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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

คณะกรรมกำรเครื อข่ ำยผู้ปกครอง

รองผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
- งานพัฒนาสื่ อและใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- งานวัดปละประเมินผล
- งานทะเบียนนักเรี ยน
- งานห้องสมุด
- งานแนะแนว
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนใน
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเสริ ม
หลักสูตร
- งานพัสดุ
- งานธุรการ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
- งานอัตรากาลังครู
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานสวัสดิการครู
- งานวินยั
- งานธุรการและสารบรรณ

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และงบประมำณ
- งานแผนงาน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานควบคุมภายใน
- งานระดมทุนและ
ทรัพยากรทางการศึกษา
- งานข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มบริหำรงำนทัว่ ไป
- งานบ้านพักครู /นักเรี ยน
- งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานอนามัยโรงเรี ยน
- งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรี ยน
- งานลูกจ้างประจาและอาคาร
สถานที่

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
- งานส่ งเสริ มระเบียบวินยั
ป้ องกันและแก้ไข
พฤติกรรม นักเรี ยน
- งานป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหา สิ่ งเสพติด
- งานส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
- งานครู ที่ปรึ กษา/หัวหน้า
ระดับชั้น
- งานเวรยาม ประจาวัน
ธรรมดา และวันหยุด
- งานจราจรและยานพาหนะ
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
- งานกองทุนกูย้ มื เรี ยน
ทุนการศึกษา ปั จจัยพื้นฐาน
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โครงสร้ ำงบุคลำกร กลุ่มบริหำรงำนโรงเรียน
นายธงชัย ปิ่ นทอง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
นางสาววิไล อ่อนตานา
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
- นางกัญญารัตน์ จันทร์กลัด
- นายเพลิน ประธรรมสาร
- นางนารี รัตน์ โทนแจ้ง
- นางวิไล เอ็บมูล
- นางสาววิไลลักษณ์ มีมา
- นางศศิชา โปธา
- นางจันทนา ถิ่นจอม
- นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี
- นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์
- นายทัศนัย กองมา
- นายอลงกต พิมท
- นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์
- นางสาวขวัญนภา พลอยแก้ว
- ว่าที่ร.ต.หญิงกันตพัชร์ พิมทุม

กลุ่มบริหำรงำน
กิจกำรนักเรียน

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และงบประมำณ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
- นางสุ มาลี กรงทอง
- นางศิริรัตน์ บุญเรื อง
- นางสาวกฤติยา สอนสุ ด
- นางสาวพัทธนันท์ มาดีคาน

- นางฐิติรัตน์ อุปรัตน์ปรี ชา
- นางวิไลวัลย์ รอดวินิจ
- นางสถาพร ศรี จนั ทร์
- นางกนกวรรณ กาศทิพย์
- นางอัจฉราภรณ์ สุ ขจ่าง
- นางสาวโสมรัศมี ทัง่ คา
- นางสาวสลิตา แสงจันดา
- นางสาวนันทิกานต์ มีแก้ว
- นางสาวกุลติณีย ์ พักเรื อนดี

กลุ่มบริหำรงำนทัว่ ไป
- นายบุญเท็ง กาติ๊บ
- นางสาววสุ ธา บุญรักษา
- นางอัญชลี ศรี วชิ ยั
- นางสาวอรวรรณ ภู่สวัสดิ์
- นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรี ชา

- นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์
- นางพรจันทร์ รักสัจจา
- นายชาตรี บุตรวงศ์
- นางสาววิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์
- นางสาวน้อย มาสอน
- นายศุภกิตติ์ มาประกอบ
- นายธีรวัฒน์ มูลเงิน
- นายปฏิธาน โสทัน
- นางสาวสุ ชิน ทิงิ้วงาม
- นางดรุ ณี จันทร์โสดา
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ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนฟากท่าวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 1 ตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0 – 5548 - 9075 e –Mail:fakthawittaya@yahoo.com
Website http://www.ftwschool.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 63 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา เขตพื้นที่บริการโรงเรียนฟากท่าวิทยามีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 1 เทศบาล
และ 4 ตาบล จานวน 33 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ตาบลฟากท่า มี 11 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านฟากท่า
7. บ้านฟากนา
2. บ้านนาหน่า
8. บ้านห้วยบ่อตูม
3. บ้านกกต้อง
9. บ้านวังขวัญ
4. บ้านนาไพร
10. บ้านดงต้นผึ้ง
5. บ้านห้วยก้านเหลือง
11. บ้านนาช้างโทน
6. บ้านโพนธาตุ
2. ตาบลสองคอน มี 9 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านสองคอน
6. บ้านใหม่จาปี
2. บ้านโพนดู่
7. บ้านห้วยไข่เขียด
3. บ้านวังกอง
8. บ้านหนองหัวนา
4. บ้านห้วยสูน
9. บ้านเฉลิมราชย์
5. บ้านห้วยใส
3. ตาบลบ้านเสี้ยว มี 6 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านเสี้ยว
4. บ้านวังอ้อ
2. บ้านลุ่ม
5. บ้านห้วยลึก
3. บ้านหัวทุ่ง
6. บ้านใหม่พัฒนา
4. ตาบลสองห้อง มี 5 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านสองห้อง
4. บ้านชาบอน
2. บ้านเดิ่น
5. บ้านนาไร่เดียว
3. บ้านนาแซง
5. เทศบาลตาบลฟากท่า มี 2 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านวังขวัญ
2. บ้านบุ่ง
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ประวัติ
โรงเรียนฟากท่าวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 1 ตาบลฟากท่า
อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นระยะทาง 125 กิโลเมตร โรงเรียนฟาก
ท่าวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.5 - ป.7 สังกัดกรมสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นที่
โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ ตาบลบ้านเสี้ยว อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 ได้
เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก ต่อมาในเดือนกันยายน ได้ย้ายมาตั้งใหม่ที่วัดวังขวัญ ตาบลสองคอน
โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2501
ย้ายจากวัดวังขวัญ มาอยู่ที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 1 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน
แบบ 108 ล จานวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน มีเนื้อที่ 63 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา
เปิดสอนในระดับ ม.1 - ม.3 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากมัธยมศึกษา เป็นประถมศึกษา
ตอนปลาย ป.5 - ป.7 ต่อมาโรงเรียนประถมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย
ไปสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คงเหลือไว้เฉพาะโรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2517
ได้ยุบโรงเรียนฟากท่า สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาได้รับนักเรียน แบบสหศึกษา และ เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฟากท่า เป็น
โรงเรียนฟากท่าวิทยา ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ส 224/2517 สั่ง ณ
วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2517
โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2519
มีชั้นมัธยมศึกษาเต็มรูป (มศ.1 - มศ. 3) นักเรียนจบชั้น มศ.3 จานวน 54 คน
พ.ศ. 2521
นักเรียนชั้น มศ. 1 - มศ.3 เปิดเรียนตามหลักสูตร พ.ศ.2503 การวัดผลเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นสายสามัญ พ.ศ.2518
พ.ศ. 2527
โรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการ ม.พ.ช. รุ่นที่ 2 และ
สิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. 2530 แต่ทางโรงเรียนได้ยึดนโยบายการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชนบทถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว แต่ทางโรงเรียนยังคงจัด
การศึกษาตามแนวทางของโครงการนี้อยู่
พ.ศ. 2531
โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นการ
ขยายโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษามีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยยกเว้นเงินค่าบารุงการศึกษา การจัดหนังสือให้ยืมเรียน
การจัดที่พักแก่นักเรียนบ้านไกล การมอบทุนการศึกษา เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง
พ.ศ. 2533
โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา โดยเปิดรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 2 ห้องเรียน และในปีการศึกษานี้
โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กดีเด่น และได้รับ
งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล จานวน 1 หลัง หอประชุม แบบ 100/27
จานวน 1 หลัง และห้องน้า ห้องส้วม แบบ 6 ที่นั่ง จานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2535 โรงเรียนฟากท่าวิทยา มีชั้นเรียนมัธยมศึกษาเต็มรูป (ม.1 - ม.6 ) และได้รับ
งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 จานวน 1 หลัง
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
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พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550

โรงเรียนฟากท่าวิทยาเปิดสอนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) และได้รับเลือก
เข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มี ความสามารถเป็นพิเศษ (ส.พ.พ.)
โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและสังคม
(รพชส. รุ่น ที่ 4) และ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ซื้อเครื่องดนตรี
และสร้างห้องน้าห้องส้วม 6 ที่นั่ง
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล, ก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ 318 ล/38 (พิเศษ) ได้รับงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ขนาด 48 ที่นั่ง ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และได้รับ
งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นายสุเทพ ไตต่อผล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ. สุโขทัย
ได้มาปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยาแทน
นายสมพงษ์ พลสูงเนิน ซึ่งไปรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อนายสุเทพ ไตต่อผล ได้มาดารง
ตาแหน่ง ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนถึงแนวทางการปฏิบัติงาน
กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนฟากท่าวิทยา รื้อถอนอาคารเรียน ป.1 ฉ
จานวน 1 หลัง นาวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2543 ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ค่าปรับปรุงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ระยะเวลาดาเนินการ 90 วัน เป็นเงิน 237,000 บาท
โรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 10 เครื่อง
ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลฟากท่า จานวน 80,000 บาท เพื่อนา
มาปรับสนามกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ได้เข้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ระยะที่ 2 ได้รับรางวัลเข็มทอง พ.ศ. 2546 -2549
ได้ส่งดนตรีโฟร์คซองเข้าแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 ปีซ้อน
ได้ต่อเติมห้องคอมพิวเตอร์ ใต้ถุนอาคารทวนกระแส 1 ห้อง/ 43 เครื่อง
โดยทางโรงเรียนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จากร้านอุตรดิตถ์ชัยเจริญ เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนอย่างมีคุณภาพ
ได้สร้างรั้วโรงเรียนโดยได้รับสนับสนุนจากสมาคมฯ และครูจากโรงเรียนจนสาเร็จ
ทุกวันนี้
นายธงชัย ปิ่นทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา โรงเรียนเข้าโครงการผู้นาการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้รับคัดเลือกจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนประเภท 1 เพียงโรงเรียนเดียวในเขตพื้นที่การศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อรองรับการกระจายอานาจจากกระทรวงและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพื้นฐานปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนสอบโควตาได้ 23 คน
32 ตาแหน่ง คณะแพทย์ศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เป็นปีแรกโดยมีนายชัยยะ
น้อยมา สอบติดโควตา คณะแพทย์ศาสตร์ เป็นคนแรกของโรงเรียน
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พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

