
 
๑ 

ตอนที ่ตอนที ่๑๑    
ข๎อมูลพื้นฐานข๎อมูลพื้นฐาน  

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ตั้งอยูํเลขท่ี ๑๖๓ หมูํ ๗ ต าบลซับจ าปา อ าเภอทําหลวง  จังหวัดลพบุรี 
รหัสไปรษณีย์ ๑๕๒๓๐  โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๖-๑๙๒๒ เว็บไซต์ประจ าโรงเรียน http://www.tlw.ac.th และ     
E-mail : thaluangwittayakom@gmail.com เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  มีเนื้อที่จ านวน ๕๐ ไรํ ๑ งาน         
๑๔  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการต าบลซับจ าปา หมูํที่ ๑ ถึง ๗ และ ต าบลทะเลวังวัด   หมูํที่ ๑ ถึง ๕ 
 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมได๎รับการอนุมัติให๎จัดตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๒๔  
กรมสามัญศึกษามีค าสั่งแตํงตั้ง  นายรุํงเรือง  โสภณโภไคย   มาด ารงต าแหนํงอาจารย์ใหญํ  และพัฒนาเป็น
โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมท่ีสมบูรณ์แบบ และเป็นโรงเรียนต๎นแบบ ๑ อ าเภอ ๑  โรงเรียนในฝัน  จนถึงปัจจุบันนี้    
 ทิศเหนือ  ติดตํอกับ  ต าบลบัวชุม , ต าบลทํามะนาว , ต าบลทําดินด า  อ าเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับ  ต าบลบัวชุม ,  ต าบลซับตะเคียน  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

และ อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันตก  ติดตํอกับ  ต าบลโคกสลุง ,  อ าเภอพัฒนานิคม  และต าบลมะกอกหวาน       

ต าบลชัยบาดาล  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 ทิศใต๎   ติดตํอกับ  ต าบลห๎วยขุนราม ,  ต าบลน้ าสุด ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม  

จังหวัดลพบุรี 
 วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนทําหลวงวิ ทยาคม  มุํงม่ันพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล        
มีคุณธรรม น าความรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มีความเป็นไทย ใช๎แหลํงเรียนรู๎ควบคูํบูรณาการ โดยชุมชนและหนํวยงาน
มีสํวนรํวมพร๎อมก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ ควบคูํบูรณา การให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
๒. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม  น าความรู๎ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น            
๓. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ บ๎าน วัด โรงเรียน ชุมชน และหนํวยงานอื่นมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
๔. จัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 

 



 
๒ 

เป้าประสงค์ 
 ๑.  ด๎านนักเรียน : มีนิสัยใฝุรู๎  รัก การอํานและการค๎นคว๎า  แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  

เป็นคนดี  มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ   มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และ
แก๎ปัญหา สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู๎ สร๎างงาน  สร๎างอาชีพ  สามารถ
น าเสนอผลงานได๎อยํางสร๎างสรรค์  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอยํางม่ันใจในตนเอง 
พร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

 ๒.  ด๎านครู   :  มีจรรยาบรรณ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท๎องถิ่น และจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ อยํางมี
ประสิทธิภาพโดยจัดท าสื่อ นวัตกรรม ง านวิจัย และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย  เหมาะสมกับนักเรียน  มีความกระตือรือร๎น  สนใจ  ใสํใจดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยํางเต็มก าลังความสามารถ 
พร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

 ๓.  ด๎านผู๎บริหาร : เป็นผู๎น าในการเปลี่ยนแปลงให๎โรงเรี ยนมีการบริหารจัดการที่ดี  มี
ความรู๎ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร นวัตกรรม  และ
กระบวนการเรียนรู๎ไปสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน  โดยอาศัยการมีสํวนรํวมจากทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 
พร๎อมก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 

 ๔.  ด๎านโรงเรียน : เป็นโรงเรียนดีใกล๎บ๎าน  มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  มีเอกลักษณ์อันโดดเดํน เป็นต๎นแบบของการ
ปฏิรูปการศึกษาพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนซึ่ งเกิดจากการรํวมคิด รํวมปฏิบัติ  
รํวมพัฒนา  รํวมสนับสนุนจากทุกหนํวยงาน 

 ๕.  ด๎านผู๎ปกครองและชุมชน  
     :  ให๎การยอมรับ  เชื่อถือ  มีสํวนรํวม  และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓ 

แผนผังโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียน    
    ชื่อ-สกุล     นางกาญจนา  บุญคง   
    โทรศัพท์    ๐๘๙-๘๐๒-๗๒๖๙  
    e-mail    kanchana๓๔๓@gmail.com 
    วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ค.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ 
    ด ารงต าแหนํงเมื่อ  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  
    จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๗ เดือน 
 ๒)  รองผูอ้ านวยการโรงเรียน  ๑  คน 
   ๒.๑) ชื่อ-สกุล   นายไพฑูรย์  นวลสลุง   
    โทรศัพท์    ๐๘๖ - ๐๐๓๕๖๘๐  
    e-mail   ronghilo@gmail.com  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์   
       ป.บัณฑิต  การบริหารการศึกษา  
    รับผิดชอบ  กลุํมบริหารวิชาการ กลุํมบรหิารงบประมาณ   
       กลุํมบริหารงานทั่วไป  
       กลุํมบริหารงานบุคคล  
       และกลุํมบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 



 
๔ 

   

๓ ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน   ๒๕๕๗) 
๑) จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น  ๖๑๗  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนดังนี้  

 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน ( คน ) 

เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

ม. ๑ ๔ ๕๘ ๘๐ ๑๓๘ ๓๕ 
ม. ๒ ๔ ๗๓ ๖๘ ๑๔๑ ๓๕ 
ม. ๓ ๔ ๖๗ ๖๓ ๑๓๐ ๓๓ 
ม. ๔ ๓ ๓๐ ๕๑ ๘๑ ๒๗ 
ม. ๕ ๒ ๑๘ ๔๐ ๕๘ ๒๙ 
ม. ๖ ๒ ๒๐ ๔๙ ๖๙ ๓๕ 
รวม ๗ ๒๖๖ ๓๕๑ ๖๑๗  

 

 ๒)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)      ๕๙๑   คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๙๕.๗๘ 
 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๕๙๑  คน คิดเป็นร๎อยละ  ๙๕.๗๘  
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม   ๑๒  คน        คิดเป็นร๎อยละ   ๑.๙๔ 
 ๕) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๒๖  คน คิดเป็นร๎อยละ  ๔.๒๑  
 ๖)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ                 - คน        คิดเป็นร๎อยละ  -   
 ๗)  จ านวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ  ๒๒๐   คน    คิดเป็นร๎อยละ  ๓๕.๖๖
 ๘)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๒๖ คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๔.๒๑ 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                        -        คน    คิดเป็นร๎อยละ  -   
 ๑๐) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
      ม.๓  จ านวน ๘๗   คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๗๓.๓๖  
     ม.๖  จ านวน   ๕๘    คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๘๗.๘๘  
 ๑๑) อัตราสํวนครู : นักเรียน   
  ข๎าราชครู : นักเรียน  มีอัตราสํวน   ๑  :  ๒๐ 
  ข๎าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ๎าง : นักเรียน มีอัตราสํวน ๑ : ๑๙ 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  ๖๑๗  คน   
คิดเป็นร๎อยละ   ๑๐๐  
 ๑๓) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง     ๕๙๐  คน คิดเป็นร๎อยละ  ๙๕.๖๒ 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน    ๕๙๐  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๙๕.๖๒ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอกประเทศ     
  ในประเทศ   ๖๑๗   คน      คิดเป็นร๎อยละ    ๑๐๐  
  นอกประเทศ -   คน      คิดเป็นร๎อยละ   - 



 
๕ 

 ๑๘ ) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ อยําง
สม่ าเสมอ  ๖๑๗  คน  คิดเป็นร๎อยละ   ๑๐๐   
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา     
๖๑๗ คน  คิดเป็นร๎อยละ   ๑๐๐  
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามท่ีก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา  ๕๑๑  คน  คิดเป็นร๎อยละ   ๘๒.๘๒   
 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ    
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อายุราช 

การ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ช้ัน 

จ านวนครั้ง/
ช.ม.ที่พัฒนา/

ปี (เฉลี่ย) 

๑ นางกาญจนา บุญคง 5๑ ๒๘ ปี ๔ เดือน 
ผู๎อ านวยการ

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ - 95/665/1 

๒ นายไพฑูรย ์ นวลสลุง 3๕ ๑๐ ปี ๒ เดือน 
รองผู๎อ านวยการ

ช านาญการ 
ป.

บัณฑิต 
การบริหาร
การศึกษา 

- 24/168/1 

๓ นางประไพ อํอนสลุง ๕๕ ๓๐ ปี ๙ เดือน 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
วท.ม. 

จิตวิทยาการให๎
ค าปรึกษา 

ภาษาไทย 
/ม.ปลาย 22/154/1 

๔ นางรัตนาวล ี ชูเมือง ๕๒ ๓๐ ปี ๙ เดือน 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
บธ.บ. การบริหารทั่วไป 

สังคมศึกษา 
/ม.ต๎น 8/56/1 

๕ นางเบญจางค ์ เจริญสุข ๕๒ ๒๓ ปี ๓ เดือน 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

หลักสูตรและการ
สอน 

การงานฯ 
/ม.ต๎น 12/84/1 

๖ นายอุทัย ไชยสงโท ๕๑ ๒๙ ปี ๙ เดือน 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 

พลศึกษา 
/ม.ต๎น 2/14/1 

๗ นางบุญเรือน หาลาภ ๔๙ ๒๑ ปี ๓ เดือน 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ค.ม. 

หลักสูตรและการ
สอน 

วิทยาศาสตร์/
ม.ต๎น-ปลาย 14/98/1 

๘ นางพยอม ไชยสงโท ๔๓ ๒๑ ปี ๓ เดือน 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
/ม.ต๎น-ปลาย 13/91/1 

๙ นางอาจาร ี จิตต์สวําง ๕๔ 
๓๓ ปี ๑๐ 

เดือน 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ศษ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
/ม.ต๎น 7/49/1 

๑๐ นายสุนทร จิตต์สวําง ๕๕ ๓๑ ปี ๔ เดือน 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ค.ม. 

หลักสูตรและการ
สอน 

วิทยาศาสตร์ 
/ม.ปลาย 10/70/1 

๑๑ นางสถาพร เรืองแย๎ม ๕๓ ๓๐ ปี ๙ เดือน 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ
/ม.ต๎น- ปลาย 5/35/1 

๑๒ นางบุปผา ใจดี ๕๐ ๒๑ ปี ๑ เดือน 
คร ู

ช านาญการ 
ศษ.บ. วัดผลการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
/ม.ต๎น 8/56/1 

๑๓ นางสุภาพ มงคล ๔๐ ๑๗ ปี ๖ เดือน 
คร ู

ช านาญการ 
 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ

/ม.ปลาย 18/126/1 



 
๖ 

ที่ ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุราช 

การ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ช้ัน 

จ านวนครั้ง/
ช.ม.ที่พัฒนา/

ปี (เฉลี่ย) 

๑๔ นางศิริพร รอดกสิกรรม ๓๙ ๑๘ ปี ๘ เดือน 
คร ู

ช านาญการ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ
/ม.ต๎น-ปลาย 15/105/1 

๑๕ น.ส.ประภาสิร ิ ด๎วงเงิน ๔๑ ๑๖ ปี 
คร ู

ช านาญการ 
ศศ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
/ม.ต๎น 11/77/1 

๑๖ นางสาวภัทิรา สอาด ๓๑ ๙ ปี ๔ เดือน 
คร ู

ช านาญการ 
ศษ.บ. นาฎศิลป์ไทย 

ศิลปะ/ 
ม.ต๎น-ปลาย 26/63/1 

๑๗ น.ส.บุณยหนุน ประสมสุข ๓๒ ๙ ปี ๔ เดือน 
คร ู

ช านาญการ 
วท.ม 

การวางแผน
สิ่งแวดล๎อมฯ 

วิทยาศาสตร์/
ม.ต๎น-ปลาย 11/147/1 

๑๘ นางสาววันดี แววสวําง ๓๖ ๑๒ ปี ๔ เดือน 
คร ู

ช านาญการ 
วท.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การงานฯ 
/ม.ต๎น 9/91/1 

๑๙ นางเทพสุดา เมฆวิลัย ๓๑ ๗ ปี ๑ เดือน 
คร ู

ช านาญการ 
ค.ม. 

