเครอืข่ายการศึกษาที่เข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 

-มาตรฐานที่ ๙  
-มาตรฐานที่ ๑๑ 

๒. โครงการ
ส่งเสริมหลักคิดสู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการน า
หลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน 
3. เพื่อส่งเสริมและฝึกการถอด
บทเรียน สามารถถ่ายทอดความรู้
กับผู้อื่นต่อไป 

1. มีทักษะในการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. ถอดบทเรียนและถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้อื่น 
3. พัฒนาตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 

- มาตรฐานที่ 1 
- มาตรฐานท่ี 2 
- มาตรฐานที ่3 
- มาตรฐานที่ 4 
- มาตรฐานที่ 5 
- มาตรฐานที่ 6 
- มาตรฐานที่ 7 
 

๓. โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
๒. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคม
สามารถจัดการตนเองและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
๓. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
เป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมได ้
๔. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางสังคม
ที่ดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน
มนุษย์ในสังคม 

-นักเรียนทุกคนได้มีส่วนรว่มในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรและได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาตาม 
ความสนใจ ความถนัดและความเสมอภาค
อย่างเต็มศักยภาพ 
-นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีผลการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดตามหลักสูตร 
 
 
-นักเรียนมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อมนุษย์ใน
สังคม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพือ่ส่วนรวม 
-นักเรียนสามารถน าหลักการ วิธีการ
เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้อย่าง
มีเหตุผล 

-มาตรฐานที่ ๑/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ -๑.๕ 
-มาตรฐานที่ ๕/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑,๕.๓ 
-มาตรฐานที่ ๗/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒,๗.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๐/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑-๑๐.๖ 
 

๔. โครงการสอน
เสริมนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้
 

๑. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้  มี
ทักษะในการคิดค านวณทุกคน 
๒. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด ารงอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

-นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ มีทักษะ
ในการคิดค านวณ และด ารงอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขอย่างน้อย ร้อยละ ๙๘ 
 

-มาตรฐานที่ ๕/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑,๕.๓ 
 
 

๕. โครงการ
พัฒนางานการ
ประสานและ
พัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

๑. เพื่อให้โรงเรียนและเครือข่าย
การศึกษาได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

-เครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนจ านวนไม่
น้อยกว่า ๒๐ แห่งได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาของโรงเรียน 
-โรงเรียนมีเครือข่ายการศึกษาท่ีเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการ

-มาตรฐานที่ ๙  
-มาตรฐานที่ ๑๑ 
 
 



 ๕๔ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เรียนการสอนของโรงเรียน 
๗. โครงการ
ช่วยเหลือนักเรียน
ด้อยโอกาส 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนมีอาหารกลางวันทานทุก
วัน 
2.นักเรียนมีค่ารถมาโรงเรียนทุกคน   
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีอาหารกลางวันทาน
ครบ 5 หมู่ 
2.นักเรียนมีเงินจ่ายค่ารถมา
โรงเรียน 

1.เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
 
  
 
2.เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
 

- มาตรฐานที่ 10                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ   การเรียนรู้แบบ 
  บูรณาการให้ได้มาตรฐานทุกระดับ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. โครงการ
พัฒนาการวิจัย
และคุณภาพ
การศึกษา 

-เพื่อพัฒนาการท าวิจัยในช้ัน 
เรียนของครู 

-ครูมีงานวิจัยในช้ันเรียนแบบหน้าเดียว
หรือแบบสมบูรณ์อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 
ต่อปีการศึกษา 
-ครูมีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย
ในช้ันเรียนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-มาตรฐานที่ ๗ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒ ,๗.๗ 

๒. โครงการ
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

-ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ต่อปีการศึกษา 

-มาตรฐานที่ ๓ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 
-มาตรฐานที่ ๗ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓ ,๗.๔ 

๓. โครงการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

-เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน
สนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอน 
-เพื่ออ านวยความสะดวกในการนิเทศ
ติดตามการเรียนการสอน 

-มีวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
-วิชาการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ได้ดีขึ้น 

