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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ 7 ต าบลซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 15230 ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ 27  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2524  กรม
สามัญศึกษามีค าสั่งแต่งตั้ง  นายรุ่งเรือง  โสภณโภไคย   มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  และพัฒนาเป็น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมที่สมบูรณ์แบบ และเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1  โรงเรียนในฝัน  จนถึง
ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์  0356-689-228 เว็บไซต์ประจ าโรงเรียน http://www.tlw.ac.th และ         
E-mail : thaluangwittayakom@gmail.com 

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  มีเนือ้ที่จ านวน 50 ไร่ 1 งาน 14  ตารางวา  

เขตพ้ืนที่บริการต าบลซับจ าปา หมู่ที่ 1 ถึง 7 และ ต าบลทะเลวังวัด   หมู่ที่ 1 ถึง 5 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ชื่อ-สกุล     นายมนูญ  ชัยสูงเนิน   
 โทรศัพท์    087-152-2275  e-mail : mach_1@hotmail.co.th 
 วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท บริหารการศึกษา  
 ด ารงต าแหน่งเมื่อ   1 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 22 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน 
 

3. ข้อมูลครูและบุคลากร 
ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)  

 

บุคลากร 
จ านวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ผู้บริหาร / ข้าราชการครู 31 35 34 

พนักงานราชการ 3 3 3 

ลูกจ้างประจ า 1 1 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 2 

รวม 37 41 40 
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แผนภูมิแสดง   ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  

(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 
ตารางแสดง  การเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หมวดวิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ข้าราชการ
ครู 

พนักงาน
ราชการ 

ข้าราชการ
ครู 

พนักงาน
ราชการ 

ข้าราชการ
ครู 

พนักงาน
ราชการ 

ผู้บริหาร 1 - 1 - 1 - 
ภาษาไทย 4 - 4 - 4 - 

คณิตศาสตร์ 5 - 5 - 5 - 
วิทยาศาสตร์ 4 1 4 1 6 1 
สังคมศึกษา 4 - 4 - 5 - 
สุขศึกษา 2 - 2 - 2 - 
ศิลปะ 3 - 3 - 2 - 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

3 1 3 1 4 1 

ภาษาต่างประเทศ 4 1 4 1 4 1 
แนะแนว 1 - 1 - 1 - 

รวม 31 3 31 3 34 3 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
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จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต าแหน่ง วิทยาฐาน วุฒิทางการศึกษา และเพศ 

 

ฝ่ายบริหาร รวม ชาย หญิง 
ผู้บริหาร
ช านาญ

การ 

ผู้บริหาร
ช านาญ

การพิเศษ 

ผู้บริหาร
เชี่ยวชาญ 

ผู้บริหาร
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 
ตรี โท เอก 

ผู้อ านวยการ 1  1 -  -  1  -   -  - 1 - 
รวม 1 1 - - 1  -   -  - 1 - 

 
 

ครูปฏิบัติการสอน รวม ชาย หญิง ไม่มี 
วิทยฐานะ 

ครู 
ช านาฐการ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

ครู
เชี่ยวชาญ 

ตรี โท เอก 

ภาษาไทย 4  -  4 1 1 1 1  2 2  -  
คณิตศาสตร ์ 5 - 5 4 1 - - 3 2 - 
วิทยาศาสตร์ 6 3 3 2 1 3 - 3 3 - 
สังคมศึกษา 5 1 4 3 1 1 - 2 3 - 
สุขศึกษา 2 2  -  1 - 1 - 2 - - 
ศิลปะ 2 1 1 2 - - - 2 - - 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

4 1 3 2 1 1 - 3 1 - 

ภาษาต่างประเทศ 4 1 3 3 - 1 - 4 - - 
แนะแนว 1 - 1 - 1 - - - 1 - 

รวม 33 9 24 18 6 8 1 21 12 0 
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บุคลากรในสถานศึกษา 
จ าแนกต าแหน่ง/ระดับ/วุฒิการศึกษา/วันเดือนปีเกิด/บรรจุแต่งตั้ง 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก วันเกิด วันบรรจุ 

1 นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ผอ.ช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 กศ.ม. 
Ph.D. 

บริหาร
การศึกษา 

1 ธ.ค. 05 16 พ.ค.27 

2 นางประไพ อ่อนสลุง ครูเช่ียวชาญ คศ.3 วท.ม. จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา 

20 เม.ย.02 16 พ.ค.27 

3 นางรัตนาวลี ชูเมือง ครูช านาญการ
พิเศษ 

คศ.3 บธ.บ. การบริหาร
ทั่วไป 

1 ส.ค. 05 16 พ.ค.27 

4 นางเบญจางค์ เจริญสุข ครูช านาญการ
พิเศษ 

คศ.3 ค.ม. หลักสตูรและ
การสอน 

7 พ.ค. 05 18 พ.ย.34 

5 นายอุทัย ไชยสงโท ครูช านาญการ
พิเศษ 

คศ.3 ศษ.บ. การบริหาร
การศึกษา 

19 ก.พ.07 21 พ.ค.28 

6 นางบุญเรือน หาลาภ ครูช านาญการ
พิเศษ 

คศ.3 ค.ม. หลักสตูรและ
การสอน 

14 ธ.ค.08 1 ธ.ค. 36 

7 นางพยอม ไชยสงโท ครูช านาญการ
พิเศษ 

คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

25 พ.ค.14 15 พ.ย.36 

8 นางอาจารี จิตตส์ว่าง ครูช านาญการ
พิเศษ 

คศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย 19 ม.ค.04 22 มิ.ย.24 

9 นายสุนทร จติต์สวา่ง ครูช านาญการ
พิเศษ 

คศ.3 ค.ม. หลักสตูรและ
การสอน 

22 ธ.ค.02 13 ต.ค.26 

10 นางชญาภา พ่ึงสุข ครูช านาญการ
พิเศษ 

คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 20 ต.ค. 04 16 พ.ค.27 

11 น.ส.ประภาสิริ ด้วงเงิน ครูช านาญการ คศ.2 ศศ.ม. ภาษาไทย 21 มิ.ย.16 22 ก.พ.42 

12 น.ส.บุณยหนุน ประสมสุข ครูช านาญการ คศ.2 วท.ม การวางแผน
สิ่งแวดล้อมฯ 

5 ม.ค. 26 1 พ.ย. 48 

13 นางสาววันดี แววสว่าง ครูช านาญการ คศ.2 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

8 พ.ย. 21 13 ธ.ค.45 

14 นางเทพสุดา  เมฆวิลัย ครูช านาญการ คศ.2 ค.ม. การศึกษา
คณิตศาสตร ์

3 เม.ย. 26 1 ก.พ. 51 

15 นางสาวสุมติรา ด้วงหริัญ คร ู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

26 มิ.ย.08 4 ม.ค.53 
 

16 นางนิตยา  วงศ์จันทร คร ู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

15 มิ.ย.26 1 ธ.ค. 54 

17 น.ส.พริิยาตะวนั วิชานน์ชนะกจิ คร ู คศ.2 ศษ.ม. หลักสตูรและ
การสอน 

21 ก.ค.28 25ส.ค.54 

18 นายชลเทพ  สมัครการ คร ู คศ.1 ค.บ. ดุริยางค์ศลิป ์ 2 ก.ย. 27 23 ก.ค.55 

19 นางสาวทักษญา  เจรญิเวช คร ู คศ.1 วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 มี.ค. 26 29 ก.ค.56 