การศึกษา
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
/ม.ปลาย 21/147/1 

๒๐ นางสาวสุมิตรา ด๎วงหิรัญ ๔๙ ๕ ปี ๓ เดือน ครู ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา/
ม.ต๎น-ปลาย 

 

13/91/1 

๒๑ น.ส.ณิชชาพัณณ์ ฉิมมา ๒๙ ๔ ปี ๖ เดือน ครู กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

/ม.ต๎น 6/42/1 

๒๒ นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา ๒๗ ๓ ปี ๘ เดือน ครู ศษ.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
การงานฯ 
/ม.ปลาย 17/119/1 

๒๓ น.ส.พิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ ๒๙ ๓ ปี ๖ เดือน คร ู ศษ.ม. 
หลักสูตรและการ

สอน 
สังคมศึกษา/ 
ม.ต๎น-ปลาย 22/154/1 

๒๔ นายสิริพงศ ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ ๒๙ ๓ ปี ๑๑ เดือน คร ู ค.บ. ดุริยางค์ศิลป ์
ศิลปะ/ 

ม.ต๎น.ปลาย 18/126/1 

๒๕ นายชลเทพ สมัครการ ๓๐ ๒ ปี ๗ เดือน ครู ค.บ. ดนตรีสากล 
ศิลปะ/ 

ม.ต๎น-ปลาย 15/105/1 

๒๖ นางสาวพรทิพย์ พุฒหอม ๒๗ ๓ ปี ๒ เดือน ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา/
ม.ต๎น-ปลาย 18/126/1 

๒๗ นางสาวทักษญา เจริญเวช ๓๒ ๑ ปี ๗ เดือน ครูผู๎ชํวย วท.ม. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์/
ม.ต๎น-ปลาย 13/91/1 

๒๘ นายนฎกร บุญล๎อม ๒๕ ๑ ปี ๖ เดือน ครูผู๎ชํวย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์/
ม.ต๎น-ปลาย 8/56/1 

๒๙ นางสาวยพุา สุวรรณศร ี ๒๖ ๓ เดือน ครูผู๎ชํวย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์/
ม.ต๎น-ปลาย 5/35/1 

๓๐ นางสาวดลยา แก๎ววิเชียร ๒๔ ๓ เดือน ครูผู๎ชํวย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
/ม.ต๎น-ปลาย 1/7/1 

๓๑ นายอรรถกร จันทร์เทวี ๒๖ ๑ เดือน ครูผู๎ชํวย ศศ.บ. 
สื่อสารมวล 
ชนทางกีฬา 

สุขศึกษาฯ 
/ม.ต๎น-ปลาย 6/42/1 

๓๒ นายจตุชัย นันทวิชิต ๓๓ ๑ เดือน ครูผู๎ชํวย พธ.บ. 
พระพุทธ- 
ศาสนา 

สังคมศึกษา 
/ม.ต๎น-ปลาย 3/21/1 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   ๓๐  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๙๓.๗๕  
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   ๓๒  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 



 
๗ 

 ครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ จ.ส.ต.ธนพงษ ์ วรรณมาตย์ ๓๗ ๑๓ ปี ๓ เดือน ค.บ. 
อุตสาหกรรม

ศิลป ์
การงานฯ 
/ม.ปลาย 

งบประมาณ 

๒ นางสุรีรัตน์    แววสว่าง ๓๓ ๕ ปี ๑ เดือน วท.บ. เคม ี
วิทยาศาสตร ์
/ม.ต้น-ปลาย 

งบประมาณ 

๓ น.ส.ศิรินภา   เติมสูงเนิน ๒๗ ๓ ปี ๙ เดือน ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

/ม.ต้น-ปลาย 
งบประมาณ 

๔ น.ส.จินตกาญจน์ อุ่นจิตร ๒๓  ๑ ปี ๑๐ เดือน ศศ.บ. 
จิตวิทยา

อุตสาหกรรมฯ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ งบประมาณ 

๕ น.ส.รุ่งนภา ชัยภา ๒๑ ๑ ปี ๘ เดือน 
ก าลังศึกษา 

ศศ.บ. 
ส านักงาน 

นักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

งบประมาณ 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที่ อาคารสถานที่ จ านวน (หลัง,สนาม) 
๑ อาคารเรียนถาวรแบบ ๑๐๘ ล ๑ หลัง 
๒ อาคารเรียนถาวรแบบ ๒๑๖ ล ๑ หลัง 
๓ อาคารประกอบ ๒ หลัง 
๔ โรงอาหาร ๑ หลัง 
๕ โรงฝึกงาน แบบ ๑๐๐/๒๗ ๑ หลัง 
๖ หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ๑ หลัง 
๗ บ๎านพักครู แบบ ๒๐๒ ก-๒๐๓/๒๗ ๗ หลัง 
๘ ห๎องน้ าชาย-หญิง ๔ หลัง 
๙ สนามฟุตบอล ๑ สนาม 

๑๐ สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม 
๑๑ สนามเทเบิลเทนนิส ๑ สนาม 
๑๒ สนามตะกร๎อ ๒ สนาม 
๑๒ สนามวอลเลย์บอล ๒ สนาม 
๑๓ สนามฟุตบอล ๒ สนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จําย)  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๒,๑๗๘,๙๒๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง ๑๒,๑๗๘,๙๒๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๒,๓๖๕,๓๒๓.๓๕ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๑๗๘,๔๐๕.๔๒ 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ ๑๔,๕๔๔,๒๔๓ รวมรายจ่าย ๑๔,๓๕๗,๓๒๕ 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง     คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร๎อยละ  ๙๒.๐๙  ของรายรับ 
 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีพ้ืนที่ทั้งหมดอยูํในเขตอ าเภอทําห ลวงซึ่งอยูํทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรีเชื่อมติดตํอระหวํางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูํ หํางจาก
จังหวัดลพบุรีประมาณ  ๘๗  กิโลเมตร  มี ๖ ต าบล  คือ  ต าบลทําหลวง  ต าบลแกํงผักกูด  ต าบลหนองผักแวํน  
ต าบลซับจ าปา  ต าบลหัวล า  และต าบลทะเลวังวัด  สถาน ที่ / หนํวยงาน / องค์กรใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน  
ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนต าบลซับจ าปาสถานีอนามัยต าบลซับจ าปา  โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมตั้งอยูํในต าบล
ซับจ าปา  ประชาชนสํวนใหญํย๎ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดในภ าคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตั้ง
บ๎านเรือนที่อยูํอาศัยมีลั กษณะกระจายหํางกัน  การประกอบอาชีพขอ งชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม          
มีประชากรประมาณ  ๔,๓๗๖  คน  (ชาย =๒,๑๕๕ คน หญิง = ๒,๒๒๑ คน ) สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ  
ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีเป็นที่รู๎จักโดยทั่วไปคือ ไมํมี  เนื่องจากประชากรสํวนใหญํได๎ย๎ายถิ่ นมาจาก
ตํางท๎องที่จึงมีความแตกตํางกันบ๎างทางวัฒนธรรม จารีต  ประเพณี  และภาษาพูด มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมท าให๎ประชาชนในชุมชนไมํมีวัฒนธรรมประจ าท๎องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น 

 ๒) ผู้ปกครองจบการศึกษา   
  ต่ ากวําระดับปริญญาตรี    จ านวน    ๕๘๙   คน 
  ระดับปริญญาตรี              จ านวน    ๒๘     คน 
  สูงกวําระดับปริญญาตรี     จ านวน    -      คน 
 ๓) อาชีพหลักของผู้ปกครอง  
  รับราชการ      จ านวน   ๓     คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๐.๔๙ 
  ค๎าขาย             จ านวน   ๔๙     คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๗.๙๔ 
  เกษตรกรรม     จ านวน   ๔๕๑  คน   คิดเป็นร๎อยละ   ๘๑.๐๓ 
  รับจ๎าง         จ านวน   ๑๑๔     คน   คิดเป็นร๎อยละ   ๗๓.๖๙ 
  ไมํมีอาชีพ     จ านวน     -     คน   คิดเป็นร๎อยละ  - 
  อ่ืนๆ              จ านวน     -    คน   คิดเป็นร๎อยละ  – 
 
 



 
๙ 

 ๔) ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ   
  พุทธ               จ านวน   ๖๑๗   คน   คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
  คริสต์              จ านวน    -       คน   คิดเป็นร๎อยละ   - 
  อิสลาม            จ านวน    -     คน    คิดเป็นร๎อยละ   -  
  อ่ืนๆ                จ านวน    -     คน   คิดเป็นร๎อยละ   -  
 ๕) รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองต่อครอบครัวต่อปี   
  (  ๓๙  คน  )          น๎อยกวํา  ๒๐,๐๐๐   บาท 
  (  ๑๑๔ คน )          ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐    บาท 
  (  ๔๕๑ คน)           ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐    บาท 
  (  ๑๓  คน )          มากกวํา  ๔๐,๐๐๐     บาท 
 ๖) รายรับและรายจ่ายของโรงเรียน   
  (     /     )      รายรับมากกวํารายจําย (           )     รายจํายมากกวํารายรับ 
 ๗) งบพัฒนาวิชาการ   
  (      /     )    มากกวําร๎อยละ ๒๕  (            )    น๎อยกวําร๎อยละ ๒๕ 
 ๘) ทรัพยากรที่จ าเป็นของโรงเรียน  ได้แก่  คอมพิวเตอร์    
  (            )    น๎อยกวํา  ๑๐  เครื่อง (            )    ๑๐-๓๐  เครื่อง 
  (      /     )   มากกวํา  ๓๐  เครื่อง  มี   ๙๑     เครื่อง 
 ๙) พื้นที่ห้องสมุดของสถานศึกษา 
  (            )   น๎อยกวํา  ๓  ห๎องเรียน (     /      )     ๓-๕  ห๎องเรียน 
  (            )   ห๎องสมุดแยกเป็นอาคารตํางหาก 
 ๑๐) จ านวนคร้ังที่สถานศึกษาเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน 
  (           )   น๎อยกวํา  ๕  ครั้ง  (     /     )      ๕-๑๐  ครั้ง 
  (           )   มากกวํา  ๑๐   ครั้ง 
 ๑๑) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน   
  โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม  มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยชุมชนได๎ให๎ การสนับสนุนการจัด

การศึกษาของโรงเรียน  เชํน การมอบทุนการศึกษาอยํางตํอเนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบลซับจ าปา  
นอกจากนี้ชุมชนยังมีสํวนรํวมในการให๎ความรู๎แกํโรงเรียน เชํน การเป็นวิทยากรพิเศษ  การฝีกอาชีพแกํนักเรียน  
เป็นแหลํงเรียนรู๎ เชํน เมืองโบราณซับจ าปา  ปุาจ า ปีสิรินธร  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มีการสร๎างเครือขําย
ระหวํางบ๎านกับโรงเรียนอยํางแนํนเฟูน  เป็นโรงเรียนเดียวที่เปิดสอนชํวงชั้นที่  ๔  ในเขตอ าเภอทําหลวง  

 ส าหรับข๎อจ ากัดโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม  อยูํไกลจาก ที่วําการอ าเภอทําหลวง และผู๎ปกครองสํวน
ใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะคํอนข๎างยากจน   
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
 โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
 รายวิชาพ้ืนฐาน  นักเรียนจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของกลุํมสาระการเรียนรู๎  ๘  กลุํม
สาระการเรียนรู๎ให๎ครบจ านวน  ๖๖  หนํวยกิต  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รายวิชาพ้ืนฐาน นักเรียนจะต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของกลุํมสาระการเรียนรู๎ ๘ กลุํม
สาระการเรียนรู๎ให๎ครบจ านวน  ๔๑  หนํวยกิต  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนชั่วโมงเรียนและหน่วยกิตต่อสัปดาห์  

กลุ่มสาระฯ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

รวม 
หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ช.ม. น.ก. ช.ม. น.ก. ช.ม. น.ก. ช.ม. น.ก. ช.ม. น.ก. ช.ม. น.ก. 

ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๖.๐ 
คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๖.๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕  - -  - - ๖.๐ 
สังคมศึกษาฯ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๘.๐ 
สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๓.๐ 
ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๓.๐ 
การงานอาชีพฯ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๓.๐ 
ภาษาตํางประเทศ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๖.๐ 

รวม ๑๖ ๘.๐ ๑๖ ๘.๐ ๑๕ ๗.๕ ๑๕ ๗.๕ ๑๐ ๕.๐ ๑๐ ๕.๐ ๔๑.๐ 

ตารางแสดงจ านวนชั่วโมงเรียนและหน่วยกิตต่อสัปดาห์  

กลุ่มสาระฯ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวม 
หน่วย
กิต 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ช.ม. น.ก. ช.ม. น.ก. ช.ม. น.ก. ช.ม. น.ก. ช.ม. น.ก. ช.ม. น.ก. 

ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๙.๐ 

คณิตศาสตร ์ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๙.๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๙.๐ 

สังคมศึกษาฯ ๔ ๒.๐ ๔ ๒.๐ ๔ ๒.๐ ๔ ๒.๐ ๔ ๒.๐ ๔ ๒.๐ ๑๒.๐ 

สุขศึกษา ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๖.๐ 

ศิลปะ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๖.๐ 

การงานอาชีพฯ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๒ ๑.๐ ๖.๐ 

ภาษาตํางประเทศ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๓ ๑.๕ ๙.๐ 

รวม ๒๒ ๑๑.๐ ๒๒ ๑๑.๐ ๒๒ ๑๑.๐ ๒๒ ๑๑.๐ ๒๒ ๑๑.๐ ๒๒ ๑๑.๐ ๖๖.๐ 



 
๑๑ 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑)  โรงเรียนมีอาคารเรียน  ๒ หลัง  อาคารประกอบ  ๒ หลัง รวมจ านวนห๎องเรียนทั้งหมด ๒๐  ห๎อง   
 ๒)  มีห๎องปฏิบัติการ  ๖ ห๎อง ห๎องปฏิบัติการพิเศษตํางๆ  ๘  ห๎อง  ได๎แกํ  ห๎องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ๔  ห๎อง  ห๎องปฏิบัติการอาหาร  ๑  ห๎อง  ห๎องปฏิบัติการตัดเย็บ  ๑  ห๎องห๎องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์  ๑  ห๎อง  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา  ๑  ห๎อง    
 ๓) ห๎องสมุดมีขนาด  ๑๒๘  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด   ๘,๘๐๗   เลํม  การสืบค๎น
หนังสือและการยืม -คืน ใช๎ระบบ    E-Library Manager   จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
เฉลี่ย  ๑๕๖  คน ตํอ วัน คิดเป็นร๎อยละ  ๒๕.๒๕  ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๔)  คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ือการค๎นคว๎าของนักเรียน  จ านวน ๙๑  เครื่อง  
มีนักเรียนที่ได๎มาใช๎บริการอินเตอร์เน็ต  ๔๐  คนตํอวัน และโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการเรียนการสอน
จ านวน ๙๑  เครื่อง  คิดเป็นสัดสํวนจ านวนนักเรียนตํอเครื่องเทํากับ  ๑  เครื่อง ตํอนักเรียน  ๒  คน 
 ๕)  แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกโรงเรียน  มีดังนี้ 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ภายใน ช่ือแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
๑. ห๎องสมุด ๑. เมืองโบราณซับจ าปา 
๒. ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒. ปุาจ าปีสิรินธร 
๓. ห๎องปฏิบัติการตัดเย็บ ๓. วัดในเขตพ้ืนที่ อ.ทําหลวง 
๔. ห๎องศิลปะ ๔. บ๎านหมอสมหวัง 
๕. ห๎องอุตสาหกรรม ๕. โรงงานน้ าตาล TN 
๖. ห๎องพระพุทธศาสนา ๖. พิพิธภัณฑ์โปุงมะนาว 
๗. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๗. คุณมณี  เกษม (ท าดอกจ าปี) 
๘. ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๘. คุณลัดดาวัลย์  ชูเมือง (ตัดเย็บ) 
๙. ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ภาษาไทย ๙. โรงพยาบาลชัยบาดาล 
๑๐. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ๑๐. โรงพยาบาลทําหลวง  
๑๑. ห๎องปฏิบัติการอาหาร ๑๑.  หมูํบ๎านซับเรือ (ถักกระเป๋าเชือกฟาง) 
๑๒. ห๎องนาฏศิลป์ ๑๒.  หมูํบ๎านหนองประดูํ (เพ๎นสีเครื่องปั้นดินเผา)        
๑๓.  ศูนย์ข๎อมูลเมืองโบราณซับจ าปาและปุาจ าปีสิรินธร   
๑๔.  สวนวรรณคด ี  
๑๕.  สวนพฤกษศาสตร์  
๑๖.  ห๎องสหกรณ์โรงเรียน  
๑๗.  ห๎องเสริมสวย  
๑๘.  ผังจ าลองเมืองโบราณซับจ าปาและปุาจ าปีสิรินธร        
๑๙. ห๎องศูนย์ประวัติศาสตร์  
 
 



 
๑๒ 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ๎าน/ภูมิปัญญาทอ๎งถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาท่ีรายงาน 

ที ่ ชื่อวิทยากร เรื่องที่สอน ระดับช้ัน ปีการศึกษา จ านวนชั่วโมง 

๑ น.ส.ลัดดาวัลย์  ชูเมือง การตัดเย็บเสื้อผ๎า ม.๑ ๒๕๕๔ ๓๖ 
๒ นายทัศนา  ชูเมือง การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ม.๒ ๒๕๕๕ ๓๖ 

๓ นางไพลิน  ศรีทอง 
ขนมไทย  ทองม๎วนสด และ
ทองม๎วนกรอบ 

ม.๒ ๒๕๕๖ ๓๖ 

๔ นางสายหยุด  เรืองเกษม งานประดิษฐ์บายศรี ม.๒ ๒๕๕๖ ๒๐ 

๕ นางมณี  เกษม 
งานประดิษฐ์ดอกจ าปีสิรินธร/
บายศรี 

ม.๒-๓ ๒๕๕๓-๕๖ ๒๐ 

๖ นายมาก  วันแตํง งานประดิษฐ์จักสานไม๎ไผํ ม.๒ ๒๕๕๖ ๒๐ 
 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเดํน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

ได๎รับการแตํงตั้งเป็น “สถานศึกษาพอเพียง
ต๎นแบบปี 57” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พัฒนาตํอยอดเป็นศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สพม.๕ 

ได๎รับรางวัลชนะเลิศการแขํงขันฟุตบอลเยาวชน
และประชาชนชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย ครั้ง
ที่ 11 รอบคัดเลือด จังหวัดลพบุร ี

จังหวัดลพบุร ี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันประเภท
อาหารหวาน การท าขนมบัวลอย งานลาน
วัฒนธรรมเยาวชนยุคใหมํใสํใจรักษ์ลพบุรี คนื
ความสุขสูํชุมชน ประจ าปี 2557 

จังหวัดลพบุร ี

เป็นตัวแทนอ าเภอทําหลวง เข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬา – กีฑา นักเรียนจังหวัดลพบุรี ประจ าปี 
2557 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดลพบุร ี

จังหวัดลพบุรี 

ได๎รับการประกาศเกียรติคุณเป็นหนํวยงานท่ีท า
คุณประโยชน์แกํเด็กและเยาวชน จงัหวัดลพบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2557 เนื่องในวันเยาวชน
แหํงชาติ จังหวัดลพบุร ี

จังหวัดลพบุรี 

ได๎รับโลํรางวัลสถานศึกษา “ศูนย์การเรียนรู๎เพศ
วีถีศึกษา” 

มูลนิธิแพธทูเฮลท ์



 
๑๓ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผู้บริหาร 
นางกาญจนา  บุญคง 
 

รับเกียรติบัตร รางวัล “ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practices)” ในการแสดงผลงานทาง
วิชาการ “Lab School Symposium ๒๐๑๑” 
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เกียรติบัตร “โครงการเสริมสร๎างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู๎
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ 

คุรุสภา 

เกียรติบัตร รางวัล “ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู๎มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเดํน” 
ครั้งท่ี ๑๐ ประจ าป ี๒๕๕๗ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒ 

รางวัล “หนึ่งแสนครูด”ีประจ าปี ๒๕๕๖  
ครั้งท่ี ๑๐ ประจ าปี ๒๕๕๗   

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒ 

นายไพฑูรย์  นวลสลงุ ครูดีไมํมีอบายมุข 
 
 
 

สพม.5 

คร ู
นางสาวณัฐริการ์  แกํนดีลัง 
นางสาวสุมิตรา  ด๎วงหิรัญ 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 

นายชลเทพ  สมัครการ ครูผู๎ฝึกซ๎อมนกัเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
64 ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นายธนพงษ์  วรรณมาตย ์
นางบุปผา  ใจดี 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 

นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแขํงขันการเขียนเรียงความและคัด
ลายมือ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นางสาวรุํงนภา  ชัยภา 
 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การแขํงขันการเลํานิทาน ประเภทบกพรํอง
ทางการเห็น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 



 
๑๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางรัตนาวลี  ชูเมือง 
นางสาวณัฐริการ์  แกํนดีลัง 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 

นายธนพงษ์  วรรณมาตย ์
นางบุปผา  ใจดี 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับ
ภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา 
นางสาววันดี  แววสวําง 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นายธนพงษ์  วรรณมาตย ์
นางบุปผา  ใจดี 
นายสุนทร  จิตต์สวําง 
นางบุญเรือน  หาลาภ 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุ
ธรรมชาติในท๎องถิ่น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
เงนิ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ ์
นายชลเทพ  สมัครการ 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 
ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นางสาวภัทิรา  สอาด ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ม.4-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับ
ภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นางสาวภัทิรา  สอาด 
นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข 
นายนฏกร  บุญล๎อม 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับ
ภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา 
นางสาววันดี  แววสวําง 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง การแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 



 
๑๕ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางเบญจางค์ เจริญสุข 
นางบุญเรือน หาลาภ 
นางพะยอม ไชยสงโท 

รางวัล ครุสดุดี ประจ าปีการศึกษา 2557 คุรุสภาพเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี 2 

นางบุญเรือน หาลาภ รางวัล ครูสอนดี (ระดับดีมาก) ปีการศึกษา 
2557 

สพม.5 

นางรัตนาวลี ชูเมือง รางวัล ครูจรรยาบรรณวิชาชีพดีเดํน คุรุสภาอ าเภอ 

นางสาวภัทิรา สอาด รางวัล ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะดีเดํน คุรุสภา 

นางสาวภัทิรา สะอาด 
นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปีการศึกษา 2557 คุรุสภา 

นางสาวสุมิตรา ด๎วงหิรัญ รางวัล ครูดีไมํมีอบายมุข สพฐ. 