-มาตรฐานที่ ๑๑ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ 

๔. โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้ง 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการนักเรียน 
3. คณะกรรมการนักเรียนทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
และความเป็นผู้น า 
4. คณะกรรมการนักเรียน ร้อยละ 
85 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และ
มีวิสัยทัศน์ในการท างาน 
5. คณะกรรมการนักเรียน ร้อยละ 
85 มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
และสามารถท างานเป็นทีม 
6. นักเรียนแสดงถึงความมีเมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 
7. นักเรียนแสดงออกถึงการมีทักษะ
ทางสังคมที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ

-นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
-นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-นักเรียนมีทักษะทางสังคมที่ดี มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 

-มาตรฐานที่ ๒ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ 
-มาตรฐานที่ ๖ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑-๖.๔ 
-มาตรฐานที่ ๔ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ 
-มาตรฐานที่ ๑๕ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๗ 



 ๕๖ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เพื่อนร่วมชาติ 
๕. โครงการดูแล
พฤติกรรมนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. สถิตินักเรียนมาสายลดลงจากเดิม
ร้อยละ 5 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ร้อยละ 95 
ด้านคุณภาพ 
1. ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจและให้
ความร่วมมือท่ีดีในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ดี 

ด้านปริมาณ 
-สถิติการมาเรียนสายของนักเรียนลดลง
จากเดิมร้อยละ ๕ 
-นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  
ร้อยละ ๙๕ 
ด้านคุณภาพ 
1. ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือท่ีดีในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ร่วมกับโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ของตนเองมากขึ้น 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ด ี

-มาตรฐานที่ ๑ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ,๑.๔ 
-มาตรฐานที่ ๒ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑-๒.๔ 
-มาตรฐานที่ ๖ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑-๖.๔ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑-๑๔.๒ 
-มาตรฐานที่ ๗ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑-๗.๓ 

๖. โครงการรับ
นักเรียนและจัดท า
ส ามะโนผู้เรียน 

-เพื่อรับสมัครนักเรียนในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา 
-เพื่อให้ทราบจ านวนนักเรียนในช้ัน
ต่างๆของโรงเรียน 

-นักเรียนระดับชั้น ม.๑ ,ม.๔  
สมัครเข้าเรียน ๑๐๐ % 
-ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนทุกคนและ
ครอบครัวเพื่อประโยชน์ใน 
การจัดการและวางแผน 
 

-มาตรฐานที่ ๑๒ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๒,๑๒.๓ 

๗. โครงการ
ปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ 

-เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจระหว่างครูกับผู้ปกครอง มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
ไตร่ตรองรูถ้ึงพิษภัยของ 
ยาเสพติด 
-เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการ
ปูองกันตนเองจากโรคเอดส์  

-นักเรียนมีความรู้พิษภัยของยาเสพติด
และปูองกันตนเองจากโรคเอดส์ ร้อยละ 
๙๕ 
-ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าใจรับผิดชอบ ให้
ความร่วมมือท่ีดีในการแก้ปัญหาร่วมกับ
โรงเรียน 
-นักเรียนปลอดจากยาเสพติดและโรคเอดส์  

-มาตรฐานที่ ๑ /  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ 

๘. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านศิลปะ 

ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคมได้เรียนวิชาศิลปะและมีส่วน
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ศิลปะร้อยละ 80 
2. มีสื่อการเรียนการสอนศิลปะ 
3. ส่งนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขัน
ทักษะศิลปะในระดับต่างๆได้รับ
รางวัลร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
มีความรู้ ความคิด และเกิดทักษะ
ทางด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค ์
2. นักเรียนมีประสบการณ์เข้าร่วม

ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมได้
เรียนวิชาศิลปะและมีส่วนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะร้อยละ 
80 
2. มีสื่อการเรียนการสอนศิลปะ 
3. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ศิลปะในระดับต่างๆได้รับรางวัลร้อยละ 
80 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมี
ความรู้ ความคิด และเกิดทักษะทางดา้น
ศิลปะอย่างสร้างสรรค ์
2. นักเรียนมีประสบการณ์เข้าร่วมการ

- มาตรฐานที่ 1 (1.6) 
- มาตรฐานที่ 4 (4.4) 
- มาตรฐานที่ 6  



 ๕๗ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

การแข่งขันทักษะด้านศิลปะในระดับ
ต่างๆ 
3. นักเรียนมีความสนใจ มีทักษะ
ความสามารถด้านศิลปะและเข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณีหรือกิจกรรม
ต่างๆทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
4. นักเรียนรักการท างาน สามารถ
ปรับตัว และท างานทางด้านศิลปะ
เป็นกลุ่มได ้
5. นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึง
การอนุรักษ์ด้านศิลปะ 
 