20 น.ส.สุธามาศ  หวังถ้ ากลาง คร ู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 7 ม.ค. 28 4 ก.พ. 56 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก วันเกิด วันบรรจุ 

21 นางสาวยุพา  สุวรรณศร ี คร ู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 16 ก.ค.31 17 พ.ย.57 

22 นายอรรถกร  จันทรเ์ทวี คร ู คศ.1 ศศ.บ. สื่อสารมวลชน
ทางกีฬา 

4 ก.ค. 31 9 ม.ค. 58 

23 นายจตุชัย  นันทวิชิต คร ู คศ.1 กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

26 ก.ย.24 9 ม.ค. 58 

24 น.ส.ศิรินภา เตมิสูงเนิน คร ู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 25 ต.ค.30 16 มี.ค.58 

25 น.ส.พรรณวรท ศริิมากร คร ู คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

19 พ.ย.90 22 พ.ค.58 

26 น.ส.อุษณีย์ ทับทิมทอง ครูผู้ช่วย  - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 9 ส.ค. 90 2 พ.ค. 59 

27 นายศุภณัฐ  แสงสวงษ์ ครูผู้ช่วย - (กศ.บ.) การสอน
ชีววิทยา 

16 ม.ค. 35 23 ธ.ค.59 

28 น.ส.พชัรินทร์ ครเูกษตร ครูผู้ช่วย - (ศล.บ.) จิตรกรรม 10 พ.ย. 31 8 พ.ค. 60 

29 น.ส.อชิรญาณ์  ณ ศริิ ครูผู้ช่วย - (กศ.บ.) สังคมศึกษา 2 ก.ค. 35 8 พ.ค. 60 

30 นางสาวเปมิกา  สุขใจ ครูผู้ช่วย - (ศษ.บ.) ภาษาอังกฤษ 27 ม.ค. 37 8 พ.ค.60 

31 นายเอกลักษ์  เอื้อสลุง ครูผู้ช่วย - (วท.บ.) ฟิสิกส ์ 22 ธ.ค. 27 8 พ.ค.60 
32 นางสาวอนงค์  วงศ์มณี ครูผู้ช่วย - (บธ.บ.) เทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ 
26 พ.ค. 29 22 ก.ย.60 

33 นายเสกสรร  แสงแก้ว ครูผู้ช่วย - (วท.บ)    เทคโนโลย ี
เซรามิก 

17 ม.ค.27 28 ธ.ค.60 
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จ านวนข้าราชการครูที่ได้รับวิทยฐานะทางการศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไม่มีวิทย
ฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ รวม 

ผู้บริหาร - - 1 - 1 
ภาษาไทย 1 1 1 1 4 

คณิตศาสตร์ 4 1 - - 5 
วิทยาศาสตร์ 2 1 3 - 6 
สังคมศึกษา 3 2 1 - 5 
สุขศึกษา 1 - 1 - 2 
ศิลปะ 2 - - - 2 

การงานอาชีพฯ 2 1 1 - 4 
ภาษาต่างประเทศ 3 - 1 - 4 

แนะแนว - 1 - - 1 
รวม 18 7 9 1 34 
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จ านวนข้าราชการครูท่ีได้รับวิทยฐานะ

 
รายช่ือพนักงานราชการ ปีการศึกษา 2561 

 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1 จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์ ครูการงานฯ 
2 นางสุรีรัตน์  แววสว่าง ครูวิทยาศาสตร์ 
3 นายฤทธินันท์  ห่อคนดี ครูภาษาจีน 
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รายช่ือลูกจ้างประจ า ปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายถวิล  กุลรักษา นักการภารโรง 

 
รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราว ปีการศึกษา 2561 

 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา ครูพ่ีเลี้ยง 
2 นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
สรุปจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 

 
กลุ่มงาน จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร 1 

ข้าราชการครู 33 
พนักงานราชการ 3 
ลูกจ้างประจ า 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 

รวม 40 
 
4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2561) 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 4 84 74 158 39.50 

ม.2 4 75 82 157 38.25 

ม.3 4 72 75 147 36.75 

ม.4 2 11 44 55 27.50 

ม.5 2 26 50 76 38 

ม.6 2 25 31 56 28 

รวม 18 293 356 649  
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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 จากตารางแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมายสถานศึกษา พบว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีจ านวนผลการเรียนมากกว่าค่าเป้าหมายมากท่ีสุด คือ 
กลุ่มสาระการเรียนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) คิดเป็นร้อยละ 82.41   รองลงมา คือ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 81.59   สังคมศึกษาฯ คิดเป็นร้อยละ 80.70  สุขศึกษาและพลศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 75.90  ศิลปะ  คิดเป็นร้อยละ 65.46   ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 64.07 ภาษาไทย คิดเป็นร้อย
ละ 63.12  คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 60.93 และวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 60.79 ตามล าดับ 
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6. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.75 21.90 31.44 26.89 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.84 26.17 32.12 30.05 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.5 48.04 26.17 32.03 29.36 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.77 26.55 32.47 30.14 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.40 18.46 25.06 32.53 21.32 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.44 26.39 29.82 35.22 28.65 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.5 50.11 24.39 29.11 34.35 26.75 
คะแนนเฉลีย่สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
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 6.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.68 25.64 33.89 26.48 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.32 29.59 35.38 28.96 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.5 54.48 29.71 35.55 28.34 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04 30.28 36.43 29.10 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 45.91 22.62 25.80 30.12 22.85 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.07 32.29 30.68 35.63 31.19 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.5 47.07 26.61 30.17 34.99 29.41 
คะแนนเฉลีย่สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.14 
 
 6.3 เปรียบเทียบผลการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2561 
 

รายวิชา 
O-Net ระดับโรงเรียน ม.3 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 43.75 47.68 

คณิตศาสตร ์ 21.90 25.64 
วิทยาศาสตร์ 31.44 33.89 
ภาษาอังกฤษ 26.89 26.48 
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รายวิชา 
O-Net ระดับโรงเรียน ม.6 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 50.40 45.91 

คณิตศาสตร ์ 18.46 22.62 
วิทยาศาสตร์ 25.06 25.80 

สังคมฯ 32.53 30.12 
ภาษาอังกฤษ 21.32 22.85 
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับดี 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ระดับดี 
 
8. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 1) ห้องสมุดมีขนาด  128  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  8,950  เล่ม  การสืบค้นหนังสือ
และการยืม-คืน ใช้ระบบ  E-Library Manager จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  
135  คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ  21.92  ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน 4  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  3 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการอาหาร    จ านวน 1 ห้อง   
   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน 1   ห้อง  
   ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ   จ านวน  1        ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์    จ านวน  91  เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน 80  เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 11  เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย 41 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของนักเรียนทั้งหมด 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ              -  เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด รอด าเนินการ 
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รอด าเนินการ 

3. ห้องศิลปะ รอด าเนินการ 

4. ห้องอุตสาหกรรม รอด าเนินการ 

5. ห้องพระพุทธศาสนา รอด าเนินการ 

6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รอด าเนินการ 

7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ รอด าเนินการ 

8. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย รอด าเนินการ 

9. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รอด าเนินการ 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

10. ห้องปฏิบัติการอาหาร รอด าเนินการ 

11. ห้องนาฏศิลป์ รอด าเนินการ 

12. ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจ าปาและป่าจ าปีสิรินธร รอด าเนินการ 