และของอาเภอ และได้สร้างโรงกรองน้าโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู จานวน 50,000 บาท และสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลฟากท่า ได้แก่
1. ถังเก็บน้า 2,000 ลิตร 2 ถัง
2. ถังกรองน้า Ca, Na, Racin 3 ถัง
3. หลอด UV 1 หลอด
ในเดือน เมษายน 2552 ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรบ่อบาดาลมาเจาะ
บ่อบาดาลด้านใต้ของหอประชุม ใช้เวลาในการเจาะ 3 วัน สามารถได้น้าใช้พอเพียง
แก่ความต้องการ และติดตั้งเครื่องกรองน้าระบบน้าสะอาด
- เดือนมิถุนายน 2552 ต่อเติมห้อง ICT 1 ห้อง/ คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง โดย
ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ICT เพื่อเป็นศูนย์บริการในการสืบค้นข้อมูลของ
อาเภอได้รับงบประมาณจาก สส. เป็นเงิน 95,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องโสตฯ
เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 20 ส.ค. 2552 พร้อมทางขึ้น-ลงด้วย พร้อมเครื่องเสียง
- เดือนพ.ย.52ได้พัฒนาห้องน้า-ห้องส้วมโดยปรับพื้นปูกระเบื้อง ติดกระจก 6บานใหญ่
อ่างล้างมือ 12 ชุด
- เดือน ธ.ค. 52 ปรับปรุงห้องกิจการนักเรียน โดยใส่เพดานทีบาร์ ติดตั้งจาน
ดาวเทียม เดินระบบสาย TV แต่ละห้องพร้อมใช้งาน
- 12 มีนาคม 53 สร้างลานกีฬาหน้าเสาธงโดยได้รับเงินจากการทอดผ้าป่าของ
ผู้ปกครอง, สมาคมศิษย์เก่าและการบริจาคของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ
- ได้รับรางวัลมือกีตาร์ยอดเยี่ยม ประเภทวงสตริง จากงานแข่งขันดนตรีเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติด ของเทศบาลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์
- ผ่านการประเมินภายนอกรอบ 3 ของ สมศ.
- ได้รับรางวัลสปอร์ตโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากสานักปลัดกระทรวงกลาโหม
โดยได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้นจากงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 6
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้น ระดับประเทศ ที่อาคารชาเลนเจอร์
เมืองทองธานี
- ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองประเภททีมชาย 13 ปี, ทีมหญิง 15 ปี, คู่หญิง 15 ปี,
บุคคลชาย 13 ปี, บุคคลชาย 15 ปี จากกีฬาต่อต้านยาเสพติด ขององค์การ
บริหารงานส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง กีฬา สพฐ. เกมส์ 2554
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย
ประจาปี 2555 วันที่ 3 กันยายน 2555
- ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจาปี 2555 ระดับทอง
วันที่ 20 กันยายน 2555
- โครงการมีรูปแบบกระบวนการและนวัตกรรมการดาเนินงานประสิทธิภาพ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ โครงการโรงเรียนนิยมไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

5

พ.ศ. 2555
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

- สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะประจาปี 2555
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 5 เมษายน 2555
- ผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบ “การพัฒนาคุณธรรมนาวิชาการตามหลัก
ความดีพื้นฐานสากล” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียน
มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2556
- เป็นองค์กรที่ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด วันที่ 25 มิถุนายน 2556
- ได้รับรางวัล “รองผู้อานวยการดีเด่น” จากสมาคมรองผู้อานวยการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2556
- นายนพฤทธิ์ พิมทุม ได้รับคัดเลือกทุนโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เมื่อ 28 ก.ค. 2557
- ผล O-NET ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้ลาดับที่ 3 ของจังหวัด และเป็นลาดับที่ 6 ของ สพม. เขต 39
- ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ โครงการยุวชนประกันภัยดีเด่น
ประเภทเพลงประจาปี 2557
- ผล O-NET ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้ลาดับที่ 4 ของจังหวัด และเป็นลาดับที่ 11 ของ สพม. เขต 39
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม. 4 - 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2558
- ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (DVD เรื่องสั้น)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย วันที่ 19 กันยายน 2558
- ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 20 กันยายน 2558
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2. ข้อมูลผู้บริหาร
2.1 ผู้อานวยการโรงเรียน นายธงชัย ปิ่นทองโทรศัพท์ 081 – 7866-863 facebook : ศิษย์เก่า
โรงเรียนฟากท่าวิทยา วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณทิต (ค.ม.) สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี 9 เดือน
2.2 รองผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน
1) รองผู้อานวยการโรงเรียน นางสาววิไล อ่อนตานา วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณทิต
(ค.บ.) สาขาเคมี โทรศัพท์ 088-2728149 ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 )
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น.............590......................คน นอกเขตบริการ …12… คน
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น.........................601......................คน
จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมทั้งหมด

3
3
3
9
3
3
3
9
18

เพศ
ชาย
46
57
51
155
34
43
44
121
275

หญิง
53
54
46
152
59
52
62
174
326

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

99
111
97
307
93
95
106
295
601

33
37
32
31
32
35

3) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) .........601...........คน คิดเป็นร้อยละ............100.................
4) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย.. 555…คน คิดเป็นร้อยละ ...........92.19......
5) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม..............15...........คน
คิดเป็นร้อยละ...............2.49......
6) จานวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ....................75 ..........คน
คิดเป็นร้อยละ.............12.46…...
7) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ................-.............คน
คิดเป็นร้อยละ................-............
8) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น.....................................-............คน
คิดเป็นร้อยละ................-............
9) สถิติการขาดเรียน...................................................10...........คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ…………...1.66.......
10) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ม.3 จานวน.........97...........คน
คิดเป็นร้อยละ...........100………..
ม.6 จานวน.. ….106....... ..คน คิดเป็นร้อยละ.... 100....
11) อัตราส่วนครู : นักเรียน = .......1.........: .........15.............. (แยกตามระดับ)
12) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ.....602.....คน
คิดเป็นร้อยละ.......100..............
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร
4.1 ครูประจาการ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนครั้ง/
ชั่วโมง ทีร่ ับการ
พัฒนาต่อปี

ค.ม.
ค.บ.
ค.บ.

บริหารการศึกษา
เคมี
บริหารการศึกษา

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

55
171
59

ศษ.บ
ค.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม

ภาษาไทย

38
52
45
45
80

ค.บ.

การสอนภาษาไทย
นาฎศิลป์
ภาษาไทย
พลศึกษา
หลักสูตรและการ
สอน
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
หลักสูตรการสอน
สังคมศึกษา

ชานาญการพิเศษ

ค.บ.

สังคมศึกษา

16

ชานาญการพิเศษ

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

56

35

ชานาญการ

ค.บ.

39

15

ชานาญการ

43

20

18 นางสาวน้อย มาสอน

40

15

19 นางสาววสุธา บุญรักษา
20 นางศศิชา โปธา

52

26

38

12

1
2
3

นายธงชัย ปิ่นทอง
นางสาววิไล อ่อนตานา
นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์

61
34
55

40
12
35

ชานาญการพิเศษ

4
5
6
7
8

นางสุมาลี กรงทอง
นางนารีรัตน์ โทนแจ้ง
นางสาววิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์
นายบุญเท็ง
กาติ๊บ
นางจันทนา ถิ่นจอม

60
55
47
44
42

39
35
25
21
18

ชานาญการพิเศษ

9 นางกัญญารัตน์ จันทร์กลัด
10 นางฐิตริ ัตน์ อุปรัตน์ปรีชา

41
41

18
18

ชานาญการพิเศษ

11

39

12

กศ.ม.

59

34

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

44

15

14 นางวิไลวัลย์ รอดวินิจ

40

15 นางพรจันทร์ รักสัจจา
16 นางสาวสถาพร ทีพสม
17 นายเพลิน ประธรรมสาร

นางสาววิไลลักษณ์ มีมา
12 นางดรุณี จันทร์โสดา
(มาช่วยราชการ)
13 นางวิไล เอ็บมูล

ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

ชานาญการพิเศษ

กศ.ม
กศ.ม

นาฏศิลป์
ภาษาไทย
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์,
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ,
อาเซียนและ
เศรษฐศาสตร์

45
80
87

86

สังคม,หน้าที่
พลเมือง

80
94

คณิตศาสตร์

การงานอาชีพ,การ
ถนอมอาหาร,การ
เขียนแบบ
คณิตศาสตร์

วท.บ.

ชีววิทยา

วิทยาศสตร์

ชานาญการ

กศ.ม

ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

กศ.ม.
ค.บ.

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีฯ
สังคมศึกษา
ฟิสิกส์

กศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
พลศึกษา

กศ.ม.
ค.บ.

21
22
23
24

นางศิริรัตน์ บุญเรือง
นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์
นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชา
นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี

35
36

12
10

42
31

9
7

ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

25
26
27
28
29

นางกนกวรรณ กาศทิพย์
นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์
นายปฏิธาน โสทัน
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีทอง
นางสาวอัญชลีย์ ศรีวิชยั

43
36
34
31
35

6
7
6
6
5

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ค.บ.

กศ.ม

วท.บ.

กศ.ม.
ศศ.ม.

ดนตรี
ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์,
ไฟฟ้า

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
พลศึกษา,สุขศึกษา
การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์,
สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม
บริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
เคมี
วิทยาศาสตร์
บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
การจัดการศิลปะ
ทัศนศิลป์
และวัฒนธรรม
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อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

30 นางสาวอรวรรณ ภู่สวัสดิ์

31

5

ครู

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

31 นางสาวนันทิกานต์ มีแก้ว
32 นายธีรวัฒน์ มูลเงิน
33 นางสาวสลิตา แสงจันดา

38
34
28

6
7
4

ครู
ครู
ครู

ศบ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์

34 นางสาวสุชิน ทิงวิ้ งาม

34

5

ครู

วท.บ.

เคมี

35 นางสาวกฤติยา สอนสุด
36 นายศุภกิตติ์ มาประกอบ

39
43

3
5

ครู
ครู

ศศ.บ.
ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
เคมี,วิทยาศาสตร์,
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์, อา
เซียน,หน้าที่
พลเมือง

37 นางสาวขวัญนภา พลอยแก้ว
38 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตพัชร์ พิมทุม
39 นางสาวกุลติณยี ์ พักเรือนดี

29
41
32

5
15
1

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

ศษ.ม.
ค.บ.
วท.บ.

บริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สัตวศาสตร์

ที่

ชื่อ-สกุล

(ไปช่วยราชการ)

จานวนครั้ง/
ชั่วโมง ทีร่ ับการ
พัฒนาต่อปี
38
45
94
122
38
129
45

เกษตร

35
45
40

สอนวิชา/ชัน้

จ้างด้วยเงิน

คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ครูอัตราจ้าง
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน(ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

1

นางสาวโสมรัศมี ทั่งคา

33

8

ค.บ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วิชาเทคโนโลยี, งานประดิษฐ์,
การเขียนเชิงสร้างสรรค์,
สุขศึกษา

เงินอุดหนุน

2
3
4
5

นางอัจฉราภรณ์ สุขจ่าง

4
4
3
2

ค.บ
ศศ.บ
ศศ.บ.
บธ.บ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนธุรกิจ

วิชาภาษาอังกฤษ

ว่าที่ร้อยตรีอลงกต พิมทุม
นายทัศนัย กองมา
นางสาวพัทธนันท์ มาดีคาน

29
28
32
31

บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ

วิชางานห้องสมุด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

6
7

นางสาวอาไพ กาละดี
นางทองทิพย์ ฝักฝ่าย

24
45

1
5

ค.บ
ม.6

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การเงินการธนาคาร
คณิตศาสตร์
-

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

คณิตศาสตร์
พี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนรวม

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก............42...........คน
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด..........-...........คน

วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

คิดเป็นร้อยละ...............100....................
คิดเป็นร้อยละ.................-..................
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน จานวน ........4......หลัง ส้วม……4………หลัง สระว่ายน้า ......-......สระ สนามเด็กเล่น.. ..-...สนาม
สนามฟุตบอล ...1...สนาม สนามบาสเก็ตบอล .....1.... สนาม สนามเทนนิส...............-..........สนาม ( อื่น ๆ ระบุ)
1. อาคารเรียน
4 หลัง
2. อาคารคหกรรม
1 หลัง
3. อาคารเกษตร
1 หลัง
4. โรงเก็บรถนักเรียน 1 หลัง
5. ห้องดนตรีสากล
1 หลัง
6. โรงรองรับขยะ
1 หลัง
7. ห้องส้วม
4 หลัง
8. ศาลาพักผ่อน
2 หลัง
9. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
1 แห่ง
10. แปลงเกษตร
1 แปลง
11. สระน้า
2 แห่ง
12. สนามฟุตบอล
1 สนาม
13. สนามตะกร้อ
1 สนาม
14. สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
15. สนามเปตอง
2 สนาม
16. สนามฟุตซอล
1 สนาม
17. โรงอาหาร
1 หลัง
18. เรือนเพาะชา
1 หลัง
19. บ้านพักครู
10 หลัง
20. บ้านพักนักเรียน
7 หลัง
21. บ้านพักนักการ
2 หลัง
22. ประปา
2 แห่ง
23. โรงประปา
1 หลัง
24. อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
25. ห้องปฏิบัติการพลศึกษา
1 หลัง
26. หอพระ
1 แห่ง

6. ข้อมูลงบประมาณ
6.1 เงินงบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
14,488,722 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
14,488,722
เงินนอกงบประมาณ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่นๆ(ระบุ)
งบอื่นๆ(ระบุ)
- งบอุดหนุน
4,516,565
- งบอุดหนุน
2,181,428.78
- งบลงทุน
276,000
- งบลงทุน
227,878.00
รวมรายรับ
19,281,287
รวมรายจ่าย
16,898,028.78
( ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)
งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
ของรายรับ
งบอื่นๆที่ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
50.27 ของรายรับ
6.2 เงินรายได้สถานศึกษา
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินค่าคอมพิวเตอร์
625,000 เงินค่าคอมพิวเตอร์
708,200
( ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่มีคุณภาพและแหล่งชุมชนที่
ให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มีวัดโพธิ์ชัย
ตั้งอยู่ด้านข้างโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวิทยากรเป็นอย่างดี นอกจากนี้ชุมชนใน
อาเภอฟากท่ายังให้ความไว้วางใจโรงเรียนในการจัดการจัดการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ แต่โรงเรียน
ฟากท่าวิทยามีข้อจากัดในด้านระยะทางที่ไกลจากตัวเมืองอุตรดิตถ์และงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
นอกจากนี้ยังขาดแคลนบุคลากรในการเรียนการสอนบางสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คหกรรม พล
ศึกษา และประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาทางครอบครัวคือ ผู้ปกครองหย่าร้าง และ ยากจน มีเด็กด้อยโอกาสและ
มีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ บางส่วนผู้ปกครองต้องไปทางานต่างจังหวัด เด็กต้องอยู่กับ ตา ยาย ทาให้เกิดปัญหา
การขาดความอบอุ่นจากครอบครัว
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลักคือ ทาไร่ ทานา ส่วนใหญ่
นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี..........20,000...........บาท
จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส
ใกล้วัด
ใกล้ตลาด
ใกล้ชุมชน หน่วยงานราชการ
เป็นโรงเรียนในฝัน
เป็นโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงการกระจายอานาจ
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
เป็นโรงเรียนเบิก-จ่ายตรงจากกระทรวงการคลัง
โรงเรียนต้นแบบด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ข้อจากัด
ผู้ปกครองฐานะยากจน
ผู้ปกครองไปทางานต่างจังหวัด
การคมนาคมใช้เวลานาน
การติดต่อสื่อสารไม่สะดวกเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศไม่เอื้ออานวย
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนฟากท่าวิทยา ปีการศึกษา 2558
สาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม.1
พื้นฐาน
ชั่วโมง/ปี
120
120
120
160
80
80
80
120
880
140
1,360

เพิ่มเติม
ชั่วโมง/ปี

340

340

ม. 2
พื้นฐาน
ชั่วโมง/ปี
120
120
120
160
80
80
80
120
880
140
1,400

เพิ่มเติม
ชั่วโมง/ปี

380

380

ม. 3
พื้นฐาน
ชั่วโมง/ปี
120
120
120
160
80
80
80
120
880
140
1,380

เพิ่มเติม
ชั่วโมง/ปี

360

360

หมายเหตุ
1. ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) เรียนปีละ 1,440 ชั่วโมง เรียนวันละ 5-6 ชั่วโมง
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดให้เรียน 3 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมแนะแนว
2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด/ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/นักศึกษาวิชาทหาร/
กิจกรรมชุมนุม
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จานวน 45 ชั่วโมงต่อ 3 ปี (ม.1 - ม.3 )
– ปีละ 15 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายวิทย์)
โรงเรียนฟากท่าวิทยา ปีการศึกษา 2558
สาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม. 4
พื้นฐาน
ช.ม./ภาค
40
40
40
60
20
20
20
40
280
70
710

เพิ่มเติม
ช.ม./ภาค

ไม่น้อยกว่า
140

360

ม. 5
พื้นฐาน
ช.ม./ภาค
40
40
40
60
20
20
20
40
280
70
730

เพิ่มเติม
ช.ม./ภาค

ไม่น้อยกว่า
260

380

ม. 6
พื้นฐาน
ช.ม./ภาค
40
40
40
60
20
20
20
40
260
70
710

เพิ่มเติม
ช.ม./ภาค

ไม่น้อยกว่า
300

380

หมายเหตุ
1. ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) เรียนประมาณปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง เรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดให้เรียน 3 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมแนะแนว
2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/นักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรมชุมนุม
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จานวน 60 ชั่วโมงต่อ 3 ปี ( ม.4 - ม.6 )
– ปีละ 20 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายศิลป์)
โรงเรียนฟากท่าวิทยา ปีการศึกษา 2558
สาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม. 4
พื้นฐาน
ช.ม./ภาค
40
40
40
60
20
20
20
40
280
70
670

เพิ่มเติม
ช.ม./ภาค

ไม่น้อยกว่า
140

320

ม. 5
พื้นฐาน
ช.ม./ภาค
40
40
40
60
20
20
20
40
280
70
770

เพิ่มเติม
ช.ม./ภาค

ไม่น้อยกว่า
260

420

ม. 6
พื้นฐาน
ช.ม./ภาค
40
40
40
60
20
20
20
40
260
70
810

เพิ่มเติม
ช.ม./ภาค

ไม่น้อยกว่า
300

460

หมายเหตุ
1. ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) เรียนประมาณปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง เรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดให้เรียน 3 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมแนะแนว
2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/นักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรมชุมนุม
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จานวน 60 ชั่วโมงต่อ 3 ปี ( ม.4 - ม.6 )
– ปีละ 20 ชั่วโมง
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ห้องสมุดมีขนาด 224 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 13,430 เล่ม
- การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบค้นหาจากตู้บัตรรายการ/บัตรผู้แต่ง และการยืม – คืน
ใช้บัตรห้องสมุดโรงเรียน
- จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 460 คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ
76.41 ของนักเรียนทั้งหมด
2) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน 3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 4 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน 2 ห้อง
ห้อง English center
จานวน 1 ห้อง
ห้อง Sound lap
จานวน 1 ห้อง
3) คอมพิวเตอร์ จานวน 135 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
135 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
135 เครื่อง
( จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 135 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
18.24 ของนักเรียนทั้งหมด)
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
74 เครื่อง
4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
4.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนพร้อมทั้ง
สถิติการใช้ (จานวนครั้ง/ปี) (เฉลี่ย) สูงสุด เดือน สิงหาคม ต่าสุด เดือน มีนาคม
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
- สวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน
- เรือนเพาะชา
- สหกรณ์ร้านค้า

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)
120
120
200
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5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

ชื่อแหล่งเรียนรู้
- อุทยานแห่งชาติลาน้าน่าน
- เขื่อนสิริกิติ์
-วนอุทยานสักใหญ่
- วัดพระแท่นศิลาอาสน์
- วัดท่าถนน
- บ่อเหล็กน้าพี้

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)
1
2
1
1
1
1

- ไร่มะขามหวาน
- สวนส้ม

1
1

- สวนลาไย
- ศูนย์ทอผ้าอาเภอฟากท่า

1
1

6) ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู /นักเรียน
ในปีการศึกษานี้
1) นายเวศ
ดีสอน
ให้ความรู้เรื่อง มวยไทย
2) นางบุญทัน
จันทร์ธารงค์ ให้ความรู้เรื่อง ผ้าทออาเภอฟากท่า
3) นางแสงจันทร์ ดามัง
ให้ความรู้เรื่อง งานใบตอง
4) นางเลา
จาปาไพร
ให้ความรู้เรื่อง นาดแผนไทย
5) นายคิด
จาปาไพร
ให้ความรู้เรื่อง จักรสานไม้ไผ่
6) นางพรจันทร์ รักสัจจา
ให้ความรู้เรื่อง การกระถางปลูกต้นไม้ปูนปลาสเตอร์
7) นายชัยรัตน์ อันชานาญ
ให้ความรู้เรื่อง งานเกษตร
8) นายแหวน
แก้วทุมลา
ให้ความรู้เรื่อง ตีลาย
9) นายสมภาร
มาสอน
ให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงกบ
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
10.1 ผลงานดีเด่น
ประเภท

สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ปีการศึกษา 2557 ระดับชัน้ มัธยม
ศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง (ปี
การศึกษา 2555 - 2557) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง
(ปีการศึกษา 2555 - 2557) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558
3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้น ม. 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
4. รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (DVD เรื่อง
สั้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
5.รางวัลชมเชย การประกวดกล่าวคาอาราธนาและถวายทาน
ในพระพุทธศาสนพิธีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.

6. รางวัลชมเชย การประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

สพฐ.

สพฐ.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
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ประเภท

สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
7. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวคาอาราธนาและถวาย
ทานในพระพุทธศาสนพิธีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ. พิษณุโลก
8. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานชาดกประกอบ
ท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราชมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญฯ ทานองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ. พิษณุโลก
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการบรรยาย
ธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราชมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก
11. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปี
การศึกษา 2558
12. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัด
สวนแก้ว ระดับม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
13. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก

14. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)
ระดับชั้น ม.1. - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558

สพฐ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

สพฐ.