นางประไพ อํอนสลุง รางวัลครูดีมีมาตรฐาน  สพม.5 

นางสาวทักษญา  เจริญเวช 
นางเทพสุดา  เมฆวิลัย 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแขํงขันสร๎างสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช๎โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะ
กิจ 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นางสาวประภาสิริ  ด๎วงเงิน ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นางสาวสุมิตรา  ด๎วงหิรัญ 
นางรัตนาวลี  ชูเมือง 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นางสาววันดี  แววสวําง 
นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นางเบญจางค์  เจริญสุข ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง สพม.5 



 
๑๖ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางบุปผา  ใจดี การแขํงขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 
นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา 
นางสาววันดี  แววสวําง 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนกัเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text 
Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นางรัตนาวลี  ชูเมือง 
นางสาวสุมิตรา  ด๎วงหิรัญ 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นายชลเทพ  สมัครการ ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นายธนพงษ์  วรรณมาตย ์
นางบุปผา  ใจดี 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นางสาวพรทิพย์  พุฒหอม 
นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะ
กิจ 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นายสิริพงศ์  ชายเชนกมลศักดิ์ ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นายชลเทพ  สมัครการ ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรยีนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นายชลเทพ  สมัครการ ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นางสาวณิชชาพัณณ์  ฉิมมา 
นายนฏกร  บุญล๎อม 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 
ระดับเขตฯ 

สพม.5 

นายธนพงษ์  วรรณมาตย ์
นางบปุผา  ใจดี 

ครูผู๎ฝึกซ๎อมนักเรียนจนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ระดับเขตฯ 

สพม.5 



 
๑๗ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางประไพ อํอนสลุง รางวัลครูผู๎ปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความเข๎มแข็ง 

อดทน เสียสละ และอุทิศเวลา เป็นเวลา 30 ปี  
โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 

นางประไพ อํอนสลุง 
นางบุปผา ใจด ี

รางวัลครูผู๎ยุวกาชาดดีเดํน โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 

นางพยอม ไชยสงโท รางวัลข๎าราชการครูที่อุทิศตนเพื่อวิชาชีพคร ู โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 

นางสาวสุมิตรา ด๎วงหิรัญ รางวัลครูดีศรีโรงเรียน โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 

นางบุปผา ใจด ี รางวัลครูที่ปรึกษาดีเดํน โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 

นักเรียน 
นางสาวกัลยรัตน์  พรมสุภาพ 
นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์แตง 
นางสาวอรอุษา  สิทธ์ิขวา 
นางสาวอรุณรัตน์  อินทร์คง 
นางสาวอุบลวรรณ์  วิลาชัย 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 รางวัล
ระดับเหรียญทอง อันดับ 12  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 
 

สพฐ. 

นางสาวดมิสา  ยามะโนพาด การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.
4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 15 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 

นางสาวจารวี  สีระกลู 
นายธนโชติ  ศรีนาราง 
นางสาวปภาวรินทร์  หนูสลุง 

การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ม.4-ม.6 รางวัล
ระดับเหรียญทอง อันดับ 25  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 

เด็กหญิงสุทธิดา  แพรเขียว การแขํงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ 
ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 8 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 

เด็กชายกิตติศักดิ์  กิ่งกลางดอน 
 

การแขํงขันการเลํานิทาน ประเภทบกพรํอง
ทางการเห็น ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง 
อันดับ 5  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 
ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 

เด็กหญิงธรรมธิดา  โพธ์ิวิจิตร  
เด็กหญิงน้ าทิพย์  สุขมํวง 
เด็กหญิงศิริกานต์  เกิดตลาดแก๎ว 
เด็กหญิงอารียา  มํวงไข ํ
เด็กหญิงเมวิกา  สุวรรณที 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รางวัล
ระดับเหรียญทอง อันดับ 33 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 

เด็กหญิงรุํงนภา  บุญพูล 
เด็กหญิงสุชาดา  สินใหม 
เด็กหญิงอารีรัตน์  บัวพนัส 

การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 
รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 32 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 



 
๑๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายบดินทร์  ปฐมกลาง 
นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ทอง 

การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน 
อันดับ 12 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 
ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นายสุทธิพงศ์  ราชเสนา 
นายสุรชัย  สิทธ์ิขวา 
นายเอกพงษ์  น๎อยวงศ์ 

การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ม.4-ม.6 รางวัลระดบัเหรียญเงิน อันดับ
16 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับ
ภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นายจิรพนธ์  หนูอ๎น 
นางสาวบุษกร  พันธ์จันทร์ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 13 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงสินธุ์
เด็กหญิงศศินิภา  น๎อยทับแสง 

การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด ม.1-
ม.3 รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 20 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 

นางสาวนิตยา  อินคล๎าม 
นางสาวภัทราภรณ์  เฟื่องบุญ 
นางสาววรางคณา  แสงจันทร์
นางสาววัลย์ริกา  บุญจันทร์
นางสาววิลาวัลย์  บุญจันทร ์
นางสาวเกษลดา  เชยชม 

การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ม.4-ม.6
รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 27 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค
กลางฯ 

สพฐ. 

เด็กหญิงกรรณิกา  ยอดบุรุษ 
นางสาวนุสรา  ใบน ี
นางสาวมณฑิรา  น๎อยส าแดง 
นางสาวศิริภักดิ์  เพ็งเขียว 
เด็กหญิงสุชานาถ  แปูนเหมือน 
นางสาวเกวรินทร์  อินตา 

การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 รางวัล
ระดับเหรียญเงิน อันดับ 44 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 

นายรัชพงศ์  พิมพ์โสภา 
นางสาววิราวรรณ  สีระกูล 
 

การแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญ
เงิน อันดับ 27 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 64 ระดับภาคกลางฯ 

สพฐ. 

เด็กชายกรพล  แสงจันทร ์
เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์ประจักษ์ 

การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

นางสาวศศินา  โพธ์ิทอง การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 รางวัล
ระดับเหรียญทอง อันดับ 4 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.5 



 
๑๙ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงน้ าเพชร  สิงหะ 
เด็กหญิงศรุตยา  ประสมสู ํ
เด็กหญิงอารียา  เกิดโมลี 

การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1-ม.3  รางวัล
ระดับเหรียญทอง อันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

นางสาวญาณัจฉรา  วัดศร ี
นายธนานนท์  ปิ่นทอง 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  รางวัลระดับ
เหรียญทอง อันดับ 5 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

เด็กชายณัฐพงษ์  มีทะโจน 
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาสะกาศ 

การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รางวัลระดับ
เหรียญทอง อันดับ 3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

เด็กหญิงปัทมา  ศรีโพนทอง
เด็กหญิงอริศรา  ขันโสดา 
เด็กหญิงอัยลดา  พิมพ์ทอง 

การแขํงขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 รางวัลระดับ
เหรียญทอง อันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.5 

นางสาวพิชชาพร  พิณเสนาะ 
นายสงกรานต์  บัวตูม 

การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text 
Editor ม.4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.5 

เด็กหญิงฐิติยากร  ค าไพร 
เด็กชายนพพร  มินากร 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รางวัลระดับ
เหรียญทอง อันดับ 11 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

นายณัฐพงศ์  ค ามีพา การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

นางสาวจักรกฤษ  คุ๎มมะณ ี
นางสาวจุฑามาศ  สาขา 
เด็กชายรัฐพล  ลายนอก 

การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ม.1-ม.3 รางวัลระดับ
เหรียญทอง อันดับ 3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

เด็กหญิงกาญจมาศ  กลิน่สุบรรณ ์
เด็กหญิงจีรนันท์  ใจไม๎   
เด็กหญิงนัทธมน  สายสิน 
เด็กหญิงรินลดา  ค าหวาน 
เด็กหญิงไอรดา  โลหะทัต 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รางวัล
ระดับเหรียญทอง อันดับ 3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

เด็กหญิงศรัณย์  ขอเวยีนกลาง เด็กหญิงศรัณย์  ขอเวียนกลาง รางวัลระดับ
เหรียญทอง อันดับ 3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

เด็กหญิงตรีรัตน์  มํวงเซํน การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

สพม.5 



 
๒๐ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวภัทราพร  บุญเพ็ชร การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท

หญิง ม.4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

เด็กหญิงกุลณัฐ  มาลาศร ี
เด็กหญิงถนอมสิน  จันต๏ะนะ 
เด็กหญิงพัชนิดา  พานวงษ์ 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) 
ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

สพม.5 

นายณรงค์กรณ์  พิลัน 
นายณัฐพล  สงนอก 
นายณัฐภัทร  เสตการนา 

การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 
4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.5 

 

 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการพัฒนา
วิชาการ 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในด้านต่างๆ 
3. เพื่อส่งเสริมความสามารถ
พิเศษของนักเรียน 

1. ประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัต ิ
2. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
 
 
 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยทั้งโรงเรียนไม่ต่ ากว่า 
2.50 

2 โครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานวิชาการ 

1. ประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัต ิ
2. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

- ความส าเร็จในการปฏิบัติงานแต่
ละกิจกรรม 

3 โครงการจัดซื้อ
กระดาษ 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

1. ประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัต ิ
2. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

- ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

4 โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่าน คิด 
และร่วมกจิกรรมการอ่าน
หลากหลายตามศักยภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู ้
3. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
การคิดให้กับนักเรียน 
 
 
 

1. ลงทะเบียนหนังสือ 
2. จัดซื้อหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ/เดลินิวส ์
3. ตรวจสถิติห้องสมุด การ
เข้าใช้ห้องสมุด การยืม คืน
หนังสือ  

- ผู้เรียนได้อ่าน คิด และร่วม
กิจกรรมการอ่านหลากหลายตาม
ศักยภาพ และเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ร้อยละ 100 
- ผู้เรียนใฝุรู้สนุกกับการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอร้อยละ 
80 
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านการคิด 
สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ร้อยละ 80 



 
๒๑ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

5 โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้าน
ศิลปะ 

1. นักเรียนมีความสนใจและ
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
2. นักเรียนมีความสนใจและ
ร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่นและของไทย 
3. นักเรียนมีอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอน 
4. นักเรียนมีทักษะการคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ
ทางด้านศิลปะ 
5. นักเรียนรักการท างาน
สามารถปรับตัวและท างาน
ทางด้านศิลปะเป็นกลุ่มได ้
6. ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติใน
สถานท่ีจริงและสามารถแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆได ้
7. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า
และการอนุรักษ์ศิลปะ 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางศิลปะ 
2. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจัดซื้อสือ่การสอน
ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศ และส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะด้านศิลปะ 

-  นักเรียนโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคมได้เรียนวิชาศิลปะและมี
ส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางศิลปะร้อยละ 80 
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะศิลปะในระดับต่างๆได้รับ
รางวัลร้อยละ 80 

6 โครงการดูแล
พฤติกรรมนักเรียน 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรักโรงเรียน มีระเบียบวินัย 
2. เพื่อให้นักเรียนลดพฤติกรรม
การมาเรียนสายและการหนี
เรียนของนักเรียนให้น้อยลง 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ในกฎระเบียบของโรงเรียน 
4. สร้างความรู้ความเขา้ใจ
ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 

ตรวจสอบความเรียบร้อย
การแต่งกายของนักเรียน 

 

7 โครงการพัฒนา
ส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

1.เพื่อพัฒนาสะดวก รวดเร็วต่อ
การติดต่องาน 
2.เพื่อนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน ให้สามารถด าเนิน
ภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้องกันได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.กิจกรรมพัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 
2.กิจกรรมจัดเก็บเอกสาร
ตามกลุ่มงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การติดต่องานสะดวกรวดเร็ว
ร้อยละ90 
 



 
๒๒ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

7 โครงการพัฒนา
ส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

1.เพื่อพัฒนาสะดวก รวดเร็วต่อ
การติดต่องาน 
2.เพื่อนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน ให้สามารถด าเนิน
ภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้องกันได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.กิจกรรมพัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 
2.กิจกรรมจัดเก็บเอกสาร
ตามกลุ่มงาน 

2.สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนให้สามารถด าเนินภารกิจ
หลักท่ีเกี่ยวข้องกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ90 

8 โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้าน
นาฏศิลป์ 

1.นักเรียนมีความสนใจและร่วม
กิจกรรมด้านดนตร/ีนาฏศิลป์
โดยไม่ขัดหลักศาสนา 
2.นักเรียนสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและ
ของไทย 
3.นักเรียนมีอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอน 
4.นักเรียนมีทักษะการคิด
สร้างสรรค์ และจิตนาการ
ทางด้านนาฏศิลป ์
5.นักเรียนรักการท างาน
สามารถปรับตัวและท างาน
ทางด้านนาฏศิลป์เป็นทีมได ้
6.ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติใน
สถานท่ีจริงและสารมารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆได ้
7.นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า
และการอนุรักษ์นาฏศิลป ์
 

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเรียนรู ้
-จัดเอกการประกอบการ
เรียน 
-จัดติวเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
-น าความรู้ทางศิลปะไปใช้
ในชีวิตประจ าวันจามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.กิจกรรมจัดซื้อเครื่องแต่ง
กายเครื่องส าอางที่ใช้ในการ
แสดง 
3.กิจกรรมฝึกซ้อมนาฏศิลป์
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
นาฏศิลป์ การแสดง
นาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ 