13.  สวนพฤกษศาสตร์ รอด าเนินการ 

14.  ผังจ าลองเมืองโบราณซับจ าปาและป่าจ าปีสิรินธร       รอด าเนินการ 

15.  ห้องศูนย์ประวัติศาสตร์ รอด าเนินการ 
16. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รอด าเนินการ 

 
  5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. เมืองโบราณซับจ าปา รอด าเนินการ 

2. ป่าจ าปีสิรินธร รอด าเนินการ 

3. วัดในเขตพ้ืนที่ อ.ท่าหลวง รอด าเนินการ 

4. บ้านหมอสมหวัง รอด าเนินการ 

5. โรงงานน้ าตาล TN รอด าเนินการ 

6. พิพิธภัณฑ์โป่งมะนาว รอด าเนินการ 

7. คุณมณี  เกษม (ท าดอกจ าปี) รอด าเนินการ 

8. คุณลัดดาวัลย์  ชูเมือง (ตัดเย็บ) รอด าเนินการ 

9. โรงพยาบาลชัยบาดาล รอด าเนินการ 

10. โรงพยาบาลท่าหลวง  รอด าเนินการ 

11.  หมู่บ้านซับเรือ (ถักกระเป๋าเชือกฟาง) รอด าเนินการ 

12.  หมู่บ้านหนองประดู่ (เพ้นสีเครื่องปั้นดินเผา)        รอด าเนินการ 
 

9. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย)  งบประมาณปี 2561  
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 14,688,565.68 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 14,688,565.68 
เงินนอกงบประมาณ 3,970,291.13 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,375,200.92 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 18,658,860.81 รวมรายจ่าย 19,063,770.60 
  
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ........100...........ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ.......102.17..... ของรายรับ 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
  ระดับคุณภาพ : ดี 
 1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ขยัน รับผิดชอบ มีวินัย” มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง 
การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา ส่งเสริมการออกก าลังกาย น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมเวลา
รู้เรื่องอาชีพ เช่น เลี้ยงปลาหมอ ปลูกหม่อน ปลูกกล้วย ปลูกมะนาว  การท านาข้าวไร้สารพิษ ปลูกผักบุ้ง 
เพาะถั่วงอก เมล็ดทานตะวัน เมล็ดผักบุ้ง การท าขนมคุกกี้เมล็ดทานตะวัน ท าขนมต่างๆจากแป้งกล้วย การ
ประดิษฐ์ดอกจ าปีสิรินธรจากผ้าใยบัว การท าเข็มกลัดดอกจ าปีสิรินธร เป็นต้น  
 2. ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มีจ านวน
ลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบการ
บรรยาย การท ากิจกรรมกลุ่ม การลงมือปฏิบัติจริง การร่วมมือกันเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิดกระบวนการ
ใช้ปัญหาเป็นหลัก และการเรียนรู้แบบบูรณาการ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการ
ออกก าลังกาย ยอมรับในกฎระเบียบของโรงเรียน มีทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน ในด้านของคุณลักษณะ ได้ปลูกฝังการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดย
สอดแทรกลงในกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนทุกวัน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท้ัง 8 ประการ อยู่ในระดับ ดี  ดังนี้ 
ตารางแสดง ผลการประเมินอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นอยู่ในระดับ ดี 

ชั้น/ระดับ 
ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
ม.1 (154) 97 62.98 51 33.11 6 3.89 
ม.2 (140) 90 64.29 36 25.71 14 10 
ม.3 (110) 73 66.36 29 26.36 8 7.27 
ม.4 (53) 37 69.81 10 18.86 6 11.32 
ม.5 (68) 47 69.11 7 10.29 14 20.58 
ม.6 (49) 37 75.51 8 13.55 4 8.16 
รวม (574) 381 66.37 141 24.56 52 13.64 
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จากผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนซึ่ง
เป็นทักษะส าคัญและเป็นทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เล็งเห็นความส าคัญใน
จุดนี้ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะดังกล่าวทั้งกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมใน
วันส าคัญทางภาษาไทย และวันส าคัญต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆเช่นกิจกรรมค่ายภาษาไทย  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่าน  และการเขียนอย่างต่อเนื่องและเกิดการเรียนรู้อย่างถาวร 

 

ตารางแสดง  ผลการประเมินความสารถในด้านการคิดค านวณได้เหมาะสมตามระดับชั้นอยู่ในระดับ ดี 

ชั้น/ระดับ 
ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 
ชั้นม.1 (154) 38 12.34 19 6.17 20 6.49 
ชั้นม.2 (140) 26 9.29 4 1.43 2 0.71 
ชั้นม.3 (110) 15 6.82 3 1.36 25 11.36 
ชั้นม.4 (53) 4 3.77 2 1.89 7 6.60 
ชั้นม.5 (68) 6 4.41 2 1.47 5 3.68 
ชั้นม.6 (49) 7 7.14 0 0 0 0 
รวม (574) 96 16.72 30 5.22 59 10.27 

 

จากผลการประเมินความสามารถในด้านการคิดค านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้น  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  ซึ่งใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดท า  โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีกิ จกรรมที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง จากกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาการ  และ
กิจกรรมที่เสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  จากกิจกรรม  คณิตติดแสตมป์ คลินิกคณิตศาสตร์   
ผลิตสื่อและนวัตกรรม   
 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

พัฒนาการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
  ระดับคุณภาพ : ดี 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 1. กระบวนการพัฒนา   
  1.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning  
  1.2 จัดกิจกรรม/อบรม/จัดค่ายฝึกทักษะ 
  1.3 การสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  1.4 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 
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  1.5 การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ 
 2. ผลการด าเนินงาน 
  2.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ 
  2.2 ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประกอบการเรียนรู้ หรือการท างานได้ 
  2.3 การจัดกิจกรรม /อบรม /ค่ายฝึกทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดและมีทักษะการท างาน
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ข้ึนมาได้  
  2.4 มีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ  นักเรียน
เรียนรู้และถอดบทเรียนได้ 
 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เพ่ือส่งเสริมการคิดจ าแนก
แยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 
1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ระดับคุณภาพ : ดี 
 1. กระบวนการพัฒนา   
  1.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning  
  1.2 จัดกิจกรรม/อบรม/จัดค่ายฝึกทักษะ 
  1.3 การสืบค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. ผลการด าเนินงาน 
  2.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ 
  2.2 ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประกอบการเรียนรู้ หรือการท างานได้ 
  2.3 การจัดกิจกรรม /อบรม /ค่ายฝึกทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดและมีทักษะการท างาน
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ข้ึนมาได้  
 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 3.1 การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เช่นการเข้าร่วมอบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
 3.2 การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดความคิดของผู้เรียน 

 
1.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ระดับคุณภาพ : ดี 
 1. กระบวนการพัฒนา   
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่นการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การ
ท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
  1.2 การตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
  1.3 การเพ่ิมโอกาสการเข้าใช้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน  
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  1.4 เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนได้ข่าวสารได้ถูกต้อง และเหมาะสม 
 2. ผลการด าเนินงาน  

 2.1 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากข้ึน 
 2.2 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ SGS และสามารถแก้ไข/ปรับปรุงผล

การเรียนรู้ ได ้
 2.3 ผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และติดต่อสื่อสารได้ 