 

แข่งขันทักษะด้านศิลปะในระดับต่างๆ 
3. นักเรียนมีความสนใจ มีทักษะ
ความสามารถด้านศิลปะและเข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆ
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
4. นักเรียนรักการท างาน สามารถ
ปรับตัว และท างานทางดา้นศิลปะเป็น
กลุ่มได ้
5. นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึง
การอนุรักษ์ด้านศิลปะ 
 

๙. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้าน
นาฏศิลป์ 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน 
และเครื่องแต่งกายประกอบกิจกรรม
การแสดงนาฏศิลป์อย่างพร้อมเพรียง 
2.นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ในงาน
ประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
โรงเรียนและชุมชนร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสนใจมีความรู้ และ
ทักษะความสามารถในการแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้อย่างถูกต้องและ เข้า
ร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ใน
งานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆทั้ง
ภายในโรงเรียนและชุมชนได ้
2.มีสื่อเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ใน
กิจกรรมต่างๆได้อย่างพอเพียง 
3. นักเรียนรักการท างานสาสมารถ
ปรับตัวและท างานทางด้านนาฏศิลป์
เป็นทีมได ้
4.นักเรียนเห็นคุณคา่และตระหนักถึง
การอนุรักษ์ในศิลปะการแสดง
นาฏศิลป ์

1.มีทักษะการเรียนรู้น าความรู้ทางศิลปะ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ต่างๆของโรงเรียนและชุมชนได ้
2.มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์โดย
สามารถร่วมการแสดงในกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนและชุมชนได ้
3.สามารถร่วมแข่งขันทักษะทาง
นาฏศิลป ์

- มาตรฐานที่ 1 (1.6) 
- มาตรฐานที่ 4 (4.4) 
- มาตรฐานที่ 6 

๑๐. โครงการ
พัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 

ด้านปริมาณ 
1.พัฒนาปรับปรุงส านักงาน 
2.ควบคุม ดูแลรักษาเอกสารงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
ด้านคุณภาพ 

1.แหล่งจัดเก็บเอกสารมีสภาพสมบูรณ์
สะดวกต่อการใช้งาน 
2.ติดต่องานมีความพึงพอใจระดับด ี

- มาตรฐานที่ 11 



 ๕๘ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

1.โรงเรียนมีแหล่งเก็บเอกสารอย่าง
เป็นหมวดหมู่กลุ่มงาน 
2.โรงเรียนได้รับความสะดวก ในการ
ใช้งาน 

๑๑. โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ด้านปริมาณ 
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน
สามารถสืบค้นน ามาพัฒนางานของ
โรงเรียนได้ในเวลาอันรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ในโรงเรียนได้ในเวลาอันรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
3.บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและใช้งานข้อมูล
สารสนเทศ 
ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2.โรงเรียนใช้ระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการ 
3.โรงเรียนใช้ระบบจัดท าข้อมูลพื้น
ฐานข้อมูลทุกด้าน 
4.บุคลากรของโรงเรียนมีความ
ช านาญด้านICTมากขึ้น 
 

ด้านปริมาณ 
1.โรงเรียนมีการเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต้องและรวดเร็ว 
2.โรงเรียนพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
3.บุคลากรภายในโรงเรียนเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้ดีมากยิ่งข้ึน 
ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดียิ่งข้ึน 
2.โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
บริหารจัดการมากยิ่งข้ึน 
3.โรงเรียนมีความพร้อมในการบริการ
ข้อมูลทุกดาน 
4.บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร(์ศธ.)ที่ 9 การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อศึกษาให้
ทันสมัย 
เปูาประสงค(์ศธ.)ที่ 13 
หน่วยงานมีระบบบริหาร
และจัดการความรู้รองรับ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

๑๒. โครงการเข้า
ค่ายฝึกซ้อมการ
แสดงดนตรี
พื้นบ้านอีสาน 

ด้านปริมาณ 
1. คัดเลือกผู้เรียนเข้ารับการฝึก  
จ านวน 12 คน 
2. มีโน้ตเพลงแบบฝึกมาตรฐานตาม
ก าหนด จ านวน 12 ชุด 
3. มีวงดนตรีพื้นบ้านอีสานของ
โรงเรียน  จ านวน 1 วง 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการ
แสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิธี และเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนได ้
1. ผู้เรียนเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน
รวมกันเป็นวงได ้
2. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการฟื้นฟูและ