1 . นักเรียนมีความวนใจ มีความรู้ 
ความคิด มีทักษะความสามารถใน
การแสดงนาฏศิลป์ไทยได้อย่าง
ถูกต้องและเข้าร่วมกิจกรรมการ
แสดงนาฏศิลป์ในงานประเพณี
หรือกิจกรรมต่างๆทั้งภายใน
โรงเรียนและชุมชนร้อยละ 80 
2. มีสื่อและเครื่องแต่งกายเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการใช้ในกิจกรรมต่างๆได้
อย่างพอเพียงร้อยละ 80 
3.นักเรียนรักการท างาน สามารถ
ปรับตัวและท างานทางด้าน
นาฏศิลป์เป็นทีมร้อยละ 80 
4.นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกใน
สถานท่ีจริง เพื่อเป็นการสร้าง
เสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
ร้อยละ 80 

9 
 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้โรงเรียนมีฐานข้อมูล
สารสนเทศท่ีครอบคลุมถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 
2..ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ การ
จัดท ารายงานประจ าปี เป็นต้น 
3. พัฒนาเว็บไซต์และหน้าเว็บ
เพจของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4.พัฒนาระบบเครือข่ายของรง
เรียน เพื่อกระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน 

1.ขั้นเตรียมการ 
-วางแผนและชี้แจง 
-ส ารวจข้อมูลสารสนเทศ
พื้นฐาน 
-ศึกษาหาแหล่งข้อมูลใน
การท าสารสนเทศ 
2.ขั้นด าเนินการ 
-จัดท าข้อมูลสารสนเทศขอ
โรงเรียน 
-ติดตั้งระบบเครือข่ายใหม่
ทัง้ระบบ 
3.ขั้นสรุปผล 
-แบบประเมินงาน/
โครงการ 

ผลสัมฤทธ์ิคิดเป็นร้อยละ 80 

10 การงานสานฝัน ผันสู่
อาชีพ ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

1.ผู้เรียนสามารถวางแผน
ท างานตามล าดับขั้นตอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ(6.1) 

1.ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 
2.ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม

ผลสัมฤทธ์ิคิดเป็นร้อยละ 80 



 
๒๓ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

2.ผู้เรียนรักการท างานท างาน
อย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนา
งานภูมิใจในผลงานของตนเอง
(6.2) 
3.ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ (6.3) 
4.ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ(6.4) 

แข่งขันกับหน่วยงานอื่นเช่น 
สภาวัฒนธรรมจังหวัด 
3.เปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม 
4.จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ท ากิจกรรมปฏิบัติจริงใน
รายวิชาคุกกี้อร่อย  
เบเกอรี่เบี่ยงตะวัน และ
อนุรักษ์ขนมไทยโบราณ 
5.สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะในรายวิชาขนมอบ
โดยผลิตคุกกี้รับรองแขกใน
กิจกรรมรับการประเมิน
โรงเรียนพอเพียง 
6.สนับสนุนใหผู้้เรียนผลิต
เค้กช้ินสวัสดีปีใหม่ คณะครู
โรงเรียนท่าหลวงและ
รับรองแขกในงานวัน
สถาปนาโรงเรียน 

11 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนด้านทักษะการใช้
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารได้ รวมทั้งลดการอ่าน-
เขียนไม่คล่อง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
สูงขึ้นรวมทั้งเพิ่มคะแนนการ
สอบ O-net 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู ้
4. พัฒนาครูในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการใช้ภาษาไทย
ส าหรับนักเรียน ม.1-4 
2. จัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในการใช้
ภาษาไทยและส่งเสริมความ
เป็นไทย 
3. พัฒนาความรู้
ความสามารถครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โดย
การอบรม สัมมนา ประชุม 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยได้รับการพัฒนา
ตนเองทุกคน 

12 โครงการพัฒนาการ
แนะแนว 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดบริการแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียนผู้มาใช้บริการ
แนะแนว ได้เกิดทักษะในการ
ด ารงชีวิตมีทักษะการประกอบ
อาชีพอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมแนะแนวทั้ง 
5 บริการ 
2. จัดกิจกรรมแนะแนวใน
ช่ังโมงเรียน 
 

1. บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ
แนะแนวนักเรียนได้ทั่วถึงทุกคน 



 
๒๔ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

12 โครงการพัฒนาการ
แนะแนว 

3. พัฒนาความรู้ความสามารถ
ผู้ให้บริการแนะแนว 

3. พัฒนาความรู้
ความสามารถครแูนะแนว
โดยการอบรม สัมมนา 
ประชุม 

2. ครูแนะแนวได้รับพัฒนาความรู้
ความสามารถตนเองทุกคน 

13 โครงการเข้าค่าย
ฝึกซ้อมการแสดง
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

1. ผู้เรียนอ่านและท่อง
โน้ตเพลงพื้นฐานได้อย่างน้อย 
20 เพลง 
2. ผู้เรียนใช้เครื่องดนตรีเล่น
ตามโน้ตเพลงพื้นฐานได้อย่าง
น้อย 2 ช้ิน 
3. ผู้เรียนเล่นรวมเป็นวงตาม
เพลงที่ก าหนดได ้
 

1. รับสมัคร 
2. คัดเลือก 
3. จัดท าเอกสาร
ประกอบการฝึก 
4. จัดซื้อเครื่องดนตร ี
5. ด าเนินการเข้าค่ายฝึก ฯ 
(จ านวน 63 วัน) 
6. ประเมินผล 
 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เล่นดนตรีพื้นบ้านอีสายประกอบ
วง  ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
กล้าแสดงออก 
3. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ ช่ืนชม และ
ให้การยอมรับ 

14 กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย 
ความมีน้ าใจ และจิตสาธารณะ 
2. เพื่อบุคลากรและผู้เรียนได้
แสดงออกถึงพฤติกรรมความ
ร่วมมือกันในการช่วยเหลือ
สังคม 
3. เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้รักและ
หวงแหนในโรงเรียนอันเป็น
สาธารณะสถาน 
 

1. ประชุมวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา 
2. จัดท ารายละเอียด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา 
3. เสนอรายละเอียด
กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
4. ด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. นักเรียนกลุ่มน า มีคุณลักษณะ
เป็นผู้น ามีพฤติกรรมด้านจิต
สาธารณะร้อยละ 80 
2. นักเรียนทุกคนได้ฝึกกิจกรรม
จิตสาธารณะ และเป็นผู้มี
พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาโรงเรียน  สามารถปฏิบัติได้
จริง ร้อยละ 80 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมมือ
กันปฏิบัติและเรียนรู้ตามความ
สมัครใจ ร้อยละ 80 

15 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

1. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด 
และสวยงาม 
2. ระบบสาธารณูปโภคมีความ
ปลอดภัยสูง 
3. มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
ร่มรื่น และมีบรรยากาศของการ
เรียนรู ้
 

1. ประชุมวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา 
2. จัดท ารายละเอียด
กิจกรรม 
3. เสนอขออนุมัต ิ
4. ด าเนินกิจกรรม 
5. จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงาน 
 

1. บุคลากรภายในโรงเรียนและ
ประชาชนภายนอกโรงเรียน ร้อย
ละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีและการ
ให้บริการอาคารสถานท่ี 
2. อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 
3. บุคลากรภายในโรงเรียนและ
ประชาชนภายนอก ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจต่อสภาพบริเวณ
โรงเรียน 
 
4. ระบบไฟฟูาประปา ระบบ
ดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ และ
ระบบระบายอากาศในห้องเรียน 
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีร้อยละ 
90 
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ห้องน้ าร้อยละ 80 



 
๒๕ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

16 พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วย
กระบวนการลูกเสือ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
1. มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
การสอนเพียงพอ 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

1. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ – เนตร
นารี ยุวกาชาด 
2. กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
ของลูกเสือ 
3. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
– เนตรนาร ี
 

1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคนเป็นไปตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 100 
2. มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนเพียงพอเป็นไปตามเปูาหมาย 
ร้อยละ 60 
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นไป
ตามเปูาหมาย รอ้ยละ 90 

17 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
จ านวน 38 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคม จ านวน 542 คน ได้
เรียนรู้ ดูแลสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตามพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้  และดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  มี
จิตส านึกในคุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช รักและ
ภาคภูมิใจในโรงเรียน 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อ
จักท าโครงการเรียนรู้ ดูแล
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ตามพื้นที่ท่ีนักเรียน
รับผิดชอบ 
2. คณะกรรมการวางแผน
ก าหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของนักเรียนในระดับชั้น
ต่าง ๆ 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
เรียนรู้ ดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
พื้นที่ท่ีนักเรียนรับผิดชอบ 

1. ครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 
100 
2. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคมได้เรียนรู้ ดูแลสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียนตามพื้นที่ท่ี
เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 
100 
3. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้  และดูแลสวน
พฤกษศาสตร์ มีจิตส านึกในคุณค่า
ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รัก
และภาคภูมิใจในโรงเรียน ร้อยละ 
25 

18 โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 

1. เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรยีนกับชุมชน 
2. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอน 
3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
สร้างความเข้าใจระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
5. เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
ไว้วางใจและเช่ือมั่นในศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 
 

1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนกับองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชน และท า
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
2. ครู – นักเรียน ท า
กิจกรรมจิตสาธารณะ และ
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
3. ให้บริการด้านสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน 
4. มีจดหมายข่าวแจ้ง
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของโรงเรียน 
5. เยี่ยมเยียนสร้างสัมพันธ์
ในเทศกาลส าคัญและยาม
เจ็บปุวย 

1. มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร้อยละ 
100 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนร้อยละ 
60 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาร้อยละ 
90 
4. มีสัมพันธ์อันดี สร้างความ
เข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ร้อยละ 90 
5. เชุมชนเกิดความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นในศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนร้อยละ 
90 

19 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. จัดท าเอกสารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2. เพื่อออกเยี่ยมเยียนบ้าน

1. กิจกรรมพบนักเรียนเช้า 
– เย็น 
2. เยี่ยมบ้านนักเรียน ปรับ

1. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 
100 
2. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 



 
๒๖ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาเรื่อง
พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด 
ขาดเรียน/หนีเรียน เอดส์ และชู้
สาว 
3. เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจ
กันระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
3. บริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือ 
 

60 
3. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 
90 

19 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4. พัฒนาความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน ในเขต
อ าเภอท่าหลวง 
5. เพื่อพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. จัดหาวัสดุวิทยุสื่อสาร 
ติดต่อ-ประสานงาน ประชุม
ผู้ปกครอง 
5. ประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย 

 

20 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร ์

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุป
ความคิดอย่างเป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์รวมมีทักษะการ
คิดแบบมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง มีทักษะการคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 
2. เพื่อให้นักเรียนใฝุรู้ใฝุเรียน 
สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถวาง
แผนการท างานตามล าดับ
ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์
2. จัดหา ซ่อมแซมสื่อ
วิทยาศาสตร ์
3. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มุง่สู่อาเซียน 
5. กิจกรรมน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
6. สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ (ความ
หลากหลายทางชีวภาพ) 

1. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
2. เป็นไปตามเปูาหมาย ร้อยละ 
100 
 
3. เป็นไปตามเปูาหมาย รอ้ยละ 
25 
 

21 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
- ไหว้คร ู
- ค่ายคุณธรรม 
- วันเข้าพรรษา 
- วันแม่ 
- วันลอยกระทง 
- วันพ่อ 
- คาบคุณธรรม 
- สมุดบันทึกความด ี
 

1. เพื่อสร้างค่านิยมอย่างมีสติ 
ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้ครูและ
นักเรียน 
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนมี
ความคิดดี ท าดี มีกริยามารยาท
เรียบร้อย เป็นแบบอย่างท่ีดีได ้
3. เพื่อให้ครูและนักเรียนรัก
และหวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีไทยใช้ชีวิตพอเพียง 
4. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มี
น้ าใจ มีความซื่อสัตย์ 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อครู เพื่อน 
และส่วนรวม 
5. เพื่อให้ครูและนักเรียนจัดท า
สมุดบันทึกความดี 