 3. จุดควรพัฒนา  
 3.1 ก าหนดกฎ กติกา ระเบียบ ในการเข้าใจบริการระบบเครือข่าย ของผู้เรียน  

   3.2 การก ากับติดตาม ตรวจสอบ การเข้าใช้บริการที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
  3.3 การเพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการบริการให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
 
1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ระดับคุณภาพ : ดี 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 1. กระบวนการพัฒนา  
  โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามค่าเป้าหมาย ดังนี้  

1.1 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
  1.2 ก าหนดค่าเป้าหมายทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  1.3 การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับผลการเรียน 

1.4 จัดการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 

  1.5 การประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา 

2. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลการด าเนินงาน ดังนี้  
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

สถานศึกษา พบว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีจ านวนผลการเรียนมากกว่าค่าเป้าหมายมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ

การเรียนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) คิดเป็นร้อยละ 82.41   รองลงมา คือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

คิดเป็นร้อยละ 81.59   สังคมศึกษาฯ คิดเป็นร้อยละ 80.70  สุขศึกษาและพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75.90  

ศิลปะ  คิดเป็นร้อยละ 65.46   ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 64.07 ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 63.12  

คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 60.93 และวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 60.79 ตามล าดับ 
 

 
3. สิ่งที่จะพัฒนาต่อยอด 

3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียน 

3.2 สร้างความตระหนัก ความส าคัญของการศึกษา การใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากยิ่งข้ึน 
 
1.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
การท างานหรืองานอาชีพ 
 1. กระบวนการพัฒนา   

1.1 สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน วางแผนการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ   

  1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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  1.3 การจัดกิจกรรมฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  
  1.4 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้น่าสนใน และหลากหลาย เพ่ือให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ICT แหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. ผลการด าเนินงาน  
  2.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  
  2.2 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน ทักษะอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบการเรียนรู้ 
  2.3 ผู้เรียนเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจ จากการฝึกอบรม จากผู้เชียว
ชาญหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  2.4 ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียน  

2.5 นักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
  2.6 นักเรียนวางแผนการท างานและประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง  

2.7 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมต่อการศึกษาต่อและงานอาชีพ 
 3. จุดควรพัฒนา  

3.1 การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เช่นการเข้าร่วมอบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 

3.2 การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดความคิดของผู้เรียนด้านการท างานและ
ทักษะอาชีพ 
  3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติ  
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1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ระดับคุณภาพ : ดี 

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ปลูกฝังการพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าด้วยเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ทั้ง 8 ประการ เพ่ือให้ผู้เรียน มีค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยสอดแทรกลงในกิจวัตร
ประจ าวันของนักเรียนทุกวัน   ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ 
อยู่ในระดับ ดี ดังนี้ 

ข้อ รายการคุณลักษณะ 
ดีมาก 
(3) 

ด ี
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของจ านวน 

ระดับ ดี ขึ้นไป นร.ระดับดี ขึ้นไป 

1 รักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์ 393 109 51 21 502 87.46 
2 ซื่อสัตย์สุจริต 275 131 128 40 406 70.73 
3 มีวินัย 393 109 51 21 502 87.46 
4 ใฝ่เรียนรู้ 407 125 36 6 532 92.68 
5 อยู่อย่างพอเพียง 413 135 17 9 548 95.47 
6 มุ่งม่ันในการท างาน 275 131 128 40 406 70.73 
7 รักความเป็นไทย 393 109 51 21 502 87.46 
8 มีจิตสาธารณะ 275 131 128 40 406 70.73 

เฉลี่ยรวม 476 82.84 

 
จากตารางข้างต้น สามารถสรุปเป็นกราฟ ได้ ดังนี้ 
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    จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดในระดับด ีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.84 

1. กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียน  ผ่านโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ภายใต้ กิจกรรมสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ดังนี้ 

ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์มีกิจกรรมที่ปลูกฝัง ส่งเสริมนักเรียน  โดยผ่านกิจกรรมหน้าเสา
ธงตอนเช้า  มีการร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
      ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัย ผ่านกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน  โดยการจัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียน ม.1 และ ม.4 จัดสวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุด
สัปดาห์ ให้กับนักเรียนทุกคน  จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด     ค่ายเปลี่ยนพฤติกรรม (เอาคนดีของ
ครูคืนมา)  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง ส่งเสริม ให้นักเรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์  มีวินัย และมีอดทนมากขึ้น 

     ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านความมุ่งมั่นในการท างาน ผ่านกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจของตนเอง  การจัดท าโครงงาน
คุณธรรมของผู้เรียนทุกห้องเรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนกระบวนการ  และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

     ด้านอยู่อย่างพอเพียง  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน จึงมีการจัดท า
หลักสูตรพอเพียงเลี้ยงชีพได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น  ฝึกฝนทักษะ 
กระบวนการการท างาน  ฝึกกระบวนการคิด โดยน้อมน าหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน  

     ด้านรักความเป็นไทย  มีกิจกรรมที่ปลูกฝัง ส่งเสริมนักเรียนผ่าน กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ 
กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา และกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ  
         ความมีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมที่ปลูกฝัง ส่งเสริมนักเรียนผ่าน กิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่
ของแต่ละห้องเรียน กิจกรรมดูแลพ้ืนที่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ร่วม
พัฒนาวัดให้มีความสะอาด เพ่ือปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ ให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 

2. ผลการด าเนินงาน  
จากผลการด าเนินงาน  ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน                    

ผ่านกระบวนการ  กิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ในระดับดี  
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.84  

จากข้อมูลข้างต้น นักเรียนมีทักษะในการท างานอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม มีลักษณะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รักการท างาน ท างานอย่างมีความสุข  มีการส่งเสริมสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์  ส่งเสริมการเล่นกีฬา  ดนตรีพ้ืนเมืองโปงลาง วงดุริยางค์ การเข้าค่ายศิลปะ กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์   โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   วันส าคัญ
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ วันส าคัญของรัฐ งานบุญประเพณีท้องถิ่น  เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบ
ทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆของไทยให้คงอยู่ตลอดไป  โดยความร่วมมือระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหน่วยงานอื่นๆ  
  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะให้การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนมี
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ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  โดยน้อม
น าเอาหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน ชุมชน และตนเอง 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 การพัฒนา  ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย มากขึ้น  โดยให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้าน 
คุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียนมากขึ้น   
 
1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ระดับคุณภาพ : ดี 
  1. กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมได้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียน และชุมชน ร่วมถึงการมีจิตอาสาของผู้เรียน 
 โดยในกิจกรรมภายในโรงเรียนมีงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และการบูรณาการของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เช่นกิจกรรมวันลอย
กระทงที่ได้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระผนวกให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมย้อนยุคประเพณีไทยในอดีต กิจกรรมวัน
ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมสู่ขวัญข้าวของกลุ่มสาระภาษาไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของ
ภาษาไทย และความเป็นไทย 
 นอกจากนี้ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน 
ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถ ในการแข่งขันในกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทย ได้แก่ การแข่งขัน
มารยาทไทย ซึ่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมได้รางวัลระดับเหรียญทองทุกปี  
 ในประเพณีท้องถิ่นงานบวงสรวงเมืองซับจ าปาผู้เรียนได้มีจิตอาสาเข้าร่วมในงานแห่บุญเมือง ซึ่ง
เป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นทุกปี รวมถึงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนักเรียนมีจิตอาสาเข้าร่วมร า
บวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นประจ าทุกปี 
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ครู และนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
เทคโนโลยีของนักเรียน การแข่งขันมารยาทไทย และเพลงคุณธรรม ได้รางวัลระดับเหรียญทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมลอยกระทง บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมสู่ขวัญข้าว  