สพฐ
สพฐ
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ประเภท

สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
15. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับม.4 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558
16. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับม.4 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา
2558
17. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัวาดภาพ
ระบายสี ระดับม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
18. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดหน
งสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1. - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา2558
19. รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง กีฬาเปตอง ประเภท
ทีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32
"เวียงพิงค์เกมส์" 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
20. เป็นสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดกิจกรรมโรงพักจาลอง
ระดับดีเด่น ประจาปี 2558
21. เป็นสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดกิจกรรม TO BE
NUMBER ONE ระดับดีเด่น ประจาปี 2558
22. เป็นสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในสถานศึกษา ระดับดีเด่น ประจาปี 2558
23. รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดการบรรยายธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ หมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์
24. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญฯ
ทานองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์
25. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวคาอาราธนาและถวาย
ทานในพระพุทธศาสนพิธีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมอน
ไม้ จ.อุตรดิตถ์
26. โรงเรียนฟากท่าวิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพฐ

สพฐ

สพฐ
สพฐ
กกท / ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่
สพม.เขต 39
สพม.เขต 39
สพม.เขต 39
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
27. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2558
28. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เปตอง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และ
ส่วนภูมภิ าค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2558
29. ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ
ทอง
30. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ หมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์
31. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญฯ ทานองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมอน
ไม้ จ.อุตรดิตถ์
32. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานชาดก
ประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
33. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานชาดก
ประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา/ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา/ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

34. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ไทยส่งเสริมศีลธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมอน
ไม้ จ.อุตรดิตถ์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

35. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสร้างสานึกพลเมือง
PROJECT Citizen Thailand ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรม สีหราช อุตรดิตถ์

สถาบันพระปกเกล้า

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
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ประเภท

สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
36. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันตอบ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ปัญหาธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรม
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน กรณราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์
37. รางวัลรางวัลเหรียญทองแดง เปตอง ประเภททีมชาย รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค จ.อุตรดิตถ์ ประจาปี 2558

กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา/ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

38. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โครงการสร้างสานึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
PROJECT Citizen Thailand ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรม สีหราช อุตรดิตถ์
39. ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชนฯ ครั้งที่ 21 ประจาปี 2558 ระดับจังหวัด
ผู้บริหาร

เป็นคณะทางานจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการ
เรียนร่วมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ประจาปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นคณะกรรมการการดาเนินงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเรียนรูส้ ู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน่ในยุคศตวรรษที่ 21
เป็นคณะกรรมการการดาเนินงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเรียนรูส้ ู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน่ในยุคศตวรรษที่ 21
เป็นคณะกรรมการอานวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ - สาระดนตรี(ดนตรีสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558

โครงการสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชน / สโมสรไล
ออนส์
สมพ. เขต 39

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์
สพฐ.
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ผลงานดีเด่น ( ต่อ )
ประเภท
ครู
1. นายเพลิน ประธรรมสาร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
2. นายเพลิน ประธรรมสาร
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดสื่อ
การสอนศีลธรรม(DVDเรื่องสั้น) ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. นางสาววสุธา บุญรักษา
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการ กล่าวคา
4. นางกนกวรรณ กาศทิพย์
อาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. นางสาวกฤติยา สอนสุด
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการ เล่านิทาน
ชาดกประกอบท่าทางระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. นางสาววสุธา บุญรักษา 7. ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคคณะสงฆ์
นางสาวกฤติยา สอนสุด
กิจกรรมการกล่าวคาอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนาพิธี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
8. นางสาววสุธา บุญรักษา
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการเล่านิทาน
9. นางสาวกฤติยา สอนสุด
ชาดกประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10. นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขัน
กีฬาเขตที่ 6) ระหว่างวันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดตาก
11. นางสาววสุธา บุญรักษา ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับภาค
12. นางวิไล
เอ็บมูล
คณะสงฆ์ กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทานอง
สรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ครู
13. นางสาววสุธา บุญรักษา
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับภาค
14. นายศุภกิตติ์ มาประกอบ คณะสงฆ์ กิจกรรมการบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15. นายเพลิน ประธรรมสาร ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา
2558
16. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจ
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
17. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีทอง แข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับม.4 - 6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
18. นางสาววสุธา บุญรักษา ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
19. นางวิไล
เอ็บมูล
ประกวดมารยาทไทย ระดับม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
20. นายปฏิธาน โสทัน
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)
ระดับชั้น ม.1. - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
21. นางนารีรตั น์ โทนแจ้ง
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
22. นายธีรวัฒน์ มูลเงิน
แข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับม.4 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558
23. นายเพลิน ประธรรมสาร ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับม.4 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา
2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

สพฐ

สพฐ

สพฐ
สพฐ

สพฐ

สพฐ

24. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัย

ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่ง สพฐ
ขัวาดภาพระบายสี ระดับม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

25. นางสาวนันทิกานต์ มีแก้ว
26. นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์

ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
สพฐ
ประกวดหนงสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1. - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก
ปีการศึกษา 2558

27. นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชา ครูผฝู้ ึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง กีฬาเป กกท /
ตอง ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
32 "เวียงพิงค์เกมส์" 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
เชียงใหม่
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
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ประเภท
ครู
28. นางสาววสุธา บุญรักษา
29. นางวิไล
เอ็บมูล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอ ระดับจังหวัด กิจกรรม
สวดมนต์หมูส่ รรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

30. นางสาววสุธา บุญรักษา
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด กิจกรรม
31. นายศุภกิตติ์ มาประกอบ การบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

32. นางสาววสุธา บุญรักษา
33. นางสาวกฤติยา สอนสุด

ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด กิจกรรม
การกล่าวคาอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนาพิธี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

34. นางสาววสุธา บุญรักษา
35. นางสาวกฤติยา สอนสุด

ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
เล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
ลงกรณราชวิทยาลัย
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

36. นางสาววสุธา บุญรักษา
37. นางสาวกฤติยา สอนสุด

ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
เล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ลงกรณราชวิทยาลัย
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

38. นางสาววสุธา บุญรักษา
39. นางวิไล
เอ็บมูล

ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับจังหวัด
กิจกรรมสวดมนต์หมูส่ รรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
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ประเภท
ครู
40. นายศุภกิตติ์ มาประกอบ

41. นางศิริรตั น์ บุญเรือง

42. นายศุภกิตติ์ มาประกอบ

43. นายปฏิธาน

โสทัน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับจังหวัด
กิจกรรมสวดมนต์หมูส่ รรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
ได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practic กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับดีเด่น ผลงาน : การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องลาดับและอนุกรม โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ชั้นม. 5
ได้รับรางวัล ระดับทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การประกวดการนาเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

สพม.เขต 39

สพม.เขต 39

ได้รับรางวัลระดับ เงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
สพม.เขต 39
ประกวดการนาเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และวิธีปฏิบตั ิที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

44. นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชา ครูผผู้ ึกสอนนักกีฬาได้รบั รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาเปตอง
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2558 ณ.
จังหวัดอุตรดิตถ์
45. นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชา ครูผผู้ ึกสอนนักกีฬาได้รบั รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาเปตอง
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2558 ณ.
จังหวัดอุตรดิตถ์
46. นายศุภกิตติ์ มาประกอบ เป็นผู้ทาคุณประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชน

กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา/
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์
กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา/
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์

47. นายศุภกิตติ์ มาประกอบ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูด"ี ประจาปี 2558 ใน
48. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัย ฐานะเป็นผู้ปฏิบัตติ น ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
49. นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์ วิชาชีพทางการศึกษา
50. นางสาวนันทิกานต์ มีแก้ว
51. นางจันทนา ถิ่นจอม
52. ว่าที่ร.ต.ญ.กันตพัชร์ พิมทุม
53.นางสาวขวัญนภา พลอยแก้ว

คุรุสภา
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ผลงานดีเด่น ( ต่อ )
ประเภท
นักเรียน
1. นายวนัย อินวรรณ์
2. นายจักรกฤษ ปังคา
3. นายกันตชาติ สิรเิ ปี่ยมสุข
4. นายนัทธพงศ์ วงศ์ยอด
5. นายสุทธิรักษ์ หมื่นลูกท้าว
6. นายกันตชาติ สิรเิ ปี่ยมสุข
7. นายนัทธพงศ์ วังสุทะ
8. นายนัทธพงศ์ วงศ์ยอด
9. นายวินัย อินวรรณ์
10. นางสาวพิจิตรา บวรกิจอารีย์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมภาพยนตร์ สพฐ.
สั้น ระดับม.4 –6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 65ปีการศึกษา 2558 ณ
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สื่อการสอนศีลธรรม(DVD เรื่องสัน้ )ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กล่าวคาอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี
ระดับม.ปลายในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 ปีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11. นายจักรกฤษ ปังคา
12. นายนวพล พวงศรี
13. นางสาวจันจิรา วรรณพัฒน์
14. นางสาวอฐฺตินันต์ โพธิ์จวง
15. นางสาวจิรพรรณ ทุมคา
16. นางสาวน้าทิพย์ อ่องดา
17. นางสาวอัจฉรารัตน์ มีหอม
18. นางสาวสุวมิ ล ยุวบุตร
19. นางสาวนันทิชา มาเพ้า
20. นางสาวชุดาพร เชิดชูกิตติคณ
ุ
21. นายธนวัฒน์ ไพรสนธ์
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคคณะสงฆ์ การ
ประกวดกล่าวคาอาราธนาและถวายทานในพุทธ
ศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิม
พระเกียรติ 60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
22. นายจักรกฤษ ปังคา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคคณะสงฆ์ การ
23. นายนวพล พวงศรี
ประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง ระดับชั้น
24. นางสาวจันจิรา วรรณพัฒน์ มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริม
25. นางสาวอฐฺตินันต์ โพธิ์จวง
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26. นางสาวจิรพรรณ ทุมคา
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
27. นางสาวน้าทิพย์ อ่องดา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28. นางสาวอัจฉรารัตน์ มีหอม
29. นางสาวสุวมิ ล ยุวบุตร
30. นางสาวนันทิชา มาเพ้า
31.นางสาวนัทธิมาภรณ์ กนิษฐวงศ์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประเภท
นักเรียน
32. นายธนวัฒน์ ไพรสนธ์

33. นายวนัย อินวรรณ์
34. นายจักรกฤษ ปังคา
35. นายกันตชาติ สิริเปี่ยมสุข
36. นายนัทธพงศ์ วงศ์ยอด
37. นายสุทธิรักษ์ หมื่นลูกท้าว
38. นายวนัย อินวรรณ์
39. นายจักรกฤษ ปังคา
40. นายกันตชาติ สิริเปี่ยมสุข
41. นายนัทธพงศ์ วงศ์ยอด
42. นายสุทธิรักษ์ หมื่นลูกท้าว
43. นางสาวชาลิสา พอแฮ่ว
44. นายภาณุวัฒน์ แก้วพุฒ
45. นางสาวปลายฟ้า เทพจันที
46. นางสาวยุวดี เจริญแพทย์
47. นางสาวภัสสร มาเพ้า
48. นางสาวอาภิสญา เวชสิทธิ์
49. นางสาวอติกานต์ มีโส
50. นางสาวสุพัตรา ไหมบัวเขียว
51. นายชินภัทร พรมกอง
52. เด็กชายสมชาย สายบัว

53. นางสาวมนทิราวรรณ โสทัน
54. นางสาวปุณยาพร ฝั้นเต็ม
55. นางสาวณัฐธิดา ดาดี
56. นางสาวศรสวรรค์ เทพทอง
57. นางสาวชลดา พิลาตัน
58. นางสาวศิรประภา สอนใจ
59. นางสาวชาลิสา พอแฮ่ว
60. นางสาวชุดาพร เชิดชูกิตติคุณ
61. นางสาวปวีณ์ธิดา ผาเพิง
62. นางสาวศศิประภา พาทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4 ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคคณะสงฆ์ การ
ประกวดกล่าวคาอาราธนาและถวายทานในพุทธ
ศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ
60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4 - ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558

สพฐ.

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65
จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการจัด
สวนแก้ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัด
พิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
ทาอาหารน้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อย
ด้วยมือ) ระดับชั้นม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัด
พิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคคณะ
สงฆ์ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สพฐ.

วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
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ประเภท
นักเรียน
63. นางสาวจุฑามาศ พันแพง

64. ด.ญ.บุญยาพร วงค์โชติ
65. ด.ญ.อารีรตั น์ สิงห์ดา
66. ด.ญ.สุทธิตา บุตรพา
67. นางสาวพิมพ์วิมล บุญมี

68. นายภาณุวัฒน์ แก้วพุฒ

69. นายณัฐนนท์ นาสอน
70. นายภูธเนศ พวงศรี
71. เด็กชายณัฐพล ปีลา
72. เด็กชายณัฐวุฒิ คาอ้าย
73. นางสาวนุชจีราภรณ์ หล้ามา

74. ด.ญ.ธัญชนก พวงศรี

75. นางสาวจุฑามาศ พันแพง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค
คณะสงฆ์ การประกวดการบรรยายธรรม
ระดับชั้นม.ปลายในงานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่
65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชัน้ ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปรเภทชาย
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง กีฬาเปตอง
ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 "เวียงพิงค์เกมส์" 26
ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขัน "สุดยดนักอ่าน"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน"สุดยดนวัต
กรรม มัธยมศึกษาสามเก้า ปี 2558" ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขัน "สุดยดนักอ่าน"
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน"สุดยดนวัตกรรม
มัธยมศึกษาสามเก้า ปี 2558" ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด
การบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

กกท / ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สพม.39

สพม.39

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
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ประเภท
นักเรียน
76. นายจักรกฤษ ปังคา
77. นายนวพล พวงศรี
78. นางสาวจันจิรา วรรณพัฒน์
79. นางสาวอฐฺตินันต์ โพธิ์จวง
80. นางสาวจิรพรรณ ทุมคา
81. นางสาวน้าทิพย์ อ่องดา
82. นางสาวอัจฉรารัตน์ มีหอม
83. นางสาวสุวมิ ล ยุวบุตร
84. นางสาวนันทิชา มาเพ้า
85. นางสาวนัทธิมาภรณ์ กนิษฐวงศ์
86. ด.ญ.ชุติมา สีมา
87. ด.ญ.ศิลาภรณ์ มูลคิด
88. ด.ญ.จิราวรรณ เทพอินทร์
89. ด.ญ.ชาลิสา เพียงตา
90. ด.ญ.อุมาพร ฝั้นเต็ม
91. ด.ญ.ธันย์ชนก มีมา
92. ด.ญ.พิชญา มาบัว
93. ด.ญ.กนกพร ไชยโสภา
94. ด.ญ.กานต์ชนา ขันสาวะดี
95. ด.ญ.อนันทิยา สิงห์ดา
96. นางสาวดาราพร ทาแนน
97. นางสาวปนัดดา มาเพ้า
98. นางสาวมุขรินทร์ พิมอูบ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคคณะสงฆ์ การ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ประกวดกล่าวคาอาราธนาและถวายทานในพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิม
พระเกียรติ 60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด
สวดมนต์หมูส่ รรเสริญคุณพระรัตนตรัยทานอง
สรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาเปตอง
ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2558
ณ. จังหวัดอุตรดิตถ์

กรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

99. นายณัฐนนท์ นาสอน
100. นายภูธเนศ พวงศรี

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาเปตอง
กรมพลศึกษา
ประเภททีมชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2558
ระหว่างวันที่ 10 - 20 กันยายน 2558 ณ.
จังหวัดอุตรดิตถ์

101. นายภาณุวัฒน์ แก้วพุฒ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศึลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
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ประเภท
นักเรียน
102. นางสาวมนทิราวรรณ โสทัน
103. นางสาวปุณยาพร ฝั้นเต็ม
104. นางสาวณัฐธิดา ดาดี
105. นางสาวศรสวรรค์ เทพทอง
106. นางสาวชลดา พิลาตัน
107. นางสาวศิรประภา สอนใจ
108. นางสาวชาลิสา พอแฮ่ว
109. นางสาวชุดาพร เชิดชูกิตติคณ
ุ
110. นางสาวปวีณ์ธดิ า ผาเพิง
111. นางสาวศศิประภา พาทอง
112. นางสาวพิมพ์วิมล บุญมี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้าน
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
การประกวดวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

113. นางสาวลัดดาวัลย์ นิดตา
114. นางสาวสิริกัลยา โนนดา
115. นางสาวปวริศา ขัมภรัตน์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับชั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

116. นางสาวเกวลิน เฟื่องน้อย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
การประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระ
เกียรติ 60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

117. นายธนวัฒน์ ไพรสนธ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด
การประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระ
เกียรติ 60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประเภท
118. ด.ช.ณัฐวุฒิ คาอ้าย
119. ด.ช.ณัฐพล ปีลา
120. นายนันทพงศ์ มูลคา

121. นางสาวนุชจีราภรณ์ หล้ามา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 เหรียญทองแดง กีฬาเป
ตองประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การ
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2558
ระหว่างวันที่ 10 - 20 กันยายน 2558 ณ.
จังหวัดอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขัน "สุดยอดนัก
อ่าน" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน"สุดยอด
นวัตกรรม มัธยมศึกษาสามเก้า ปี 2558" ณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สพม.39
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10.2 งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

1

โครงการพัฒนางาน
พัสดุวิชาการ

1. เพือ่ ให้คณะครูมีวัสดุอุปกรณ์สานักงาน (กระดาษ)
เพื่อใช้จัดทาใบงาน ใบความรู้
ข้อสอบวัดผลประเมินผลการ
เรียนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ศักยภาพตามเป้าหมายของ
โรงเรียน

1. ประชุมในกลุ่มบริหารงาน
วิชาการเพื่อวางแผนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพือ่ พัฒนาการเรียนการ
สอน
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงาน

2

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ(แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม)

เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการให้กับ
ผู้เรียน สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภูมภิ าคและระดับชาติ

P: Plan (วางแผน)
1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
2. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดในการ
จัดแต่ละกิจกรรม
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุม
วางแผนในการส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน
D: Do (ปฏิบตั ติ ามแผน)
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
5. ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนก่อนเข้าร่วมการ
แข่งขันโดยใช้งบประมาณตาม
โครงการเป็นค่าวัสดุฝกึ หัด
6. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ณ
โรงเรียนน้าปาดชนูปถัมภ์ ระหว่าง
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
3.1 ผลผลิต (Outputs)
1. คณะครูจัดการเรียนการสอน
และวัดผลประเมินโดยใช้
เอกสารใบงาน ใบความรู้
แบบทดสอบประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู
จานวน 50 คนและนักเรียน
646 คน
2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของครูและ
นักเรียนตลอดปีการศึกษา
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
คณะครูและนักเรียนพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยมีปัจจัยด้าน
วัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วน เพือ่ ให้
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนพัฒนาไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ผลิต (Outputs)
- นักเรียนร้อยละ 15 ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และ
ร้อยละ 5 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ
และระดับชาติ
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ได้
พัฒนาการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่ได้จากการ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
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ที่

3

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการพัฒนางาน
ทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

7. ส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับเขตฯ เข้าร่วมการ
แข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัด
แพร่ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม
2557 เพื่อเป็นตัวแทนระดับชาติ
8. ส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับภาคเหนือ เป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ
ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1820 กุมภาพันธ์ 2558
C: Check (ตรวจสอบ/
ประเมินผล)
9. สรุปและประเมินผลการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่
10. สรุปและประเมินผลการแข่งขัน
ระดับภาคเหนือ
11. สรุปและประเมินผลการแข่งขัน
ระดับชาติ
12.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
A: Action (ปรับปรุง)
13. นาปัญหาที่พบมาวิเคราะห์ เพือ่
วางแผนแก้ไข ปรับปรุง และจัดทา
โครงการในปีงบประมาณ 2559
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
P: Plan (วางแผน)
เพียงพอ อานวยความสะดวกต่อ 1.ประชุมครูที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผล
การจัดทาทะเบียนนักเรียน
การดาเนินงานปีงบประมาณ 2558
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ี
2.วิเคราะห์ปัญหาทีพ่ บ และวาง
เพียงพอ อานวยความสะดวกต่อ แผนพัฒนางานทะเบียนและวัดผล
การวัดผลประเมินผล
ประเมินผล ปีงบประมาณ 2558
3. เพื่อจัดทาเอกสารทาง
3. จัดทาโครงการและเสนอขอ
วิชาการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อนุมัติตามลาดับขั้นตอน
D: Do (ปฏิบตั ติ ามแผน)
4. ดาเนินการตามโครงการ
C: Check (ตรวจสอบ/
ประเมินผล)
5. ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานดังนี้
5.1 เอกสารปพ.ต่าง ๆของครูผู้สอน
5.2 รูปเล่มข้อมูลสารสนเทศ
6. สังเกต สอบถามผู้มารับบริการ
7.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การให้บริการงานด้านวิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต
1. มีเอกสารหลักฐานทาง
วิชาการเพื่ออานวยความ
สะดวกต่อการจัดทาทะเบียน
นักเรียน
2. มีเอกสารที่เกี่ยวกับงาน
วัดผลประเมินผลที่ถกู ต้อง เป็น
ระบบของนักเรียนจานวน 648
คน
3. นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร
มส สามารถแก้ไขผลการเรียน
ให้ผ่านเกณฑ์ ได้ 100 %
ผลลัพธ์
งานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล สามารถดาเนินงาน
ด้วยความถูกต้องรวดเร็วตาม
ระเบียบของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

4

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

5

โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงด้วยกิจกรรม
ลูกเสือยุวกาชาด

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

A: Action (ปรับปรุง)
8. สรุปและประเมินผลโครงการ
9. นาปัญหาทีพ่ บมาวิเคราะห์ เพือ่
วางแผนแก้ไข ปรับปรุง และจัดทา
โครงการในปีงบประมาณ 2558
1. เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้มี 1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
การพัฒนาและปรับปรุง
2. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ
หลักสูตรสถานศึกษาให้
เรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
เหมาะสม
ผู้เรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดใน
2. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
หลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็น
3. ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรใน
ประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ได้รับทราบกิจกรรมทางวิชาการ
ของโรงเรียน
4. ดาเนินการในแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการฯ ในวัน และเวลา ที่
กาหนด
5. ประเมินผลการดาเนินงานในแต่
ละกิจกรรมตามโครงการ ฯ
6. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ 1. ประชุมวางแผนร่วมกับครูผู้สอน
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อดาเนิน
ยุวกาชาด
จัดกิจกรรมตามโครงการ
2. เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ความ 2. จัดทาโครงการนาเสนอขออนุมัติ
เข้าใจ และทักษะทีไ่ ด้จากการ
จากผู้อานวยการโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน 3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
การดาเนินชีวิต
4. วิเคราะห์ปรับปรุงผลการ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ ดาเนินการตามกิจกรรม
การเรียนรู้และฝึกทักษะกิจกรรม 5. สรุปประเมินผลโครงการ
พัฒนาผู้เรียน
4. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต(Outputs)
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษานักเรียน สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
สังคม และท้องถิ่น
ผลลัพธ์(Outcomes)
- หลักสูตรสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษานักเรียน
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคม และท้องถิ่น

ผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ และมีทกั ษะการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนมีเจตคติที่ดีตอ่ การเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด นาความรู้ความเข้าใจ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ประยุกต์ ใช้ในการดาเนินชีวิต
และแก้ปัญหาชีวิตได้
2. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด มีคุณธรรมจริยธรรมมี
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6

โครงการพัฒนางาน
แนะแนวนักเรียน สู่
การเรียนรู้คู่คุณธรรม

1. เพือ่ พัฒนางานแนะแนว
นักเรียนให้เป็นระบบต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ ประกอบการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ตามความสนใจ ความถนัดของ
ตนเอง และมีทกั ษะใน การ
ดารงชีวิตชีวิต สามารถปรับตัว
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

7

โครงการส่งเสริมการ
อ่านเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยด้วยเองอย่างต่อเนือ่ ง
1.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสง
หาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว
1.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู
พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ 5.1
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
1.3 เรียนรู้ร่วมเป้นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่ การ
เรียนรู้ระหว่างกัน
1.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนาเสนอผลงาน
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

จิตสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม
3. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความเต็มใจ และมีทกั ษะการ
อยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์
1. ประชุมครูเพื่อวางแผนพัฒนา
ผลผลิต (outputs)
งานแนะแนวนักเรียน
1. โรงเรียนมีการพัฒนางาน
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
แนะแนวนักเรียนอย่างเป็น
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
ระบบ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
2. นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
วิทยาทุกคน ได้รับการแนะ
ดาเนินงาน
แนวการศึกษาต่อและการ
5. สรุปและประเมินผลโครงการ
ประกอบอาชีพตามความสนใจ
และความถนัดของตนเอง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. โรงเรียนได้พัฒนางานแนะ
แนวนักเรียนอย่างเป็นระบบ
2. นักเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
3. นักเรียนสามารถศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพตามความ
สนใจ ความถนัดของตนเอง
และมีทกั ษะในการดารงชีวิต
ชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข
1. สารวจสภาพปัญหา
ด้านผลผลิต(Outputs)
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน 1. นักเรียน และครูโรงเรียน
เพื่อเขียนโครงการ
ฟากท่าวิทยาร้อยละ 80 ใช้
3. ขออนุมัติโครงการ
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้2.
4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2ก.ม.)
ตามโครงการ แก่ครูและนักเรียน
ร้อยละ5ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
5. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
การเรียนรู้
5.1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน,
3. นักเรียน และครูโรงเรียน
นิตยสาร, วารสาร
ฟากท่าวิทยาร้อยละ 80เข้าร่วม
6. สรุป และประเมินผลการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ดาเนินงานตามโครงการ
ห้องสมุดโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ดาเนินการ
4. นักเรียน ครูและบุคลากร
โรงเรียนฟากท่าวิทยาร้อยละ
80 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

คิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาๆได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล
2.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อา่ น
ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
2.2 นาเสนอวิธีคิด วีแก้ปญ
ั หา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
2.3 กาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
หรือวิธีการของตนเอง
2.4 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผงงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

8

โครงการพัฒนางาน
ห้องสมุด

ประโยชน์
ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียน และครูโรงเรียน
ฟากท่าวิทยามีลกั ษณะนิสัยรัก
การอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2
ก.ม.) มีลักษณะนิสัยรักการอ่าน
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยากล้าคิด กล้าแสดงออก
ด้านวิชาการในทางทีถ่ ูกต้อง
4. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนฟากท่าวิทยา รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
1. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฟาก 1. สารวจสภาพปัญหา และความ ด้านผลผลิต (Outputs)
ท่าวิทยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี ต้องการ
1. ครู นักเรียน บุคลากรและ
ประสิทธิภาพ
2. ประชุมคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ โรงเรียนฟากท่า
2. ส่งเสริมครู นักเรียน บุคลากร ดาเนินงานเพือ่ เขียนโครงการ
วิทยาร้อยละ80 ใช้ห้องสมุด
และเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและ
3. ขออนุมัติโครงการ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชนให้สามารถศึกษาค้นคว้า 4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 2. ในชุมชน (รัศมี 2 ก.ม.) ร้อย
ด้วยตนเองจากหนังสือ สิ่งตีพิมพ์ ตามโครงการ แก่ครู นักเรียน
ละ 5 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการ
และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ และ
เรียนรู้
3. ส่งเส ริมครู นักเรียน
บุคลากรในชุมชน
3. ครูและบุคลากรโรงเรียน
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
5. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ฟากท่าวิทยาร้อยละ 70 รู้จักใช้
ผู้ปกครองและชุมชนใช้ห้องสมุด
5.1 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ใน เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เป็นแหล่งเรียนรู้
การดาเนินงานและตกแต่งห้องสมุด ด้านคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 จัดซื้อหนังสือ
1. นักเรียน ครูและบุคลากร
4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
5.3 จัดซื้อสื่อ และ
โรงเรียนฟากท่าวิทยามีลักษณะ
ครูและบุคลากร ผู้ปกครองและ โสตทัศนวัสดุ
นิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้
ชุมชนให้มีลักษณะนิสัยรักการ
5.4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
อ่าน
, นิตยสาร, วารสาร
เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
6. สรุปผลการดาเนินงาน
2. บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2
ประโยชน์
ก.ม.) มีลักษณะนิสัยรักการ
อ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครู นักเรียน บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ โรงเรียนฟากท่า
วิทยาและบุคลากรในชุมชน
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โครงการ/
กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

10 โครงการพัฒนางาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
4. ห้องสมุดโรงเรียนฟากท่า
วิทยาเป็นห้องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพมีวัสดุ-อุปกรณ์
สานักงาน หนังสือ สิ่งตีพิมพ์
นวัตกรรมและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทที่ ันสมัย และ
เพียงพอแก่การให้บริการ
สมาชิก
1. เพื่อปรับความรูพ้ ื้นฐานและปู 1. ประชุมครูในกลุ่มคณิตศาสตร์ ผลผลิต (Outputs)
พื้นฐานในการคิดคานวณของ
เพื่อวางแผนเตรียมกิจกรรมส่งเสริม 1. ผู้เรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
นักเรียน
และพัฒนา ทักษะทางคณิตศาสตร์ จานวน 647 คน ได้รับการ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ของผู้เรียน
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทาง
การคิด วิเคราะห์ และทักษะ 2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
คณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
หลากหลาย
ให้แก่ผู้เรียน
3. ดาเนินการตามโครงการ
2. ผู้เรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
3. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษา 4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
จานวน 647 คน มีเอกสาร
ค้นคว้า เรียนรู้ การทางาน
ดาเนินการ
แบบฝึกทักษะทุกคน
ร่วมกันการอยู่ร่วมกัน
5. สรุปและประเมินผลโครงการ
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ สาระการเรียนรู้
ผลลัพธ์ (Outcomes)
วิชาคณิตศาสตร์และครูผู้สอน
1. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ทักษะ
การคิด วิเคราะห์ และทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้น
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการเรียนคณิตศาสตร์ และ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3. นักเรียนมีโอกาสศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้ การทางาน
ร่วมกันการอยู่ร่วมกัน
1. เพื่อให้การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2.นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ได้รับการส่งเริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

1. ประชุมครูเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
จานวน 647 คน ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

3. นักเรียนสามารถนากระบวน
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
คุณภาพ
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถทางด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนสามารถนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
11 โครงการพัฒนางาน 1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการ 1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการ
ผลผลิต (Outputs)
การเรียนรู้กลุ่มสาระ อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อวางแผนให้ นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยาศาสตร์(กิจกรรม ตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
วิทยา จานวน 647 คน ได้รับ
ค่ายอาสา-ดารา
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
การส่งเสริมและพัฒนา
ศาสตร์)
2. เพื่อให้นักเรียนมี
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
3. ดาเนินการตามโครงการ
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่
เขียน และตั้งคาถามเพือ่ ค้นคว้า 4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
หลากหลาย
หาความรู้เพิ่มเติม
ดาเนินการ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
5. สรุปและประเมินผลโครงการ
1. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
12 โครงการพัฒนา
1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนา
1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการ
ผลผลิต (Outputs)
คุณภาพการเรียนรู้
ทักษะในการใช้ภาษาไทยของ
เรียนรู้ภาษาไทย เพือ่ วางแผนการ 1. นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
ดาเนินงานการจัดทาโครงการ
วิทยา จานวน 647 คน
ภาษาไทย
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดง 2. ดาเนินการตามกิจกรรม/
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการใช้ทักษะ
โครงการทีก่ าหนด
ทักษะภาษาไทยด้วยกิจกรรมที่
ทางภาษาไทย
3. ตรวจสอบและประเมินผลการ
หลากหลาย
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ ดาเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 2. นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
การเรียนภาษาไทยในฐานะที่
4. วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนิน วิทยา จานวน 647 คน ได้
เป็นภาษาประจาชาติ
กิจกรรม/โครงการเพื่อวางแผน
แสดงความสามารถและร่วม
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ พัฒนาในครั้งต่อไป
กิจกรรม ในการใช้ทกั ษะทาง
ทางการเรียนภาษาไทยเป็นไป 5. รายงานผลการดาเนินงานตาม
ภาษาไทย
ตามเกณฑ์
โครงการ
3. นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยา ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาไทย
4. นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยา ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยเป็นไป
ตามเกณฑ์
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ทางภาษาไทยมากขึ้น
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13 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ครูได้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
หลากหลายเพือ่ ให้ผู้เรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

14 โครงการพัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพมากขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
3.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาการงานอาชีพ

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

2. นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน
ภาษาไทยมากขึ้น
3. นักเรียนตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการเรียน
ภาษาไทยมากขึ้น
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนภาษาไทยเป็นไปตาม
เกณฑ์มากขึ้น
1. ประชุมครูในกลุ่มสาระ
ผลผลิต (Outputs)
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนฟากท่า นักเรียนจานวน 649 คน ได้
วิทยา เพือ่ วางแผนการดาเนินงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผ่าน
รวมทั้งสารวจ พัฒนา และจัดหาสือ่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
และแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
หลากหลาย
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
นักเรียน ร้อยละ 80 มี
อนุมัติโครงการ
มาตรฐานการเรียนรู้ทักษะ
3. ดาเนินการตามโครงการ
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ 2
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงาน
1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เพื่อวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนการงาน
อาชีพ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักเรียน
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
5. สรุป และประเมินผลโครงการ

ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร้อย
ละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร้อย
ละ 80 พัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร้อย
ละ 80 ทางานงานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียนทุกคนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
2.
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติงานและผลผลิต
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15 โครงการเพลงสู่หนัง
พลังสร้างสรรค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้อัน
เป็นสากลและมีความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การ
แก้ปญ
ั หา การใช้เทคโนโลยีและ
มีทักษะชีวิต
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรูท้ ักษะ
ด้านการสร้างสรรค์บทเพลง สู่
การถ่ายทอดสู่ผลงานภาพยนตร์
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดี
งามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข

1. วางแผนดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงวิธีการดาเนินงาน
และแบ่งหน้าที่
4. ดาเนินงานตามโครงการ
1.ฝึกทักษะในการสร้างสรรค์บท
เพลงและทักษะการถ่ายภาพและ
ทักษะการสร้างภาพยนตร์
2. นาความรู้ ความสามารถด้าน
การสร้างสรรค์บทเพลงและทักษะ
การถ่ายภาพและทักษะการสร้าง
ภาพยนตร์ นาไปสร้างสรรค์ผลงาน
และประกวดแข่งขัน
5. ประเมินโครงการ
6. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

ผลผลิต (Outputs)
1. นักเรียนจานวน 100คน ได้
ฝึกทักษะในการสร้างสรรค์บท
เพลงและทักษะการถ่ายภาพ
และทักษะการสร้างภาพยนตร์
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียนสามารถนาความรู้
ความสามารถด้านการ
สร้างสรรค์บทเพลงและทักษะ
การถ่ายภาพ และทักษะการ
สร้างภาพยนตร์ นาไป
สร้างสรรค์ผลงาน

16 โครงการจัดซื้อ
จอโทรทัศน์เพื่อ
พัฒนาสือ่ และแหล่ง
เรียนรู้ห้องนาฏศิลป์
(งบพัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้)

1. เพื่อให้บริการครูและ
นักเรียนใช้เป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานนาฏศิลป์
2. เพื่อจัดซื้อจอโทรทัศน์
พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ให้เพียงพอต่อ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ วัสดุ
สื่อ นวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
นันทนาการ ตามจินตนาการ

1. ประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
5. สรุป และประเมินผลโครงการ