1. มีการวางแผนการ
ด าเนินงาน และเตรียมการ
จัดกิจกรรมอย่างด ี
2. มีการตั้งคระกรรมการ
ด าเนินงานรับผิดชอบด้าน
ต่าง ๆให้ชัดเจน 
3. มีการประชุม ปรึกษา ใน
การวางแผนการด าเนินงาน 
4. มีการใช้ข้อมูลในการจัด
กิจกรรมมาสรุปผล และน า
ผลมาวิเคราะห์ เพื่อน ามา
แก้ไขปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 

1. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคม ได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
1. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มี
จิตใจอ่อนโยน ละอายและเกรง
กลัวต่อบาป 
2. นักเรียนรอ้ยละ 80 เป็นคนดี 
มีความซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 
3. คณะครูและนักเรียนร้อยละ 
80 จัดท าสมุดบันทึกความดี 



 
๒๗ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

22 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม 
1. การจัดท า
หลักสูตรลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(หลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ. 2551) 
 
2. เตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ ปรับ
พื้นฐานการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ช้ัน ม.1,ม.4 
 
3. การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
 
4. กิจกรรมคลัง
ข้อสอบเพื่อยกระดับ 
NT ให้สูงข้ึน 
 
 
 
 
5. กิจกรรมค่าย
วิชาการ (English 
Camp) 
 
 
6. กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลทีดีแก่ผู้เรียน 
 
 
 
 
ครูมีการท างานเป็นทีม
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันเป็นครูมือ
อาชีพ 
 
 
 
ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้เรียน 
 
 
นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ 
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องราว และ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก 
 
นักเรียนสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไป
ยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  
 
 
ครูตระหนักในภาระหน้าที่ของ
ตนเอง เสียสละ ทุ่มเทเต็มก าลัง
ความรู้ความสามารถ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จัดให้มีการประชุมปรับปรุง
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 
 
 
 
 
จัดให้มีการปรับพื้นฐาน 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
 
 
 
 
ปรับแผนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
 
 
วิเคราะห์ข้อสอบกับหน่วย
การเรียนรู้ที่ใช้สอนปกติ
และน าข้อสอบมาใช้สอบ
แทรกในหน่วยการเรียนรู้
นั้น 
 
 
จัดเป็นชุมนุมให้กับ Staff  
และขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีมีโครงการออก
ค่ายอาสามาเป็นวิทยากร 
 
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
หลักสูตรได้รับการปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
ผลการสอบ Post test ของ
นักเรียนท่ีปรับพื้นฐานเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้มีการปรับ
ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
 
 
 
ผลสอบ O-net ของนักเรียนช้ัน 
ม.3 , ม.6 เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
– ดีที่สุด ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 
 
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรจากการ
เข้าร่วมแข่งขัน หรืออย่างน้อย
ได้รับเหรียญทองแดง เนื่องจาก
นักเรียนต้องแข่งขันกับนักเรียนที่มี
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
มากกว่า 



 
๒๘ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

22 7. กิจกรรมผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 
 
 
8. กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 
 
 
9. กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
10. กิจกรรมวิจัยใน
ช้ันเรียน 

ครูตระหนักในภาระหน้าที่ของ
ตนเอง เสียสละ ทุ่มเทเต็มก าลัง
ความรู้ความสามารถ 
 
ครูตระหนักในภาระหน้าที่ของ
ตนเอง เสียสละ ทุ่มเทเต็มก าลัง
ความรู้ความสามารถ 
 
- นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องราว และวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลก 
 
- ครูตระหนักในภาระหน้าที่ของ
ตนเอง เสียสละ ทุ่มเทเต็มก าลัง
ความรู้ความสามารถ 

ครูจัดหาหรือผลิตสื่อท่ี
หลากหลายเพิ่มขึ้น 
 
 
ส่งเสริมครูในการพัฒนา
ตนเอง 
 
 
กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ ช่วง
คริสต์มาส 
 
 
 
 
จัดการอบรมครูท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 

ครูมีสื่อท่ีจัดหาหรือผลิตเองอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ช้ิน 
 
 
ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
น้องปีละ 20 ช่ัวโมง 
 
 
นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
ครูมีวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ช้ิน 
 

23 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การเป็นผู้น า ท ากิจกรรมให้
โรงเรียน 

1. ประชุมคณะกรรมการ
จัดโครงการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
2. เขียนโครงการและ
น าเสนอโครงการ 
 

1. นักเรียน ร้อยละ 90 ของทั้ง
โรงเรียนได้รับการปลูกฝังให้น า
แนวคิด และหลักการ
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

23 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

3. เพื่อให้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีจิจา
รณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การท างานร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถท างานเป็นทีม 
5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
6. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทาง
สังคมที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อนร่วมชาต ิ
 

3. ประสานงานกับ
หน่วยงานหรือฝุายต่าง ๆ 
เพื่อขอความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรม 
4.ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ประธานนักเรียนและ
ทีมงาน 
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดบอร์ดหาเสียงของ
ผู้สมัครโดยให้แต่ละพรรค
ด าเนินการด้วยตัวเอง 
6. จัดปราศรัยชี้แจง
นโยบายพรรคในตอนเช้า
หลัวเคารพธงชาต ิ
7. ด าเนินการเลือกตั้งโดย
ใช้คณะกรรมการนักเรียน
ชุดปัจจุบัน 
 
 

2. นักเรียนร้อยละ 90 ของทั้ง
โรงเรียนได้รับการปลูกฝังให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 



 
๒๙ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

   8.นับคะแนนและประกาศ
ผลการนักคะแนน 
9. ประกาศผลอย่างเป็น
ทางการพร้อมมีการส่งมอบ
ต าแหน่งของประธาน
นักเรียนประจ าปีการศึกษา 
2556 ที่หมดวาระลงไป 
10. ประเมินและสรุปผล 

 

24 โครงการพัฒนา
งบประมาณและ
แผนงาน 

1. รายงานการตรวจสอบวัสดุ
ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
2. รายงานการตรวจสอบวัสดุ
ถาวรปีละ 1 ครั้ง 
3. รายงานการเงินปีละ 5 ครั้ง 
4. สรุปยอดการใช้จ่ายเงินแต่
ละประเภทปีละ 1 ครั้ง 
5. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณจ านวน 10 เล่ม 
6. รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
7. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
ในการด าเนินงานของโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8. การใช้จ่ายเงินถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบตรวจสอบได ้
9. มีแผนงานโครงการที่
ด าเนินการตามกลยุทธ์ในการ
พัฒนาโรงเรียน 

1. ประชุมครูกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
2. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
5. สรุปโครงการ 
 

1. มีการตรวจสอบวัสดุประจ าปี 
รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร
จ านวน 1 ครั้ง 
2. จัดท าบัญชีถูกต้องตามระเบียบ
และรายงานการใช้จ่ายเงิน 1 ครั้ง 
3. รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 2 ครั้ง 
4. มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ 
5. กิจกรรม/โครงการด าเนินการ
ไปตามวัตถุประสงค ์
 

25 โครงการพัฒนางาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

1. เพื่อจัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
2. เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนให้
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

1. ประชุมครูกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
2. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
3. ด าเนินการตามโครงการ
โดยจัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

มีรายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานจ านวน 3 ฉบับ และมี
รายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนจ านวน 1 เล่ม 

26 โครงการสายใยชุมชน
ต าบลซับจ าปา 

1. เพื่อให้ชุมชนได้เผยแพร่
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2. เพื่อให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนต าบลซับจ าปา 
2. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น และประเพณี
การท าบุญเมืองโบราณซับจ าปา 
 
 



 
๓๐ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

27 โครงการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
โรคเอดส ์

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจระหว่างครู
และผู้ปกครอง มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิด
ไตร่ตรองถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ใน
การปูองกันตนเองจากโรคเอดส ์

1. จัดกิจกรรมและ
ด าเนินการแบบบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ 
2. เน้นการมีส่วนร่วมและ
การแก้ปัญหาจากทุกฝุาย
ทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
 

ร้อยละ 80 
 

28 โครงการพัฒนาอาชีพ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การใช้เครื่องมือในงานช่าง 

1. เป็นกิจกรรมเรียนรู้แบบ
บูรณาการเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. ฝึกการลงมือปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 80 
 

29 โครงการเดินทาง
ปลอดภัยใส่ใจทุกชีวิต 

1. เพื่อพัฒนายานพาหนะให้มี
ความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
2. เพื่อให้ยานพาหนะเอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนให้สามารถด าเนิน
ภารกิจหลักทีเกี่ยวข้องกับ
ยานพาหนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมซ่อมบ ารุงและ
ดูแลยานพาหนะ 
2. กิจกรรมพัฒนางาน
ยานพาหนะ 
3. กิจกรรมล้างอัดฉีดรถ 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

30 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อด าเนินงานด้านสารบรรณ
ให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ มีความคล่องตัว ทัน
ก าหนดเวลา 
เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
1. ครูในโรงเรียนทั้งหมดในโง
เรียนได้ใช้บริการ 
2. นักเรียนทุกคนได้รับรู้
ข่าวสารเหตุการณ์ทันเวลา 
ด้านคุณภาพ 
บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดใน
โรงเรียนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
และการบริการที่ถูกต้องทันต่อ
เหตุการณ ์
 
 
 
 

1. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆที่
ใช้ในงานสารบรรณ 
2. เปิดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์
3. ลงทะเบียนรับหนังสือ
ราชการและจัดท าหนังสือ
ส่งพร้อมแจ้งข่าวสารให้
ผู้รับผิดชอบได้รวดเร็ว
ทันเวลา 
4. จัดซื้อวัสดุส านักงานเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานสาร
บรรณและให้บริการทั่วไป 

1. ครูทุกคนได้รับการบริการด้วย
ความพึงพอใจในการบริการ 
37/80% 
2. การบริการที่รวดเร็วทันเวลา 
37/80% 
3. ส่งงานราชการได้ตรงตาม
ก าหนดเวลา 37/75% 
 



 
๓๑ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

31 โครงการพัฒนาโสต
ทัศนศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อระบบเครื่องเสียง
ชุดใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม 
2. เพื่อจัดหาและปรับปรุง
ระบบเสยีงการกระจาย
ประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึงทุกที่
ภายในโรงเรียน 
3. เพื่อสามารถให้บริการและ
สนับสนุนด้านการจัดกิจกรรม
และการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุฯภาพ 
เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
1. ติดตั้งล าโพงและจัดหาไมค์
ลอยส าหรับหอประชุมใหญ่ 1 
ชุด 
2. ซ่อมบ ารุงเครื่องขยายเสียง
ตามสถานที่ภายในโรงเรียน 

1. ขั้นเตรียมงาน 
- ส ารวจอุปกรณ์ที่ช ารุด
ขาดแคลน 
2. ขั้นด าเนินงาน 
- จัดซื้ออุปกรณ ์
- ให้บริการและส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน ์
3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 
- รวบรวมผลงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ระบบเสียงหน้าเสาธงมี
ประสิทธิภาพ 
2. ห้องประชุมมีระบบการ
น าเสนอที่มีคุณภาพเพียงพอต่อ
การให้บริการ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการ 
 

31 โครงการพัฒนาโสต
ทัศนศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
1. ได้หอประชุมที่มีความพร้อม
ในการให้บริการครู นักเรียน 
ประชาชน หน่วยงานภายนอกท่ี
ขอรับบริการ 
2. ระบบเสียงมีคุณภาพที่ด ี
3. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 

 

32 โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้าน
ศิลปะ 

วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนมีความสนใจและ
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
2. นักเรียนมีความสนใจและ
ร่วมกิจกรรมด้านดนตรีโดยไม่
ขัดหลักสาสนา 
3. นักเรียนมีความสนใจและ
ร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของทอ้งถิ่นและ
ของไทย 
4. นักเรียนมีอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอน 
5. นักเรียนมีทักษะการคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ
ทางด้านดนตร ี
6. นักเรียนรักการท างาน 
สามารถปรับตัวและท างาน

1. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจัดซื้อ จัดท า ซ่อม 
สื่อการสอนดนตรีสากลและ
วงดุริยางค ์
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางด้าน
ดนตรีสากลและลูกทุ่ง 
3. ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะด้านดนตรีใน
ระดับต่างๆ 
 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดซื้อ จัดท า ซ่อม สื่อการสอน
ดนตรีสากลและวงดุริยางค ์
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านดนตรีสากลและลูกทุ่ง 
3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะด้านดนตรีในระดับต่างๆ 
 



 
๓๒ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

ทางด้านศิลปะและดนตร ี
7. ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติใน
สถานท่ีจริงและสามารถแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆได ้
8. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า
และการอนุรักษ์ด้านศิลปะและ
ดนตรี 

32 โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้าน
ศิลปะ 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคมได้เรียนวิชาศิลปะและ
มีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางดนตรีร้อยละ 80 
2. มีสื่อการเรียนการสอนศิลปะ 
3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ดนตรีในระดับต่างๆได้รับรางวัล
ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคมมีความรู้ ความคดิ และ
เกิดทักษะทางด้านดนตรีอย่าง
ร้างสรรค ์
2. นักเรียนมีความสนใจมีทักษะ
ความสามารถด้านดนตรีและเข้า
ร่วมกิจกรรมงานประเพณีหรือ
กิจกรรมต่างๆทั้งในโรงเรียน
และชุมชน 
3. นักเรียนมีประสบการณ์เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะด้านดนตรีใน
ระดับต่างๆ 
4. นักเรียนรักการท างาน
สามารถปรับตัวและท างาน
ทางด้านดนตรีเป็นทีมได ้
5. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า
และการอนุรักษ์ด้านศิลปะและ
ดนตรี 

  

33 โครงการส่งเสริม
กิจการนักศึกษาวิชา
ทหาร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชา
ทหารมีประสบการณ์ในวิชา
ทหาร 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชา
ทหารมีระเบียบวินัย ฝกึการเป็น
ผู้น า และผู้ตาม 
 
 

1. ประกาศรับสมัคร นศท.
ช้ันปีท่ี 1 และรายงานตัว 
นศท.ช้ันปีท่ี 2 และ 3 
 

1. ช่ังโมงเข้าเรียน 
2. วินัยในการฝึก ความตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ 
3. การมีประสิทธิภาพในการฝึก 
 



 
๓๓ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

33 โครงการส่งเสริม
กิจการนักศึกษาวิชา
ทหาร 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชา
ทหารรู้จักท างานเป็นหมู่คณะ 
บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ
และรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 
ได้ฝึกนักศึกษาวิชาทหารกอง
เกียรติยศให้มีระเบียบวินัย
สามารถปฏิบัติภารกิจท่ีส าคัญ
ของชาติและของโรงเรียนได ้
ด้านปริมาณ 
นักศึกษาวิชาทหารได้ปฏิบัติ
หน้าที่บ าเพ็ญประโยชน์ 
ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อ
โรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

2. ติดต่อประสานงานนศท.
ช้ันปีท่ี 2 และ 3 เพื่อ
รายงานตัว และนศท.ช้ันปี
ที่ 1 เพื่อสมัคร 
3. การฝึกภาคสนามของ 
นศท. 
4. นศท.ช้ันปีท่ี 2 และ 3 
เข้าค่ายพักแรม 
5. ติดตามและประเมินผล 
 

4. การสอบประเมินผลหลังจาก
การเสร็จสิ้นการฝึกช้ันป ี
*หมายเหตุ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกท่ี 13 
จังหวัดลพบุรี ผู้ประเมิน 
 

34 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนสังคม
ศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
เฉลี่ยตามเกณฑ์  
2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึก มี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในสังคม 
3. เพื่อให้ครูมีความสามารถใน
การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัย 
และสื่อนวัตกรรม 
 

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ร้อยละ 95 
2. นักเรียนมีจิตส านึก มีคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมร้อยละ 99 
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัย และ
สื่อนวัตกรรมร้อยละ 95 
 

35 โครงการส่งเสริมหลัก
คิดสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การน าหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน 

 1. มทีักษะในการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

  3. เพื่อส่งเสริมและฝึกการถอด
บทเรียน สามารถถ่ายทอด
ความรู้กับผู้อื่นต่อไป 
 

 2. ถอดบทเรียนและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้อื่น 
3. พัฒนาตามศักยภาพอย่างรอบ
ด้าน 

36 โครงการการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและทุกฝุายมีส่วนร่วม 
 

 1. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุฯภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ร้อยละ 98 
 
 
 



 
๓๔ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

37 กิจกรรมThailand 
Go Green 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุป
ความคิดอย่างเป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์รวมมีทักษะการ
คิดแบบมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง มีทักษะการคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการ 
2. เพื่อให้นักเรียนใฝุรู้ใฝุเรียน 
สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถวาง
แผนการท างานตามล าดับ
ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้นักเรียนรักการท างาน 
สามารถปรับตัวและท างานเป็น
ทีมได6้. เพื่อให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์น่าสนใจมากขึ้น 

1.วางแผนการด าเนินงาน 
2.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
3.ด าเนินกิจกรรม พลังงาน
ส่วนหน่ึงของชีวิต 
   -นักเรียนแกนน าเรียนรู้
วิธีการผลิตไบโอดีเซล 
   - จัดท าสื่อวิธีการผลิตไบ
โอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้
แล้ว 
4.เรียนรู้พลังงานทดแทน
จากโรงเรียนสู่ชุมชน 
(ไบโอดีเซล, โซลาร์เซลล์
พอเพียง) 
    -รวบรวมน้ ามันพืชที่ใช้
แล้ว 
5.สรุปโครงการ 
 

1.นักเรียนแกนน าเข้าร่วมกิจกรรม
พลังงานทดแทน  ร้อยละ 90 
2.นักเรียนแกนน าผลิตสื่อในการ
เผยแพร่ความรู้เรื่องพลังงาน
ทดแทน อย่างน้อย คนละ 1 
ช้ินงาน 
3.ครูผู้สอนผลิตสื่ออย่างน้อย 1 
ช้ินงาน 
4.นักเรียนแกนน ามีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องพลังงานทดแทน 
ร้อยละ 80 
5.ชุมชนที่ได้รับการเผยแพร่
ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องพลังงานทดแทน ร้อยละ 80 

38 กิจกรรมนักเรียน 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีหลากหลาย
ด้าน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุป
ความคิดอย่างเป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์รวม มีทักษะ
การคิดแบบมีวิจารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง มีทักษะการคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการ 
3. เพื่อให้นักเรียนใฝุรู้ใฝุเรียน 
สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 
4. เพื่อให้นักเรียนรักการท างาน 
สามารถปรับตัวและท างานเป็น
ทีมได้ 
5. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี และความ
สามัคคีในหมู่คณะระหว่าง
บุคคลภายในโรงเรียน 
6. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

1.ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
3.ด าเนินจัดกิจกรรมภายใน
โรงเรียน 
  - กิจกรรมวันปีใหม่ 
"Merry Christmas and 
Happy New Year 
2015"  
  -กิจกรรม เยาวชนนั้นไซร้ 
คือ  พลังแผ่นดิน 
4.ด าเนินจัดกิจกรรม
ภายนอกโรงเรียน 
  -กิจกรรม เยาวชนนัน้ไซร้ 
คือ  พลังแผ่นดิน 

1.นักเรียนร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 
Merry Christmas and Happy 
New Year 2015 ร้อยละ 90 
2. นักเรียนร่วมกิจกรรมเยาวชน
นั้นไซร้ คือพลังแผ่นดิน ร้อยละ 
90 
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปี
ที่ 6 ร้อยละ 90 จัดกิจกรรม
เยาวชนนั้นไซร้ คือพลังแผ่นดิน 
กับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
อ าเภอ 
ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 



 
๓๕ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

โรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก 
7. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรักและภูมิใจในโรงเรียน
ของตนเอง 

39 โครงการอนุรักษ์ไทย 
 

ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนรู้จักวิธีร้อยมาลัย
ทุกคน 
2.  นักเรียนเลือกเรียนร้อย
มาลัยทุกคนสามารถร้อยมาลัย
ได ้ 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนร้อยมาลัยได้
ถูกต้องและสวยงาม 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท า
โครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
2.  นักเรียนศึกษาประวัติ
การร้อยมาลัย 
 

 

39 โครงการอนุรักษ์ไทย 
 

2. นักเรียนหารายได้จากการ
ร้อยมาลัยขายได ้             
 

3. นักเรียนลงมือปฏิบัติใน
การร้อยมาลัยแบบต่างๆ 
4. ประเมินผลโดยการท า
แบบทดสอบ และแบบ
สังเกต การท างาน 

1.นักเรียนทุกคนท่ีเลือกเรียนวิชา
ร้อยมาลัยบอกประวัติความเป็นมา
ของการร้อยมาลัยแบบต่างๆได ้
100% 
 2.นักเรียนปฏิบัติการร้อยมาลัย
แบบต่างๆได ้
ทุกคน 100% 

40 โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนด้อยโอกาส 

ด้านปริมาณ 
1.นักเรียนมีอาหารกลางวันทาน
ทุกวัน 
2.นักเรียนมีค่ารถมาโรงเรียน
ทุกคน   
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีอาหารกลางวันทาน
ครบ 5 หมู่ 
2.นักเรียนมีเงินจ่ายค่ารถมา
โรงเรียน 
 
 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท า
โครงการ 
ด าเนินการตามโครงการ 
2. ครูที่ปรึกษาส่งรายช่ือท่ี
งานแนะแนว 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
รับทุน 
4. ประกาศรายช่ือนักเรียน
ที่ได้รับคัดเลือก 
5. แจกทุนค่าอาหาร
กลางวันและค่ารถรับ-ส่ง 
6. ประเมินผลโดยการท า
แบบประเมิน และแบบ
สัมภาษณ์ 

1.นักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทาน 
ตามอัตราส่วนงบประมาณที่ได้รับ 
100% 
2.นักเรียนท่ีด้อยโอกาสได้รับเงิน
ค่ารถมาโรงเรียนตามอัตราส่วน
งบประมาณที่ได้รับ 100% 
 

41 กิจกรรมชุมนุม ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถ
พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการได ้
2. ครูผู้สอนร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูทุกคนต้องมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน 

 1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถ
พัฒนาทักษะและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการได ้
2. ครูผู้สอนร้อยละ 100 พัฒนา
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีมาตรฐาน 
 



 
๓๖ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
(จ านวน/ร้อยละ) 

ด้านคุณภาพ  
1. นักเรียนต้องได้รับการฝึก
ทักษะในสาขาต่างๆและ
สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
จากแหล่งต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
2. ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๗ 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   *  ให๎บันทึกระดับคุณภาพ เชํน พอใช๎  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค ์ ดมีาก ดมีาก 

มาตรฐานที่ ๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎และมี เจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทศัน ์

ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดมีาก ดมีาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และ

พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘ ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
ดมีาก ดมีาก 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 

ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สงํเสริมให๎ผู๎เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
ดมีาก 

 
ดมีาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

ดมีาก ดมีาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํง
การเรียนรู ๎

ดมีาก 
 

ดเียี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน๎นท่ีก าหนดขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดมีาก ดเียี่ยม 

 
 
 
 



 
๓๘ 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (กรณีได๎ประเมินภายนอกรอบสามให๎ปรับเป็นผลการประเมินภายนอกรอบ
สามและปรับเปลี่ยนมาตรฐานและชํองระดับคุณภาพด๎วย) 

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา      

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      

ตัวบํงช้ีที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี      
ตัวบํงช้ีที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค ์      
ตัวบํงช้ีที่ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝุรู ๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง      
ตัวบํงช้ีที่ ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น      
ตัวบํงช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียน      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      

ตัวบํงช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

ตัวบํงช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบํงช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบํงช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบํงช้ีที่ ๑๒  ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบํงช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ      
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน      

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบํงช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด      
ผลรวมคะแนนทั้งหมด      

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี   โดยมีคําเฉลี่ย ๗๙.๔๔  
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ            รับรอง            ไมํรับรอง 
 
 