 

 
กิจกรรมวันภาษาไทย 
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กิจกรรมแห่บุญเมืองบวงสรวงเมืองซับจ าปา 

 
 

 
ร่วมงานร าบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์ 

 
 2. ผลการด าเนินงาน 
  2.1  ผู้เรียนมีความตระหนัก และให้ความร่วมมือเมื่อมีกิจกรรม 
  2.2  ผู้เรียนมีความสุข และสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม 
  2.3  ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ 
  2.4  ผู้เรียนมีจิตอาสา และรู้คุณค่าความเป็นไทย 
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ผู้เรียนมีความตระหนัก และให้ความร่วมมือเมื่อมีกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความสุข และสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม 
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ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ 
 

 
 

ผู้เรียนมีจิตอาสา 
 

 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
       3.1  โรงเรียนควรส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถ และกล้าแสดงออกในทางที่
สร้างสรรค ์
        3.2 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย แสดงถึงประเพณีไทยในอดีต เนื่องจากเยาวชนใน
สมัยใหม่ไม่เคยพบเห็น เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและซาบซึ้งความเป็นไทย 
 
1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

ระดับคุณภาพ : ดี 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
1. กระบวนการพัฒนา 

  1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
  1.2 จัดท าคู่มือนักเรียนและชี้แจงในการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และทบทวนแนวปฏิบัติให้
นักเรียนเก่า ทุกภาคการศึกษา 
  1.3 จัดโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ และค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนนักเรียนใหม่  
  1.4 จัดกิจกรรมรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง ผ่านการด าเนินงานคณะกรรมการนักเรียน  
  1.5 จัดกิจกรรม คุณธรรมทุกพ้ืนที่ ความดีทั้งโรงเรียน ผ่านการท าโครงงานคุณธรรม 
  1.6 ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย
ความเข้าใจมากขึ้น   มีการแสดงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน เคารพกฎกติกา การ
ทะเลาะวิวาทน้อยลง ซึ่งเป็นผลจากการการด าเนินโครงการคุณธรรมทุกพ้ืนที่ ความดีทั้งโรงเรียน โดยแต่ละ
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ห้องเรียนมีอย่างน้อย 1 โครงงานคุณธรรม เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมร่วมกันและเกิดจาก
ความต้องการพัฒนาตนเอง   
  นักเรียนแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน แสดงมารยาทที่เหมาะสม ผ่าน
การด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว ที่นักเรียนได้บริหารจัดการชั้นเรียนร่วม เป็นฝึกการท างานอย่างมี
ระบบ  และผลของการด าเนินโครงการเอาคนดีของครูคืนมา โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้
กล่อมเกลานักเรียนให้เป็นผู้มีมารยาทที่เหมาะสม เคารพกฎกติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  และกิจกรรม กิจการพบปะผู้ปกครอง ส่งเสริมให้โรงเรียนได้ทราบถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนแต่ละชุมชน  

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
พัฒนาคุณลักษณะความมีคุณธรรม มีวินัย และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นอัตลักษณ์

ของนักเรียน 
 
1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  ระดับคุณภาพ : ดี 

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

1. กระบวนการพัฒนา 
  1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
  1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
  1.3 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
  1.4 จัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม่ และค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนนักเรียนใหม่  
  1.5 จัดกิจกรรมรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง ผ่านการด าเนินงานคณะกรรมการนักเรียน  
  1.6 จัดกิจกรรม คุณธรรมทุกพ้ืนที่ ความดีทั้งโรงเรียน ผ่านการท าโครงงานคุณธรรม 
  1.7 ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ 

ในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรเน้นเรื่อง การใช้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย โดยการน าเสนอตัวอย่างเหตุการณ์ หรือข่าวที่เก่ียวข้องกับโทษของการใช้สารสนเทศและการสื่อสาร
ในปัจจุบันให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไข ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องท าเป็นประจ า
เพ่ือให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นเรื่องส าคัญ 

และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
            ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการด าเนินงาน  
2.1 การดูแลสุขภาพทางกายดี 
2.2 การดูแลสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมดี 
2.3 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
3.1 ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้กับนักเรียนมากขึ้น   เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในด้านการคิดค านวณพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

             3.2 ผู้เรียนน าความรู้ความสารถที่มีถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนที่สนใจและน าไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน    
  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ( พ.ศ. 2559-2561)  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก

บุคคลภายในและภายนอก ในการเสนอแนะข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้อง โดยโรงเรียนแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ปี 2559-2561ข้ึน เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน/ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ โดย
ใช้กระบวน การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเดิม สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรค เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจและกลยุทธ์ของโรงเรียน ตลอดจน
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมข้ึนใหม่ 

2. ผลการด าเนินงาน  
ผลจากกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ดังกล่าว  ได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

บุคลากรในสังกัดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมเป็นการผสมผสานแนวคิดการจัดท ากลยุทธ์เพ่ือการบริหารและพัฒนาโรงเรียนท่า
หลวงวิทยาคมควบคู่กัน ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ของ
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม มีข้ันตอนในการจัดท าดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 14 แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2559-2561 
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาด าเนินการ 

การเตรียมการวางแผน 
1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. การทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโดย
รวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดท า 
SWOT Analysis 
3. ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการเพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์ 

- ฝ่ายบริหาร 
- งานแผนงาน 
- คณะกรรมการ 

สิงหาคม – ตุลาคม 
2559 

การมีส่วนร่วมประชุมบุคลากรพิจารณาวิสัยทัศน์ 
เพื่อก าหนดเป้าประสงค์ และการด าเนินงานที่
คาดหวัง ร่วมกันการถ่ายทอด   
จัดท าแผนกลยุทธ์โดยก าหนดผู้รับผิดชอบกลยุทธ์
หลัก และโครงการ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้อง

- คณะกรรมการ 
- ผู้บริหารทุกระดับ 
- คณะกรรมการ 
- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

สิงหาคม – ตุลาคม 
2559 
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ทุกระดับไปด าเนินการตามแผน 
การปรับปรุงแผน 
1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. มีการทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์ปี 2559 เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
ช่วงปี พ.ศ. 2559-2561 

- ผู้บริหารทุกระดับ 
- งานแผนงาน 

ตั้งแต่กันยายน 2559
และท าทุกปี 

 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ของโรงเรียนต้องกระตุ้นและท าให้เกิดนวัตกรรมจากการจัดท า SWOT 