1. ผู้เรียนเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน
รวมกันเป็นวงได ้
2. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกล้า
แสดงออก 
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ  
ช่ืนชมและให้การยอมรับ 
 

- มาตรฐานที่ 1  
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที่ 3 
- มาตรฐานท่ี 4 
- มาตรฐานที่ 6 



 ๕๙ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกล้า
แสดงออก 
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจ  ช่ืนชมและให้การยอมรับ 

๑๓. กิจกรรม 
สาธารณ 
ประโยชน ์

ด้านปริมาณ 
1. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ภายในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
1. สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนมีความสะอาด 
สวยงาม และปลอดภัยอาคารสถานท่ี
ภายในโรงเรียนมีระเบียบ เรียบร้อย
สะดวกพร้อมใช้งาน 
2. ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 
มีความร่วมมือร่วมใจ และสมัครสมาน
สามัคค ี
 

1. สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม 
ร่มรื่น และมีบรรยากาศน่าเรียนรู ้
2. อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนมีสภาพ
สมบูรณ์ และพร้อมในการใช้งาน 
 

- มาตรฐานที่ 1  
- มาตรฐานที่ 2 
- มาตรฐานที่ 3 
- มาตรฐานที่ 4 
- มาตรฐานที่ 6 

๑๔. โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 

ด้านปริมาณ 
1. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
3. พัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีและ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม 
และปลอดภัย 
2. มีความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้น
ในหมู่นักเรียน 
3. การท างานมีความเป็นระบบ 
สะดวก และรวดเร็ว 

1. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด และ
สวยงาม 
2. ระบบสาธารณูปโภคมีความปลอดภัย
สูง 
3. มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม รม่รื่น และ
มีบรรยากาศของการเรียนรู ้
 
 

- มาตรฐานที่ 2  
- มาตรฐานที่ 3 
- มาตรฐานที่ 6 
- มาตรฐานที่ 11 
- มาตรฐานที่ 13 

๑๕. โครงการ
พัฒนา 
การเรียนการ 
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
 
1. การจัดท า
หลักสูตรลุ่มสาระ
การเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
หลักสูตรได้รับการปรับให้เหมาะสม
กับบริบทของผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
หลักสูตรมีการปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 7  
 
 
 



 ๖๐ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 
(หลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. 
2551) 
 
 
2. เตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 
ปรับพื้นฐานการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ช้ัน ม.1,ม.4 
 
3. การจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู ้
 
4. กิจกรรมคลัง
ข้อสอบเพื่อ
ยกระดับ NT ให้
สูงขึ้น 
 
5. กิจกรรมค่าย
วิชาการ (English 
Camp) 
 
6. กิจกรรม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
 
 
 
7. กิจกรรมผลิต
สื่อการเรียนการ
สอน 
 
 
8. กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 นักเรียน ม.1 . ม.4 มีนิสัยใฝุเรียนรู้ 
สนุกกับการเรียนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ และพฒันาทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศอยู่เสมอ 
 
 
 
ครูมีแผนการจักการเรียนรู้หรือมีการ
ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน
อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 
จัดท าคลังข้อสอบเพื่อยกระดับ NTให้
สูงขึ้น 
 
 
 
นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยใฝุเรียนรู้ 
สนุกกับการเรียนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาทกัษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศอยู่เสมอ 
 
นักเรียนประมาณ 644 คน มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก โดยใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
กับเวลาและโอกาส 
 
ครูทุกคน สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปี
ละ 20 ช่ัวโมง นักเรียน ร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ผลการสอบ Post test ของนักเรียนท่ี
ปรับพื้นฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 ครูมีแผนการจักการเรียนรู้หรือมีการ
ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน
อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 
ผลสอบ O-net ของนักเรียนช้ัน ม.3 , 
ม.6 เพิ่มขึ้น 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 
 
 
 
 นักเรียนได้รับเกียรติบัตรจากการเข้า
ร่วมแข่งขัน หรืออย่างน้อยได้รับเหรียญ
ทองแดง 
 
 
ครูมีสื่อท่ีจัดหาหรือผลิตเองอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ช้ิน 
 