 
๓๙ 

 กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ผลการประเมินของตัวบํงชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู๎เรียน อยูํในระดับคุณภาพท่ีต๎องปรับปรุง และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบํงชี้ยํอยพบวํา ผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการ
เรียนรู๎  คณิตศาสตร์   มีคุณภาพระดับต๎องปรั บปรุงเรํงดํวน กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย สุขศึกษาและพล
ศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตํางประเทศ มีคุณภาพระดับต๎องปรับปรุง กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพระดับพอใช๎ รักการอํานหนังสือ มีความคิดรวบยอด
และการน าเสนอ 

 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๑. สํงเสริมกิจกรรมที่ให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค์ ไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
  ๒. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
  ๓. จัดกิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
  ๔. พัฒนาสภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนให๎มีความสะอาด สวยงาม รํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
  ๕. รํวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรภายในโรงเรียนให๎มีสภาพใช๎งานได๎อยํางคุ๎มคํา 
  ๖. พัฒนาสภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนให๎มีความสะอาด สวยงาม รํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
  ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  ๒. ห๎องสมุดแหํงการเรียนรู๎ 
 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
  ๑. จัดสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชน 
  ๒. พัฒนาศักยภาพของครูอยํางเป็นรูปธรรม 
  ๓. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งองค์กรครูและนักเรียน 
  ๔. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎มีมาตรฐานสูงขึ้น 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

จุดเดํน   
       ๑. ผู๎เรียน มีสุขภาพกายแข็งแรง เจริญเติบโตมีรูปรํางสมสํวนตามเกณฑ์ของกรมอนามัย มี

สุนทรียภาพด๎านศิลปะ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ มีความ รําเริง  แจํมใส ยิ้มแย๎มรู๎จักทักทายครูและผู๎ใหญํ มี 
คุณธรรมจริยธรรม เป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ บ าเพ็ญประโยชน์และผู๎เรียนมี
เอกลักษณ์ คือ ใฝุเรียนรู๎  

       ๒. ครูมีความมํุงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานและได๎รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุ สภาก าหนด
อยํางตํอเนื่องไมํต่ ากวํา ๒๐ ชั่วโมงตํอปี มีการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ มีการประเมินการจัดการเรียน
การสอนของครูทุกคนอยํางน๎อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการประเมินแบบวัดข๎อสอบของครูและมีการพัฒนาครู
อยํางตํอเนื่องรวมทั้งครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่ชัดเจน 



 
๔๐ 

               ๓. สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริ หารสถานศึกษา ด๎าน
วิชาการ ด๎านงบประมาณ ด๎านบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารทั่วไป และบรรยากาศสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม 
สะอาดและสุขลักษณะ  สถานศึกษามีเอกลักษณ์คือ แหลํงเรียนรู๎จ าปีสิริ นธร และเมืองโบราณซับจ าปา และมี
โครงการพิเศษ คือโครงการสร๎างนักเรียน สร๎างสังคม สูํความพอเพียง  

จุดที่ควรพัฒนา 
        ๑. ผลสัมฤทธิ์ กลุํมสาระการเรียนรู๎  คณิตศาสตร์   มีคุณภาพระดับต๎องปรับปรุงเรํงดํวน กลุํมสาระ

การเรียนรู๎ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตํางประเทศ มีคุณภาพระดับ
ต๎องปรับปรุง กลุํมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพระดับพอใช๎ รักการ
อํานหนังสือ มีความคิดรวบยอดและการน าเสนอ 
               ๒. การวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลการประเมินผลและน าผ ลไปใช๎ รวมทั้งการศึกษาวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือสื่อการเรียนการสอน  
                ๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดการแตํงตั้งที่ปรึกษาและ /หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
ด าเนินงานตามระเบียบ การใช๎แหลํงเรียนรู๎ .ที่มีอยูํให๎เกิดคุณภาพสูงสุด  การตรวจสอบความก๎าวหน๎าและ           
การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพภายใน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

          ๑) สถานศึกษาควรน าผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของทุกวิชามาวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยที่
สํงผลกระทบตํอระดับคะแนนที่ต่ าเพ่ือหามาตรการเรํงรัดให๎ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของทุกวิชาสูงขึ้น 
โดยก าหนดเป็นแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนาที่ชัดเจนน าไปสูํการปฏิบัติได๎ตั้งแตํต๎นปีการศึกษา เชํน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต๎น 

๒) ผู๎เรยีนควรได๎รับการพัฒนาผลการทดสอบในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ มีคุณภาพระดับต๎อง
ปรับปรุงเรํงดํวน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาตํางประเทศ  สุขศึกษา
และพลศึกษา มีคุณภาพระดับต๎องปรับปรุง ส าหรับกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  มีคุณภาพระดับพอใช๎   โดยจัดกิจกรรมเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหาสาระการ
เรียนรู๎ให๎กว๎างขวางครอบคลุมตามเนื้อหาหลักสูตรยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาตํางประเทศ ควร
ได๎พัฒนาให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการพูด ฟั ง เขียน ทํองค าศัพท์และสนทนาประโยคงํายโดยจัดกิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษ ๑ วันเพื่อรองรับการเข๎าสูํอาเซียน ส าหรับกลุํม สาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ควรพัฒนา
เนื้อหาการสอนให๎ครอบคลุมหลักสูตร สํวนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย เน๎นการอําน เขียน การใช๎ภาษาและ
ความหมาย ส าหรับกลุํมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ควรพัฒนาด๎านขั้นตอนกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อยํางเป็นระบบ สํวนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรพัฒนาการ
สอนเนื้อหาให๎ครอบคลุม โดย กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลย ีซ่ึงประกอบด๎วย งานเกษตร งาน
บ๎าน งานประดิษฐ์ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต) เป็นต๎น  

๓) ผู๎บริหารควรจัดประชุมครูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนในกลุํมสาระดังกลําวเป็นรายภาคเรียน 
ให๎เห็นผลการพัฒนาที่สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยสถานศึกษาควรก า หนดนโยบายและท า



 
๔๑ 

ข๎อตกลงกับเขตพ้ืนที่เพ่ือให๎ความชํวยเหลือ และ ครูควรทบทวนเนื้อหาในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎วําจัดการเรียน
การสอนได๎ครบถ๎วนหรือพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎โดยหาความเชื่อม่ันและ
ความเที่ยงตรงของข๎อสอบ ให๎เพิ่มกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให๎มากขึ้น รวมทั้งน าแนวคิด หลักการของ
ข๎อสอบ O-NET มาเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนและสอนซํอมเสริมให๎ตํอเนื่อง รวมทั้ง ผู๎บริหาร ครูประจ ากลุํม
สาระการเรียนรู๎ควรตรวจสอบวําผู๎เรียนมีปัญหาจากผลการทดสอบเรื่องใดและน ามาเพ่ือปรับปรุงโดยวางแ ผน
ปรับวิธีการสอนและ ข๎อสอบรวมทั้งประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครองให๎เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาบุตร
หลาน 

๔) ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนารักการอํานหนังสือเพ่ิมข้ึนโดยจัดกิจกรรมให๎ครอบคลุมผู๎เรียนทุกคน
ตํอเนื่องทุกวัน รวมทั้งผู๎เรียนควรได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับแหลํงเรียนรูภ๎ายในสถานศึกษาให๎ตํอเนื่อง และ ผู๎เรียนควรได๎รับ
การพัฒนาให๎มีทักษะในคิดรวบยอดและการน าเสนออยํางเป็นระบบขั้นตอนให๎ครอบคลุมผู๎เรียนทุกคน โดยมีข๎อมูล
ที่นําเชื่อถือ  
          ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
              ๑) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรแตํงตั้ งที่ปรึกษาและ /หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
ด าเนินงานตามระเบียบ เชํน ฝุายชุมชนสัมพันธ์  ฝุายวิชาการ ฝุายระดมทรัพยากร ฝุายก ากับตรวจสอบผล          
การด าเนินงานตามระเบียบตํางๆเป็นต๎น 
                ๒) สถานศึกษาควรใช๎แหลํงเรียนรู๎ .ที่มีอยูํอยํางหลากหลายให๎เกิดคุณภาพ สูงสุดให๎มากยิ่งขึ้นตาม
หลักสูตรท๎องถิ่นในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น เชํน สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต๎น  

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               ครูบางสํวนควรได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎เพ่ิมเติมด๎านการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล              
มีการประเมินผลอยํางหลากหลายโดยเฉพาะการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลเชิงวิเคราะห์เพ่ิมมากข้ึนและน า
ผลไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน  รวมทั้งการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎หลากหลายเพิ่มข้ึน 
เชํน E-Book หรือสื่อท่ีเกี่ยวข๎องกับอาเซียนในเ รื่อง เกี่ยวกับสังคม เศรษฐศาสตร์ การเมืองและการศึกษา ศาสนา 
ภาษาและวัฒนธรรม เป็นต๎น 
  ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรจัดให๎มีการตรวจสอบความก๎าวหน๎าหรือการเปรียบเทียบพัฒนาการของคุณภาพ
การศึกษาให๎ตํอเนื่อง  เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให๎ดียิ่งขึน้    

นวัตกรรมหรือตัวอยํางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ตํอสังคม  
             การเป็น ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม “จ าปีสิรินธร ”  โดยจัดการเรียนรู๎บูรณาการ ๘ กลุํมสาระเพ่ือ
มุํงหวังให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรที่มีอ ยูํในท๎องถิ่นรํวมกันอนุรักษ์ให๎อยูํคํูบ๎านคูํเมืองของ
อ าเภอทําหลวง จังหวัดลพบุรีสืบตํอไป โดยมีนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นเมืองโบราณซับ
จ าปาและปุาจ าปีสิรินธร ดังนี้ หลักสูตรท๎องถิ่นปุาจ าปีสิรินธร แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ๘ กลุํมสาระ 
วิธีการเรียนรู๎แบบโครงงานบูรณาการปุาจ าปีสิรินธร กิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย ๓ ภาษา สื่อการเรียนการสอน 
หนังสือเลํมเล็ก ศูนย์ข๎อมูลเมืองโบราณซับจ าปาและปุาจ าปีสิรินธรภายในสถานศึกษา งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
จ าปีสิรินธร 
 



 
๔๒ 

๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  
 โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม  ตั้งอยูํไกลจาก ที่วําการอ าเภอทําหลวง และผู๎ปกครองสํวนใหญํประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะคํอนข๎างยากจน ซึ่งเป็นข๎อจ ากัดที่ทางโรงเรียนต๎องสํงเสริมและพัฒนาปฏิสัมพันธ์
ระหวํางโรงเรียนและผู๎ปกครอง ชุมชนตํอไป 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม  มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยชุมชนได๎ให๎การสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  เชํน การมอบทุนการศึกษาอยํางตํอเนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบลซับจ าปา       
การจัดมอบอุปกรณ์กีฬา  นอกจากนี้ชุมชนยังมีสํวนรํวมในการให๎ความรู๎แ กํโรงเรียน เชํน การเป็นวิทยากรพิเศษ       
การฝีกอาชีพแกํนักเรียน  มีการสร๎างเครือขํายระหวํางบ๎านกับโรงเรียนอยํางแนํนแเฟูน  และอยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎  
เชํน เมือง โบราณซับจ าปา  ปุาจ าปีสิรินธร  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน และชุมชน      
ที่เข๎มแข็ง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนควรสํงเสริม สนับสนุนให๎ครูทุกคน ทุกกลุํ มสาระการเรียนรู๎รํวมกันจัด การเรียนรู๎ กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน๎นความเป็นเลิศทางวิชาการให๎กับนักเรียนทุกคนอยํางท่ัวถึง จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให๎สูงขึ้นได๎ 
 ๒. โรงเรียนควรพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการศึกษาโดยใช๎หลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
อยํางแท๎จริง และจริงจัง บริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามความต๎องการของ
ผู๎ปกครอง ชุมชน ท๎องถิ่น ทั้งด๎านวิชาการ การมองเห็นชํองทางในการประกอบอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม  
คํานิยมท่ีดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม 