Analysis โอกาสและจุดแข็งของโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ชนบท ประกอบเกษตรกรรม งานอาชีพ และหัตถกรรม มี
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และการเป็นโรงเรียนที่มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย ให้
ตอบสนองความต้องการของชุมชน บริบทโดยรวมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งท าให้เกิดความ
เหมาะสมที่จะด าเนินกลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน โดยใช้โอกาสและความเข้มแข็งขององค์กรไปปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการด าเนินงาน 
 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management : SBM) มาเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management : SBM) คือ แนวคิดทางการบริหารและ
การจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ          
( Efficiency  &  Effectiveness  School ) ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการ 
ทั้งกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป และ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญ ให้ความส าคัญกับกระบวนการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาครู–อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัด
การศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่ต้องการ คือ คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน และกลุ่มอ านวยการ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง จัดการเรียนการสอนบูรณาการเพื่อการมีงานท าแห่งศตวรรษท่ี 21  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการบริหารอัตราก าลัง มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และก าหนดค่านิยมหลัก
ของโรงเรียน เน้นการท างานเป็นทีม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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 กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน น าวงจรคุณภาพ (Deming Cycle) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร เน้นความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 กลุ่มบริหารทั่วไป น าหลักการกระจายอ านาจมาใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน เน้นการ
บริหารแบบร่วมมือ (Cooperative Management) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ให้ความส าคัญในด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน  
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้ความส าคัญระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
น้อมน าพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
ก าหนดโมเดลการการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชื่อว่า “Moral Model ท่าหลวง
วิทยาคม” ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 กลุ่มอ านวยการ เป็นกลุ่มงานที่ประสานงานกลุ่มบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม มีการรวบรวมสารสนเทศของ
โรงเรียน เพ่ือดึงข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร รับผิดชอบโครงการต่างๆ ของโรงเรียนเพ่ือขานรับ
นโยบายของ สพฐ. อาทิเช่น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวิถี
พุทธ พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี 
ทักษะอาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีคุณธรรม จริยธรรม  

 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

 จากผลการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน ด้วยระบบการบริหารจัดการมีคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาขึ้นตามค่าเป้าหมายที่
วางไว้  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ 3 ดาว ระดับเขตตรวจราชการ ได้รับรางวัลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเป็นหน่วยขับเลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของสหวิทยาเขต
ป่าสักชลสิทธิ์ 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
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หลกัสูตรท่ีเกิดจากขอ้ก าหนดท่ีส าคญั 

 
 
 
 
 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการด าเนินงาน 
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการโดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และความพร้อมของสถานศึกษา ทั้ง
สถานที่ บุคลากรและระยะเวลา เพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนและชุมชน   
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2. ผลการด าเนินงาน 
ผลจากการความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งสถานที่ 

บุคลากรและระยะเวลาท าให้ทราบความต้องการในการพัฒนาทักษะอาชีพ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน สามารถพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ จากการประชุม
วางแผนและพิจารณาศักยภาพของโรงเรียนในการจัดท าหลักสูตรและเกณฑ์การจบการศึกษาจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาท าให้โรงเรียนสามารถจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ  แล้วประชุมเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน ร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมายและผู้รับผิดชอบ แล้วจึงด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หลังจากการน าไปใช้แล้วมีการบันทึกผล ประเมินผล แล้วสรุปรายงานเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง
ข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการท างานต่อไป 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 จากการใช้หลักสูตรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม พบว่ายังพบปัญหาการใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกัน  ส าหรับการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการยังพบปัญหาเรื่องความสามารถ ความถนัด
ของครูผู้สอน  
 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 1. กระบวนการพัฒนา   

นโยบายของโรงเรียนเน้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้ตรงกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดย
ก าหนดให้บุคลากรต้องเข้ารับการอบรมตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี ตามเกณฑ์การประเมินเพ่ือเลื่อน  
วิทยฐานะของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเน้นการพัฒนาตนเองให้
มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ก าหนดให้บุคลากรทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือ
ประเมินหาจุดเด่นและจุดที่ต้องการพัฒนาของตนเองรวมถึง เป้าหมายที่ต้องการนอกจากนี้ได้มีการจัดท า
ข้อตกลงระหว่างโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และมีการจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างครูและโรงเรียน มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและโรงเรียนโดยมุ่งเน้นใน 3 
ด้านคือ 1.ด้านคุณภาพผู้เรียนทั้งทักษะในการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต  2.ด้านครูผู้สอนการมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการพัฒนางานวิจัยฉันเรียน 3.ด้าน
สถานศึกษาโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมีระบบสาระสนเทศที่สามารถน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน
รายบุคคลได้มีการนิเทศก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงและความร่วมมือต่างๆ  
     โรงเรียนก าหนดบุคลากรให้เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเรียนรู้งานควบคู่ระหว่าง บุคลากรเดิมที่
มากประสบการณ์และบุคลากรใหม่ที่ต้องเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ิมเติม ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะ
ใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่างๆ อันเกิดผลดีต่อนักเรียนและสถานศึกษา 

2. ผลการด าเนินงาน  
            โรงเรียนก าหนดให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าปีละ 20 
ชั่วโมง ข้าราชการครูและบุคลากรที่เข้าอบรมประชุมสัมมนา สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในสาขาที่
สามารถน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใต้โครงการพัฒนา
บุคลากรโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และ
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ให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนให้สิทธิในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักได้ตาม 
ระเบียบราชการโดยประหยัด 

 โรงเรียนก าหนดให้บุคลากรทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID plan) เพ่ือวางเป้า หมายในการพัฒนา
ตนเองด้านต่างๆ เป็นการจัดท าเพ่ือให้ทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง และสิ่งที่ตนเองต้องพัฒนา และ
ในการก าหนดให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าปีละ 20 ชั่วโมง นอกจากนี้โรงเรียนได้ให้การ
สนับสนุนในการเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภาย นอกหน่วยงานซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาตนเองได้ปี 
2560 และปี 2561 พบว่าความต้องการในการพัฒนาตนเองเรียงตามล าดับได้ดังนี้  
  อันดับที่ 1 เป็นการพัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
  อันดับที่ 2 เป็นการพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  อันดับที่ 3 เป็นการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  
  อันดับที่ 4 เป็นการพัฒนาตนเองในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
                อันดับที่ 5 เป็นการพัฒนาตนเองในการพัฒนางานในหน้าที่พิเศษ 
      และในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ  โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพทั้งการลาศึกษาต่อการ   เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองการพัฒนางานพิเศษ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการประเมินได้หลายรูปแบบทั้ งรางวัลระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับประเทศ ที่ส าคัญคือการ เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างหลากหลาย และ
สม่ าเสมอ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา   
 ใช้กระบวนการ  PDCA  ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

P:  การวางแผน  มีการประชุมวางแผนการท างานและเขียนโครงการในงานอาคารสถานที่และ
สอนนักเรียนในการท างานเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