 
 
ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างนอ้ยปีละ 
20 ช่ัวโมง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 5  
 
 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 7  
 
 
 
- มาตรฐานที่ 5  
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 3 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 3  
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 7 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 7 
 
 
 
 



 ๖๑ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

9. กิจกรรม
สัปดาห์
ภาษาอังกฤษ 
 
 
10. กิจกรรมวิจัย
ในช้ันเรียน 
 

 นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยใฝุเรียนรู้ 
สนุกกับการเรียนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศอยู่เสมอ 
 
 ครูทุกคน สามารถท าวิจัย และ
ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
ครูมีวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ช้ิน 
 

- มาตรฐานที่ 3 
 
 
 
 
- มาตรฐานที่ 7  
 
 

๑๖. โครงการ
พัฒนาโสตทัศน
ศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. ติดตั้งล าโพงและจัดหาไมค์ลอย
ส าหรับหอประชุมใหญ่ 1 ชุด 
2. ซ่อมบ ารุงเครื่องขยายเสียงตาม
สถานท่ีภายในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
1. ได้หอประชุมที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการครู นักเรียน ประชาชน 
หน่วยงานภายนอกท่ีขอรับบริการ 
2. ระบบเสียงมีคุณภาพที่ด ี
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
หลากหลาย 
 

โรงเรียนมีระบบเสียงหน้าเสาธงที่มี
ประสิทธิภาพ มีห้องประชุมที่สามารถใช้
จัดประชุมและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้หลากหลาย สามารถจัดเป็นห้อง
ประชุมขนาดเล็กขนาดใหญ่และมีระบบ
เสียงท่ีทันสมัยมาตรฐาน มรการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

- มาตรฐานที่ 5 
- มาตรฐานที่ 12 (12.2), 
(12.3) 
 

๑๗. โครงการ
ส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาวิชา
ทหาร 

ด้านคุณภาพ 
ได้ฝึกนักศึกษาวิชาทหารกอง
เกียรติยศให้มีระเบียบวินัยสามารถ
ปฏิบัติภารกิจท่ีส าคัญของชาติและ
ของโรงเรียนได ้
ด้านปริมาณ 
นักศึกษาวิชาทหารได้ปฏิบัติหน้าที่
บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือและ
รับผิดชอบต่อโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาต ิ
 

1. นักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์ใน
วิชาทหาร 
2. นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย ฝึก
การเป็นผู้น า และผู้ตาม 
3. นักศึกษาวิชาทหารรู้จักท างานเป็นหมู่
คณะ บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือและ
รับผิดชอบต่อสังคม 

- มาตรฐานที่ 3 (3.1), 
(3.2),(3.3), (3.4) 
- มาตรฐานที่ 4 (4.3) 
- มาตรฐานที่ 7 (7.1), 
(7.2), (7.3) 
- มาตรฐานที่ 15 (15.7) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๔   เสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ   การบริหาร 
  จัดการทางการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. โครงการ
พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศกึษา 

-เพื่อให้สถานศึกษาม ี
การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และทุกฝุายมีส่วนร่วม 

-ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ร้อยละ ๙๘ 

-มาตรฐานที่ ๑๒/  
ตวับ่งช้ีที่ ๑๒.๑-๑๒.๖ 

๒. โครงการ
พัฒนางาน
งบประมาณและ
แผนงาน 

ด้านปริมาณ 
1. รายงานการตรวจสอบวัสดุ
ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
2. รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร
ปีละ 1 ครั้ง 
3. รายงานการเงินปีละ 5 ครั้ง 
4. สรุปยอดการใช้จ่ายเงินแต่ละ
ประเภทปีละ 1 ครั้ง 
5. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณจ านวน 10 เล่ม 
6. รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการ
ด าเนินงาน 
2. การใช้จ่ายเงินถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบตรวจสอบได ้
3. มีแผนงานโครงการที่ด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. มีการรายงานการตรวจสอบวัสดุ
ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
2. มีการรายงานการตรวจสอบวัสดุถาวรปี
ละ 1 ครั้ง 
3. มีรายงานการเงินปีละ 5 ครั้ง 
4. มีการสรุปยอดการใช้จ่ายเงินแต่ละ
ประเภทปีละ 1 ครั้ง 
5. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณจ านวน 10 เล่ม 
6. มีการรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการ
ด าเนินงาน 
2. การใช้จ่ายเงินถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบตรวจสอบได ้
3. มีแผนงานโครงการที่ด าเนินการตามกล
ยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน 
 