ผลิต (Outputs)
1. นักเรียนและครูร้อยละ 80
ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
นาฏศิลป์ ตลอดปีการศึกษา
2. วัดสุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) มีสภาพพร้อมใช้งาน
ร้อยละ 100
3. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อวัสดุ
นวัตกรรมที่เอือ้ ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เพียงพอกับผู้เรียน ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. การจัดการเรียนการสอน
และการดาเนินงานของครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์)
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ครูผู้สอนและนักเรียนได้รับ
ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียน
การสอน
3. ห้องเรียนนาฏศิลป์ มีวัสดุ
สื่อ นวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
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วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการศิลปศึกษา
1. เพือ่ พัฒนาทักษะด้าน
สร้างสรรค์และพัฒนา ความคิดและจินตนาการเชิง
สู่หลักปรัชญาของ
สร้างสรรค์ของนักเรียนสู่งาน
เศรษฐกิจพอเพียง
อาชีพ
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้
มีอารมณ์สุนทรียะ รักสงบและ
มีคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อให้นกั เรียนรู้จักนา
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในงานศิลปะ

1. ประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
5. สรุป และประเมินผลโครงการ

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
จานวน 647 คน นาทรัพยากร
ในท้องถิ่น มาสร้างสรรค์งาน
ศิลปะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนาไปสู่
งานอาชีพในอนาคต
ผลลัพธ์ (outcome)
1. นักเรียนสามารถใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ทักษะด้านความคิดและ
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์
2. นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์
สุนทรียะ รักสงบ และมี
คุณธรรม จริยธรรม
3. นักเรียนสามารถนา
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในงานศิลปะ

18 โครงการพัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. จัดทาโครงการ และเสนอ
โครงการเพือ่ ขออนุมัติ
3. ดาเนินตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงาน

ด้านปริมาณ
นักเรียนในโรงเรียนฟากท่า
วิทยาได้ใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัยทุกคน
ด้านคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนฟากท่า
วิทยาได้ใช้ทกั ษะ ความสามรถ
ในการแข่งขัน และได้พัฒนา
ทักษะ ความสามารถให้ดียิ่งขึ้น

1.ประชุมครูในกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา เพือ่ วางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์
2. จัดทาโครงการและขออนุมัติ
โครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงาน

3.1 ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
จานวน647 คน มีความรู้ความ
เข้าใจในการเล่นกีฬาแต่ละ
ประเภทและได้ออกกาลังกาย
ทุกคน
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ร้อยละ 80 มีทักษะ มีสุขนิสัย
มีสุขภาพกาย มีสุขภาพจิตที่ดี
ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน
ฟากท่าวิทยาได้ใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัย
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน
ฟากท่าวิทยาได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถให้ดียิ่งขึ้นไปโดย
ใช้สื่อการสอนทีท่ ันสมัย

19 โครงการการแข่งขัน 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรูแ้ ละ
กรีฑา กีฬาสีภายใน ทักษะในการเล่นกีฬา
โรงเรียนฟากท่าวิทยา 2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพ
ติด
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20 โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักและเห็น
ความสาคัญของงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวาง
แผนการนาเสนอโครงการและ
รายละเอียดการดาเนินงาน
2. เสนอโครงการต่อหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษา
3. ประชุมปรึกษาหารือครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ดาเนินงานตามโครงการ
4.1 จัดทาคู่มือ/เอกสาร
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
แจกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาให้เกิด
ความตระหนัก มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความชานาญ และมีทกั ษะใน
การดาเนินการบริหารและการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.3 ดาเนินการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.4 ดาเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5. สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ทาการวิเคราะห์
และปรับปรุงผลการดาเนินงาน

ผลิต (Outputs)
1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
จานวน 50 คน เกิดความ
ตระหนักและเห็นความสาคัญ
มีความรู้ความเข้าใจในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักและเห็น
ความสาคัญของงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
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21 โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วม
ศูนย์บริการทางการ
ศึกษาพิเศษ (Special
Student Service :
SSS)

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนร่วมและจัดการ
เรียนการสอนสาหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ
2. เพื่อจัดหาหรือพัฒนาสื่อหรือ
วัสดุทางการศึกษาสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดคานวณ สาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
3. เพื่อให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ หรือเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนาขึ้นตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มงาน
และฝ่ายงานวิชาการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดในรายละเอียด
กิจกรรม
5. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
เป็นระยะๆ เพื่อรายงานสภาพ
ความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาและ
แก้ไขในระหว่างการดาเนินงาน

ผลิต (Outputs)
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยา จานวน 647 คน ได้รับ
การคัดกรองตามแบบการคัด
กรองเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และนักเรียนที่
ถูกคัดกรองว่ามีความบกพร่อง
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนร่วมและจัดการ
เรียนการสอนสาหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ จัดหาหรือ
พัฒนาสือ่ หรือวัสดุทาง
การศึกษาสาหรับการจัดการ
เรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะ
ด้านการอ่าน การเขียนและการ
คิดคานวณ สาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
และพัฒนาขึ้นตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
ผลลัพธ์ (Outcome)
- เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้รับการ
พัฒนาขึ้นตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ได้รับการคัดกรอง
ตามแบบการคัดกรองเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
และนักเรียนที่ถกู คัดกรองว่ามี
ความบกพร่องได้รับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนร่วม
และจัดการเรียนการสอน
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ จัดหาหรือพัฒนาสื่อหรือ
วัสดุทางการศึกษาสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดคานวณ
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

22 โครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติ
อยู่ในระดับดี
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลากหลายวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา สามารถ
ชักชวนผูอ้ ื่นเข้าร่วมกิจกรรมและ
นาไปใช้ชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนนาหลักค่านิยมคน
ไทย12 ประการ และ
คุณลักษณะอันพังประสงค์
นาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
และการดาเนินชีวิต ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตปกติ
สุขในสังคม
4. นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิด
มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้
5. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อวางแผนเตรียมการ
จัดกิจกรรม ซึ่งมี 8 กิจกรรม คือ
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
- ประกวดสวดมนต์หมู่ทานอง
สรภัญญะ
- แข่งขันตอบปัญหา
- กิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์
พระพุทธศาสนา เช่นตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
- กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน ,
บรรยายธรรม
- กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
- กิจกรรมรักเทิดทูนในสถาบัน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนจานวน 646 คน มี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา และวัน
สาคัญอื่น ๆ สามารถชักชวน
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม และนาไป
ในชีวิตประจาวันได้
2. ผู้เรียนจานวน 647 คน มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใช้หลัก
ค่านิยมคนไทย 12 ประการ
ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็น
คนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึ้น
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา สามารถ
ชักชวนผูอ้ ื่นเข้าร่วมกิจกรรม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ใช้ชีวิตโดยนาหลักค่านิยมคน
ไทย 12 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไป
ประยุกต์ใช้ มีชีวิตปกติสุขใน
สังคม มีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนรู้สูงขึ้น สามารถแข่งขันสู่
เวทีระดับโลก
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

23 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

24 โครงการ TO BE
NUMBER ONE

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย
1. คณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนนักเรียนมีระบบการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วน
นักเรียนที่ชัดเจนตามหลักการของ
ประชาธิปไตย
2. คณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนนักเรียนได้ฝึกการทางานเป็น
ทีม
3. นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ทุกห้องทุกชั้นมีการดาเนินงาน
ประชาธิปไตยในห้องเรียนอย่าง
เป็นระบบและฝึกการอยู่ร่วมกัน
ตามหลักประชาธิปไตย
4. นักเรียนและคณะทางานฝึก
การทางานและพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพของตนเอง

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

ประชุมชี้แจง/เสนอโครงการ
แต่งตั้งคณะทางาน
กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
ดาเนินงานตามปฏิทินงาน
ประเมินงาน
สรุป/รายงานผลงานโครงการ

ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. โรงเรียนฟากท่าวิทยามี
คณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนนักเรียนที่เป็นระบบ
สามารถบริหารจัดการและ
ปกครอง ดูแลนักเรียนโรงเรียน
ฟากท่าวิทยาทุกคนได้
2. นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยาทุกห้องเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการนักเรียนที่ชัดเจน
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่าง
มีความสุข
3. นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยาทุกคนให้การยอมรับการ
ปกครองดูแลจาก
คณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนนักเรียน
1. เพื่อสร้างกระแสนิยมให้กับ
1. ประชุมปรึกษาหารือ เสนอ
ผลิต (Outputs)
นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ความคิดเห็น และคัดเลือกเรื่องที่ - นักเรียนระดับชั้นม.1- 6 ทุก
และสนับสนุนให้นักเรียนจัด
จะทาโครงงาน
คนจานวน 647 คน และ
กิจกรรมที่สร้างสรรค์เผยแพร่
2. แบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม บุคลากรในโรงเรียนฟากท่า
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพ และหาข้อมูลในการดาเนินงาน
วิทยา จานวน 42 คน เป็น
ติดในกลุ่มเยาวชน
3. รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จาก
สมาชิกชมรม To be number
2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนใน
การศึกษาค้นคว้า นามาวิเคราะห์ one และสามารถเสริมสร้าง
โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นสมาชิก และเลือกใช้ส่วนที่สาคัญ
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ตนเอง
ชมรม To be number one และ 4. เขียนเค้าโครงงาน
นักเรียนที่มีปัญหาหรือต้องการ
สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง 5. นาโครงร่างของโครงงานไป
ความช่วยเหลือได้รับคาปรึกษา
จิตใจให้แก่ตนเอง
ปรึกษาและขอคาแนะนาจาก
แนะนา ที่ถกู ต้องเหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนแกนนาสามารถ อาจารย์
นักเรียนได้มีโอกาสใช้เวลาว่าง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม 6.นาข้อเสนอแนะจากอาจารย์มา ให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วม
สุขภาพจิตแก่เยาวชน และ
ปรับปรุงโครงงานให้ดีขึ้น
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้มี
เสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง
ปัญหาสุขภาพเบื้องต้น
ผลลัพธ์ (Outcome)
4. เพื่อให้นักเรียนที่มีปญ
ั หาหรือ
- นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
ต้องการความช่วยเหลือได้รับ
และร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เผย
คาปรึกษาแนะนา ที่ถูกต้อง
แพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาร
เหมาะสม นักเรียนได้มีโอกาสใช้
เสพติดในกลุ่มเยาวชน สามารถ
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้า
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ
ตนเองนักเรียนแกนนาสามารถ
เสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตแก่เยาวชน
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

25 โครงการภูมิคุ้มกัน
รวมพลังรั้วม่วง-เขียว

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
สถานศึกษาในการนาไปพัฒนา
และสร้างระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข
ปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา

1. ประชุมครูในกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน เพื่อวางแผน
เตรียมกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาระเบียบวินัย ป้องกัน และ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Outputs)
1. นักเรียน 647 คน มีความ
ตระหนักถึงอันตรายจากยาเสพ
ติด
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ศพส.อาเภอฟากท่า สถานี
ตารวจภูธรฟากท่า โรงพยาบาล
ฟากท่า สานักงานสาธารณสุข
อาเภอฟากท่า กองร้องตารวจ
ตระเวนชายเดน ๓๑๔ องค์การ
บริหารส่วนตาบลฟากท่า และ
เทศบาลตาบลฟากท่า มีส่วน
ร่วมในการดาเนินการกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตสานึก
ร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า
เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุข
2. ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นา
ทางศาสนา มีจิตสานึกในการ
ดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดและอบายมุข
3. นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จัก
เสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติด
26 โครงการธนาคารขยะ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภายใน
1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ ผลิต (Outputs)
โรงเรียน
โรงเรียน
ที่มีขยะเป็นจานวนมาก
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
2. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียน
2. ประชุมวางแผนกับ องค์การ เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ
รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
บริหารส่วนนักเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
โรงเรียนของตนเองให้น่าอยู่
3. จัดทาโครงการและเสนอขอ
จานวนนักเรียนทั้งหมด
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝกึ ทักษะด้าน อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน ผลลัพธ์ (Outcome)
การทางานและการจัดการขยะให้ 4. ดาเนินการตามโครงการ
1. นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
เกิดมูลค่า
5. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ วิทยามีจิตอาสา มีความสนใจ
ดาเนินการ
ให้ความร่วมมือ
6. สรุปและประเมินผลโครงการ มีความกระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรมและมีเจตคติที่ดีตอ่
กิจกรรมธนาคารขยะ
2. นักเรียนเกิดการพัฒนาด้าน
จิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ทา
หน้าที่ของตนตามพลเมืองที่ดี
ของสังคม
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