D: การลงมือปฏิบัติ  ปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ดูทรัพยากรที่เขียนในโครงการพา
นักเรียนท างานในชั่วโมงท่ีจัดการเรียนการสอน 
 C: ตรวจสอบ  ตรวจสอบในการท าว่ามีจุดบกพร่องหรือทรัพยากรไม่เพียงพอมีปัญหาตามงานใน
ด้านใดบ้าง 
 A: ปรับปรุง  เมื่อตรวจสอบแล้วก็จะรู้ว่าจุดที่เป็นปัญหาหรือทรัพยากรงบประมาณขาดแคลน
สามารถวางแผนและปรับปรุงงานจนส าเร็จ 
 2. ผลการด าเนินงาน  
 1. รับทราบงบประมาณท่ีใช้ในโครงการปรับปรุงงานและทรัพยากรที่ใช้ 
 2. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานอาชีพและน าไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อสาขาที่เก่ียวของ 
 3. จัดสภาพแวดล้อมของเรียนสวยงามข้ึน 
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 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม   
  แผนการด าเนินงานโครงการท าให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามท าให้นักเรียนมีสุขภาพใจและ
สุขภาพกายท่ีพร้อมอยากจะเรียน 
 ส่งเสริมความสามารถในการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนซึ่งมีผลิตภัณฑ์จาก
รายวิชาในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพออกมาให้ประดับตกแต่งโรงเรียน  สามารถพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นไป   
 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา   
  1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 1.2 งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์เพจเฟสบุ๊ค
ของโรงเรียน 
 1.3 ระบบบริหารจัดการการเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน เช่น ลงชื่อเข้าใช้  
 2. ผลการด าเนินงาน  
 2.1 ผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.2 ผู้เรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและถูกต้อง ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
  2.3 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม 
 2.4 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบแสดงผลการเรียนออนไลน์ (ระบบ SGS) 
 2.5 ผู้เรียนต้องลงชื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพ่ือความปลอดภัยของโรงเรียน 
 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  3.1 การตรวจเช็คอุปกรณ์ฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัย สะดวกและพร้อมต่อการใช้งาน
อยู่เสมอ 
 3.2 การก ากับติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ ก่อนน าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 3.3 การสร้างวินัยและค่านิยมที่ดี ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองของผู้เรี ยนอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                  
 ระดับคุณภาพ : ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
  ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นป่าจ าปีสิรินธรโดยกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่
หลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปของกิจกรรมชุมนุมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 2. ผลการด าเนินงาน  
 ผลการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ตามที่ได้วางแผนการด าเนินงานตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้ปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ ได้รับจากภายในห้องเรียนและภายน้องห้องเรียนโดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนของสอน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

                
     
 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนหากพบปัญหาหลังจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ระดับคุณภาพ : ดี 
 1. กระบวนการพัฒนา   

  1.1 กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  1.2 การจัดกิจกรรมฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  
  1.3 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้น่าสนใน และหลากหลาย เพ่ือให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ICT แหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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 2. ผลการด าเนินงาน  
  2.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  
  2.2 ผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการเรียนรู้ 
  2.3 ผู้เรียนเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจ จากการฝึกอบรม จากผู้เชียว
ชาญหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  2.4 ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียน  
 3. จุดควรพัฒนา  
   3.1 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สะดวก 
ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
  3.2 สร้างค่านิยมและส่งเสริมให้เห็นคุณค่า ต่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ 
ให้แก่ผู้เรียน 
 
3.3 มีก ารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ระดับคุณภาพ : ดี 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง 
ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระกับป่าจ าปีสิรินธรแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นภายในชุมชน เศรษฐกิจ
พอเพียง อาเซียน   สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีภาคเรียนละ 1 เรื่อง  
โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไป
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมี
ขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และ
น าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

๒.ผลการด าเนินงาน 
    จากการด าเนินงานโดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ส่งผล
ให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3  อยู่ในระดับ ดี 

๓. สิ่งท่ีจะพัฒนาให้ดีขึ้น 
  โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนที่ขาดทักษะความช านาญในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงภาระงานที่
นักเรียนได้รับจากรายวิชาทั้งแปดกลุ่มสาระฯ และจากกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนที่มีจ านวนมาก เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อไป 
 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาการเรียน 
  ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา  
  โรงเรียนมีระบบด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาการเรียน ดังนี้   

1. ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  2. ครูมีการพัฒนาเครื่องมือวัด วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการ

วัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

  3. มีการจัดเก็บเครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

  4. มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

  5. ครูมีการตัดสินผลการเรียนรู้ตามหลักการและประเมิน  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ

ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 2. ผลการด าเนินงาน  

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาการเรียน 
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดี ดังนี้  

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ร่องรอยหลักฐาน แหล่งข้อมูล 
มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการ
จัดการเรียนการ

โรงเรียนระบบด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาการเรียน ดังนี้  

 
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
 

ห น้ า  44 | 54 
 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ร่องรอยหลักฐาน แหล่งข้อมูล 
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. ครูมีการศึกษาหลักการวัดและ
ประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
2. ครูมีการพัฒนาเครื่องมือวัด 

วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มี

คุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล

สอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
 

-แผนการเรียนการ
สอน 
-ใบปฐมนิเทศชั่วโมง
แรก 
-ตารางสัดส่วน
คะแนน 
 
-แบบประเมิน
กิจกรรมการเรียน
ต่างๆ ทุกรายวิชา 
-Test blueprint 
 
 
 
 

-ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
-ครูผู้สอน 
 
 
 
 

 3. มีการจัดเก็บเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 

 4. มี ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล

พัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย

วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 6. ครูมีการตัดสินผลการเรียนรู้ตาม
ห ลั ก ก ารแ ล ะป ระ เมิ น   ให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้เรียนน าไปใช้

-แบบบันทึกการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ปพ.5) 
 
-แบบบันทึกการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ปพ.5) 
-ผลประเมิน
คุณลักษณะฯในทุก
รายวิชา 
-ผลประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และ
เขียนในทุกรายวิชา 
-แบบประเมินการ
สอนครูผู้สอน 
(นิเทศ) 
-รายงานสรุปสื่อการ
เรียนการสอน
ประจ าปี 
 
-แบบบันทึกการ
พัฒนาคุณภาพ

-ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
-ฝ่ายวิชาการ 
 
 
-ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
-ฝ่ายวิชาการ 
 
 
-ฝ่ายวิชาการ 
 
-ฝ่ายสื่อการสอน 
 
 
 
-ฝ่ายวิชาการ 
 
 
-ครูภาษาไทย 
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มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ร่องรอยหลักฐาน แหล่งข้อมูล 
พัฒนาตนเอง 
 

ผู้เรียน (ปพ.5) 
-สมุดแบบบันทึกการ
อ่าน ที่แสดง
ข้อเสนอแนะของครูผู้
ประเมิน 

 
 

 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 โรงเรียนควรมีแบบประเมินการสอนครูผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ระดับคุณภาพ : ดี 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 1. กระบวนการพัฒนา  

1.1 ประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน 
1.2 แต่งตั้งคณะครูผู้นิเทศ และก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
1.3 ครูผู้นิเทศด าเนินการนิเทศครูผู้สอน 
1.4 ครูผู้นิเทศสรุปผลการนิเทศร่วมกับผู้สอน 
1.5 ครูผู้นิเทศประเมินผลการนิเทศ 

 2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการนิเทศจากผู้เชี่ยวชาญ 
2.2 ครูได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน และการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสม 
2.3 ครูได้น าเสนอนวัตกรรม และกิจกรรมการสอนแปลกใหม่ ใช้การวัดและประเมินผลที่

หลากหลาย 
2.4 ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อ และกิจกรรม รวมทั้งจัด

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้ดี 
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

น าข้อค้นพบ หรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการเรียนการสอน และน าปัญหาผู้เรียนมาท าวิจัย  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา                                 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับคุณภาพ : ดี 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี  
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ใน
ระดับด ี 