- มาตรฐานที่ 14 
 

๓. โครงการ
บุคลากรดีมี
คุณภาพ 

-เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ยึดมั่น
ในระเบียบวินัย  
-เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว 
-เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

-ครูทุกคนปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
-ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถในงานท่ี
รับผิดชอบด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่าง
น้อย ๒๐ ช่ัวโมงต่อป ี
-ครูทุกคนได้รับสวัสดิการตามสมควรและมี
ขวัญก าลังใจดี 

-มาตรฐานที่ ๗ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๘ 
-มาตรฐานที่ ๘ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๔ 

๔. โครงการ
พัฒนาระบบและ
เครือข่าย
สารสนเทศใน

-เพื่อพัฒนาระบบและเครือข่าย
สารสนเทศในโรงเรียน 
-เพื่อให้บุคลากรใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอรแ์ละ

-โรงเรียนพัฒนาระบบและเครือข่าย
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
-บุคลากร ผู้บริหารพัฒนาระบบและ
เครือข่ายสารสนเทศในโรงเรียนด้วยวิธีการ

-มาตรฐานที่ ๑๑/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ 
-มาตรฐานที ่๑๒/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๓ 



 ๖๓ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

โรงเรียน อินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน ที่ทันสมัย -มาตรฐานที่ ๑๓/ 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๓.๒ 
-มาตรฐานที่ ๑๔/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๕. โครงการพัฒนางาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด้านปริมาณ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน 3 
ฉบับ 
ด้านคุณภาพ 
1. มีการรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ 
2. มีการประสานงานระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
มีการรายงานการประชุมจ านวน 3 ฉบับ 
ด้านคุณภาพ 
มีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 
 

- มาตรฐานที่ 9 

๖. โครงการ
พัฒนาและเสริม
ประสิทธิภาพงาน
สารบรรณ 

ด้านปริมาณ 
1. ครูในโรงเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
ได้ใช้บริการ 
2. นักเรียนทุกคนได้รับรู้ข่าวสาร
เหตุการณ์ทันเวลา 
ด้านคุณภาพ 
บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดใน
โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
ทราบข้อมูลข่าวสารและการบริการ
ที่ถูกต้องทันต่อเหตุการณ ์
 

ด้านปริมาณ 
1. ครูในโรงเรียนทั้งหมดในโรงเรียนได้ใช้
บริการ เป็นไปตามเปูาหมาย 100% 
2. นักเรียนทุกคนได้รับรู้ข่าวสาร
เหตุการณ์ทันเวลา เป็นไปตามเปูาหมาย 
90% 
ด้านคุณภาพ 
บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารและการบริการที่ถูกต้องทันต่อ
เหตุการณ ์เป็นไปตามเปูาหมาย 90% 

- มาตรฐานที่ 8 (8.2) 
- มาตรฐานที่ 13 (13.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๕  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 

-เพือ่ให้โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
-เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ความ
เข้าใจอันดีก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคี ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

-โรงเรียนประสานความร่วมมือ วาง
แผนการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้น าชุมชน 
-โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-มาตรฐานที่ ๙ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๓ 
-มาตรฐานที่ ๑๓ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๓ 

๒. โครงการ
ส่งเสริมและ
ประสานงานการ
จัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ 

-เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
-เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ความ
เข้าใจอันดีก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคี ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

-โรงเรียนประสานความร่วมมือ วาง
แผนการจัดการศึกษาและโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีให้บริการด้าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(ร าไทย) อย่างน้อย ๒ โรงเรียน 

-มาตรฐานที่ ๑๓ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒ 

๓. โครงการ
ระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้หัวหน้าระดับชั้นได้ร่วมมือ
กันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนใน
ระดับชั้นของตนเอง  ให้นักเรียน
กระตือรือร้นและปฏิบัติตนเป็น
นักเรียนท่ีดีเพื่อปูองกันพฤติกรรมไม่
พึงประสงค ์ 
-เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสอบรม
และพบปะนักเรียนในระดับชั้นที่
รับผิดชอบทุกวันศุกร์ 

-นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ      
ร้อยละ ๙๕ 
-ปัญหาการแต่งกายและความประพฤติไม่
พึงประสงค์ไม่เกิน ร้อยละ ๕ 

-มาตรฐานที่ ๒ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ 

๔. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

-เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งาน 
หรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้
บุคลากรภายในโรงเรียน หน่วยงาน
ภายนอกและชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ  
ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภายนอก 

-บุคลากรในโรงเรียน หน่วยงานภายนอก 
และชุมชนได้รบัทราบข่าวสาร งาน และ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
-สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจตรงกัน 
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน หน่วยงาน
ภายนอก และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 

-มาตรฐานที่ ๑๓ 

๕. โครงการ
สายใยชุมชน
ต าบลซับจ าปา 

-เพื่อให้ชุมชนได้เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เพื่อให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

-ครู นักเรียน ชุมชนได้ร่วมกันเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของ 
ต าบลซับจ าปา 
-คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนต าบลซับจ าปาได้รับความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์ 

-มาตรฐานที่ ๑๓/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑-๑๓.๒ 
-มาตรฐานที่ ๑๕/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑-๑๕.๒ 

๖. โครงการอาชีพ
อิสระสัญจร 

-เพื่อช้ีแนะทางเลือกการประกอบ
อาชีพอิสระสร้างโอกาสการค้นพบ
ความสนใจและความถนัดทางอาชีพ 
-เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
-ประสานและเชื่อมโยงการจัด

-โรงเรียนประสานความร่วมมือ  
วางแผนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบตามลักษณะความสนใจและ
ตามอัธยาศัยและพัฒนาโรงเรียนร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้น าชุมชน  
-โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการชุมชนได้

-มาตรฐานที่ ๑๓ 



 ๖๕ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

การศึกษาร่วมกันท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. โครงการ
สายใยชุมชน
ต าบลซับจ าปา 

-เพื่อให้ชุมชนได้เผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
-เพื่อให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณวีัฒนธรรมของท้องถิ่น 

-ครู นักเรียน ชุมชนได้ร่วมกันเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรมของต าบลซับจ าปา 
-คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนต าบลซับจ าปาได้รับความรู้
และน าไปใช้ประโยชน ์

-มาตรฐานที่ ๑๓/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑-๑๓.๒ 
-มาตรฐานที่ ๑๕/ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑-๑๕.๒ 

๒. โครงการ
ส่งเสริมหลักคิดสู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
-เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน 
-เพื่อส่งเสริมและฝึกการถอด
บทเรียน สามารถถ่ายทอดความรู้
กับผู้อื่นต่อไป 

-มีทักษะในการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-ถอดบทเรียนและถ่ายทอดความรู ้
แก่ผู้อื่น 
-พัฒนาตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
 

-มาตรฐานที่ ๑ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
-มาตรฐานที่ ๓ 
-มาตรฐานที่ ๔ 
-มาตรฐานที่ ๕ 
-มาตรฐานที่ ๖ 
-มาตรฐานที่ ๗ 

๓. Thailand Go 
Green 
 

-เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์  สรุปความ
อย่างเป็นระบบ 
-เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนการ
ท างาน รักการท างาน สามารถปรับตัว
และท างานเป็นทีมได้ 
-เพื่อให้นักเรียนใฝุรู้ใฝุเรียน ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน-นอก สนุกกับการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

-นักเรียนร่วมกิจกรรมทางด้านพลังงาน
ร้อยละ ๙๐ 
-นักเรียน ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องพลังงานร้อยละ ๘๐ 

-มาตรฐานที่ ๔ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑-๔.๓ 
-มาตรฐานที่ ๖ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ 
-มาตรฐานที่ ๗ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑-๗.๒ 

๔. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนแต่ละระดับช้ันไดม้ี
ส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ีรักผิดชอบ
ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเป็นโครงการตามพระราชด าริใน
สมเด็จพระเทพฯ 
-เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่
เปรียบเสมือนเป็นครุที่พูดไม่ได ้

-นักเรียนทุกคนมีส่วนรว่มในการเรียนรู้
และดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-นักเรียนมีจิตส านึกในคุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช รักและภาคภูมิใจใน
โรงเรียน 
 

-มาตรฐานที่ ๑๓ / 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑-๑๓.๒ 

 
 