ทั้งนี้  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น ผู้เรียนที่มีความบกพร่องได้รับการพัฒนาจนมีพัฒนาการทางการอ่านออก เขียนได้ดีขึ้น สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด ตามผลการประเมิน ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานใน
การพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เยี่ยม วิเคราะห์  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมี
ผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการ
วางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ 3  
ความโดดเด่นของสถานศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
  1. มีผลการประเมิน ระดับดี 
  2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  
   1) นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ระดับเขต อันดับที่ 34  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขต อันดับที่ 25 
   2) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.84 ของ
นักเรียนทั้งหมด 
   3) นักเรียนมีภูมิล าเนาในท้องถิ่น ใกล้โรงเรียน ท าให้นักเรียนมีพ้ืนฐานอาชีพ และทักษะ
การท างาน 
   4) นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 32 รายการ  และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ จ านวน 10 รายการ  
   5) นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งด้านการเรียนและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  
  3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
   1) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่วิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) ส่งเสริมให้น าบุคคลท้องถิ่นหรือครูภูมิปัญญาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  1. มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
  2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  
   1) โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
   2) โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management : SBM) มาเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหาร
โรงเรียน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management : SBM) และแบ่ ง
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร
งบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มอ านวยการ 
   3) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการจ าปีสิรินธร และหลักสูตร
ฝึกทักษะอาชีพและการมีงานท าพอเพียงเลี้ยงชีพได้ 
   4) โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางงการศึกษาและการสร้างขวัญก าลังใจ 
   5) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
  6) โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค และระบบบริหาร
จัดการการเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน เช่น การลงชื่อเข้าใช้ 
  3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
   1) พัฒนาระบบสารสนเทศ และเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ เป็นปัจจุบัน 
   2) จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกหลักสูตรร่วมกัน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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   3) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาอย่างสากล ร่วมกับการน าหลักปรัชญาของงเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารงาน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
  1. มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
  2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  
   1) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โครงการ งาน 
กิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน 
   2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
และแหล่งเรียนรู้ท่องถิ่น 
   3) มีศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจ าปาและป่าจ าปีสิรินธร มุมดาราศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  และห้องปฏิบัติการ 
   4) โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหม่เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้และทักษะการเรียนรู้  
และจัดค่ายคุณธรรมและท าโครงงานคุณธรรมทุกห้องเรียน  
   5) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านร้อยละ 100 โดยครูที่ปรึกษา 
  3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
   1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการตามระบบ ให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น  
   2) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ทั้งแบบจัดหาร และสร้างสรรค์ 
   4) ส่งเสริมให้น าบุคคลท้องถิ่นหรือครูภูมิปัญญาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
 

ห น้ า  49 | 54 
 

   ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 

   ะ   โ งเ  ย ท  หลวงวิทย ค  เ ื่ ง ให ใช   ต ฐ           ั้ พ้ื ฐ    ะ ับ        
 ั้ พ้ื ฐ   เพื่      ะ ั คุณภ พภ ยใ   งสถ        ปีการศึกษา 2561 

 ประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมเรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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ประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมี
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศ
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 27  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน        
       
  ประกาศ ณ วันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2561  
 
 
 
 
       
      ( นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ฉบับลงวันที่ 11  กันยายน พ.ศ. 2561 
............................................................. 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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 3 .5  มี การแลก เปลี่ ยน เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุ งการจั ดการ เรียนรู้ 

 

   
        

ประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน              

  ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 
 
 
           
 
 
       
      ( นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
............................................................. 

    ฐ  ที่ 1    ภ  ข   ู้เ ีย  
ประเด็นมาตรฐาน  ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

    ฐ  ที่ 1    ภ  ข   ู้เ ีย  ระดับดี 
ด้       ฤทธิ์ท   ิช    ข   ู้เ ีย   
 )  ู เ  ย   คว  ส    ถใ            เ  ย     สื่ ส  และ   คิ ค   วณ 

 
ระดับดี 

 )  ู เ  ย   คว  ส    ถใ    คิ วิเค  ะห์  คิ  ย  ง  วิจ  ณญ ณ  ภิ    ย
แล เ ล ่ย คว  คิ เห็  และแ   ัญห  

ระดับดี 

3)  ู เ  ย   คว  ส    ถใ    ส   ง วัต     ระดับดี 
4)  ู เ  ย   คว  ส    ถใ    ใช เทคโ โลย ส  ส เท และ   สื่ ส   ระดับดี 
 )  ู เ  ย    ลสั ฤทธิ์ท ง   เ  ย ต  หลั สูต สถ        ระดับดี 
 )  ู เ  ย   คว   ู  ทั  ะพื้ ฐ   และเจตคติท ่  ต  ง    ช พ ระดับดี 
ด้           ท่ี          ข   ู้เ ีย  
 )      คุณลั  ณะและค   ิย ท ่  ต  ท ่สถ          ห   

 
ระดับดี 

 ) คว  ภู ิใจใ ท  งถิ่ และคว  เ ็  ทย ระดับดี 
3)    ย   ับท ่จะ ยู   ว  ั บ คว  แต ต  งและหล  หล ย ระดับดี 
 4) สุ ภ วะท ง   ง  ย และจิตสังค  ระดับดี 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ประเด็นมาตรฐาน  ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
    ฐ  ที่ 2    บ     บ ิห          ด    ระดับดีเลิศ 
 .    เ ้ ห  ยวิสัยทั  ์และพั ธ ิจท ่สถ          ห  ชั เจ  ระดับดีเลิศ 
 .     ะบบบ ิห  จั    คุณภ พ  งสถ        ระดับดีเลิศ 
 .3    เ ิ ง  พัฒ  วิช    ท ่เ   คุณภ พ ู เ  ย   บ    ต  หลั สูต สถ        
และทุ  ลุ  เ ้ ห  ย 

ระดับดีเลิศ 

  .4 พัฒ  ค ูและบุคล   ให   คว  เช ่ยวช ญท งวิช ช พ ระดับดีเลิศ 
  .  จั สภ พแว ล   ท ง  ยภ พและสังค ท ่เ ้ื ต     จั    เ  ย  ู  ย  ง  คุณภ พ ระดับดีเลิศ 
 .  จั  ะบบเทคโ โลย ส  ส เท เพ่ื ส ับส ุ    บ ิห  จั    และ   จั    เ  ย  ู  ระดับดีเลิศ 

 

    ฐ  ที่ 3    บ       ด   เ ีย       ที่เ ้  ู้เ ีย เ ็      ญ 

ประเด็นมาตรฐาน  ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
    ฐ  ที่ 3    บ       ด   เ ีย       ที่เ ้  ู้เ ีย เ ็      ญ ระดับดี 
3.  จั    เ  ย  ู       ะบว    คิ และ ฏิบัติจ ิง และส    ถ       ะยุ ต์ใช ใ ช วิต    ระดับดี 
3.  ใช สื่  เทคโ โลย ส  ส เท  และแหล งเ  ย  ู ท ่เ ้ื ต     เ  ย  ู  ระดับดี 
3.3      บ ิห  จั    ชั้ เ  ย เชิงบว  ระดับดี 
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3.4 ต วจส บและ  ะเ ิ  ู เ  ย  ย  งเ ็  ะบบ และ    ล  พัฒ   ู เ  ย  ระดับดี 
3.       แล เ ล ่ย เ  ย  ู และให     ูลสะท    ลับเพ่ื พัฒ  และ  ับ  ุง   จั    เ  ย  ู  ระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบต่อรายงานประจ าปีของ

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 22 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562  โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 โดย
ลงนามบันทึกให้ความเห็นชอบ ไว้ ที่นี้ 
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๑๕______________________________กรรมการและเลขานุการ 
( นายนิมิตร  โลหะเวช ) 