27 โครงการเยี่ยมบ้าน

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
2. เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

1. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
2. ประชุมและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
3. ประชาสัมพันธ์การออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
6. สรุปและประเมินผลโครงการ

28 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระเบียบวินัย
ป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน

1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนไปในทางทีพ่ ึงประสงค์
2. เพื่อลดจานวนนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงให้น้อยลง
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษ
ภัยของสิ่งเสพติด
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญของระเบียบวินัยใน
โรงเรียน
5. เพื่อให้ความคุ้มครองนักเรียน
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546
1. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน
จิตใจของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจาปี
การศึกษา 2556
ที่จะจบการศึกษาปีการศึกษา
2556 และดาเนินชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์
2. เพือ่ ให้นักเรียนตระหนักเห็น
คุณค่าของตนเอง และสถาบัน

29 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่
3,6

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

ผลิต (Outputs)
1. นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยา จานวน 649 ได้รับการ
เยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษาทุกคน
2. คัดเลือก นักเรียนตัวอย่าง
และแม่ตัวอย่าง
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนรู้จักหน้าทีแ่ ละการ
ปฏิบัติตนขณะอยู่กับบ้าน
2. ครูที่ปรึกษาได้ข้อมูล
รายบุคคลอย่างละเอียด เพือ่ จัด
เตรียมการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม
1. ประชุมครูในกลุ่มบริหารงาน ผลผลิต (Outputs)
กิจการนักเรียน เพื่อวางแผน
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
เตรียมกิจกรรมส่งเสริมและ
วิทยา จานวน 647 คน ได้รับ
พัฒนาระเบียบวินัย ป้องกัน และ การส่งเสริมและพัฒนาระเบียบ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
วินัย และแก้ไขพฤติกรรม
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
นักเรียน
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน ผลลัพธ์ (Outcomes)
3. ดาเนินการตามโครงการ
- นักเรียนเป็นคนดี มี
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดาเนินการ
และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
5. สรุปและประเมินผลโครงการ
1. ประชุมครูเพื่อวางแผนการ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ
ม.6
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผลผลิต (outputs)
1. นักเรียนมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ
ก่อนที่จะจบการศึกษาจากฟาก
ท่าวิทยา
ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเอง
และสถาบัน
2. นักเรียนเกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างคณะครูและ
นักเรียนที่จะจบชั้น ม.6
3. นักเรียนเกิดความตระหนัก
และรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษา
อยู่
ผลลัพธ์ (outcomes)
1.คณะครูและนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที 3 และ 6
จานวน 220 คน เข้าร่วม
โครงการ
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

30 งานอนามัยโรงเรียน

1. เพื่อให้สถานศึกษามีหอ้ ง
พยาบาลที่สามารถให้บริการด้าน
ยาสามัญประจาบ้านเบือ้ งต้นและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
ข่าวสารข้อมูลด้านการดูแลรักษา
สุขภาพรู้จักการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองและผูอ้ ื่น
3. เพื่อให้นักเรียนได้ทากิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่ม
งานและฝ่ายบริหาร
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานและเจ้าหน้าทีท่ ี่
เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดใน
รายละเอียดกิจกรรม
5. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
เป็นระยะๆ เพื่อรายงานสภาพ
ความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงานเพือ่ การพัฒนา
และแก้ไขในระหว่างการ
ดาเนินงาน
6. สรุปประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ และรายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนางาน
ในปีงบประมาณต่อไป

31 โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่
โรงเรียน

เพื่อให้โรงเรียนฟากท่าวิทยา มี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนที่มั่นคง สะอาดปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง
อยู่ในสภาพการใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สาหรับนักเรียนโดยมีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการร้อยละ80

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6 ทุก
คนจานวน 654 คน และ
บุคลากรในโรงเรียนฟากท่า
วิทยา จานวน 42 คน มีห้อง
พยาบาลที่สามารถให้บริการ
ด้านยาสามัญประจาบ้าน
เบื้องต้นและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่นกั เรียนได้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัย ได้รับ
ความรู้ ข่าวสารข้อมูลด้านการ
ดูแลรักษาสุขภาพรู้จักการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเองและ
ผู้อื่น และ ได้ทากิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้ที่
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
2. โรงเรียนสามารถรักษา
คุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้
3. นักเรียนมีบทบาทในการ
พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
บุคคลในโรงเรียนและชุมชน
4. สถานศึกษามีสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิต
1.ประชุมคณะครูกลุ่มงาน
ด้านผลผลิต(Outputs)
บริหารทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุก 1. จัดห้องสนับสนุนการเรียน
ฝ่าย เพื่อหาวางแผนการ
การสอนได้เพียงพอกับความ
ดาเนินงาน
ต้องการของครูและนักเรียน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ร้อยละ 80
ดาเนินงาน
2. ซ่อมแซมอาคารเรียนให้
3.เขียนโครงการและนาเสนอ
สวยงามและมีบรรยากาศ
โครงการเพือ่ ขออนุมัติโครงการ ปลอดภัยร้อยละ 80 ของ
และงบประมาณ ประสานงานกับ โรงเรียน
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความ
3. จัดห้องสานักงานให้เป็น
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม
เอกเทศ เป็นระเบียบ มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
สูงสุดต่อทางราชการร้อยละ 80
ของโรงเรียน
4. จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อ
ต่อการจัดระเบียบการเรียนการ
สอน เช่น ทาสีอาคาร
เรียน อาคารประกอบรั้ว
โรงเรียนให้สวยงามร้อยละ 80
ของโรงเรียน
ด้านผลลัพธ์(Outcomes)
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อบรรยากาศด้านการเรียน
การสอนร้อยละ 80
2. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เพือ่ บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการ
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ กลุ่มบริหารงานการเงินและงบประมาณ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

32 พัฒนางานการเงิน
และพัสดุ

1. เพื่อพัฒนางานการเงินและ
พัสดุ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพือ่ ให้บริการงานด้านการ
เบิกจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้างได้
ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริการทางด้านการ
เบิกจ่าย และการจัดซื้อ จัดจ้าง
เป็นไปอย่างมีระบบ

1. ประชุมครูในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและงบประมาณ
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงาน

ผลผลิต (Output)
มีระบบการเบิก จ่ายเงิน และ
การจัดซื้อจัดจ้างทีท่ ันสมัย
เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (Outcome)
งานการเงินและพัสดุมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการด้านการ เบิก-จ่าย
และการจัดซื้อ จัดจ้างได้ถูกต้อง
รวดเร็ว

33 โครงการการ
บริหารงานและ
พัฒนางานการเงิน
และงบประมาณ
(ค่าใช้จ่ายประจา)

1.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนร้อย
ละ 80 มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ใน
งานราชการ
2. เพื่อให้องค์กรมีระบบการ
สื่อสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
3. เพื่อให้บุคลากรร้อยละ 80 มี
ความเหมาะสมในวิชาชีพและการ
บริหารจัดการ
4. เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์สานักงาน
ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีและสามารถ
บริการแก่บุคลากรทั่วไปได้

1. ประชุมครูในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและงบประมาณเพื่อ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. จัดทาโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ
80 มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ใน
งานราชการตลอดเวลา
2. มีอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ไว้บริการแก่คณะครูและ
นักเรียน ร้อยละ80
3. บุคลากรร้อยละ 80 มีความ
เหมาะสมในวิชาชีพและการ
บริหารจัดการ
4. อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ อยู่
ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ครูและนักเรียนมีรถยนต์
ส่วนกลางไว้บริการในงาน
ราชการต่าง ๆ
2. ครูและนักเรียนสามารถใช้
บริการทางอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
ทั่วถึง
3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เต็ม
ตามศักยภาพได้เรียนรู้กับครู
ตรงตามสาขาวิชา
4. ครูและนักเรียนสามารถใช้
บริการอุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ
ได้ตลอดเวลา
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

34 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงสื่อการเรียน
การสอนและซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียน(เงินรายได้
สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

2.1 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์/จ้างซ่อม
บารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
มีสภาพเก่า และ ชารุด
2.2 เพื่อให้ระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้ผู้เรียน ครู และชุมชน
สามารถใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. สารวจจุดที่จะซ่อมบารุง
4. สารวจความต้องการของ
นักเรียนและผู้ใช้บริการ
5. ดาเนินการโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติให้แล้วเสร็จ
6. รายงานผลการดาเนินการ
โครงการ

ผลิต (Outputs)
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการจัดการให้บริการ และ
จัดการเรียนการสอนได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ใช้ในการให้บริการทุกห้องมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช้
บริการของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่
สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
และสามารถนาความรูท้ ไี่ ด้ไป
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

35 โครงการอบรมพัฒนา 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
บุคลากรทาง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่
การศึกษา
คุรสุ ภากาหนด
2. เพื่อให้บุคลากรปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
ผู้บริหารมีความสามารถเป็นผู้นา
วิชาการ
3. เพื่อให้บุคลากรได้นาความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาดูงาน อบรม
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญ กาลังใจ
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ5.
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถการใช้สื่อเทคโนโลยี
พัฒนาตนเองและการเรียนการ
สอน
6. เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณในชิชา
ชีพ มีวญ
ิ ญาณในความเป็นครู
7. เพื่อให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีกับผู้เรียน ชุมชนและ
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
8. เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาผู้เรียนเต็มความรู้ เต็ม
กาลัง เต็มความสามารถ

1. ประชุมวางแผนเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
(บุคลากรเข้ารับการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน)
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ

ผลผลิต (Outputs)
บุคลากรของโรงเรียน จานวน
47 คน ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
บุคลากรของโรงเรียนนาความรู้
ความสามารถมาใช้ในการ
พัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

36 โครงการร่วมมือของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษากับ
โรงเรียน

1. ประชุมวางแผนเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
5. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ

ผลผลิต (Outputs)
คณะกรรมการฯ กากับ ส่งเสริม
และสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา อีกทั้งการประสาน
การทางานระหว่างสถานศึกษา
และคณะกรรมการฯเป็นไป
ด้วยดี
ผลลัพธ์ (Outcomes)
จัดประชุมคณะกรรมการฯ
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

1. เพื่อกากับการดาเนินกิจการ
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และนโยบาย
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา
3. เพื่อประสานการทางานระหว่าง
สถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

37 โครงการจัดจ้าง
บุคลากรทางการ
ศึกษา

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการอย่างย่อๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนสาขาทีข่ าด
แคลน และลูกจ้างชั่วคราว
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครู
ที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ความถนัดในสาขาวิชา

1. ประชุมวางแผนเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
5. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ

ผลผลิต (Outputs)
- มีครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1
อัตรา
- มีครูวิชาเอกภาษาจีน
1
อัตรา
- มีลูกจ้างชั่วคราว(แม่บา้ น) 1
อัตรา
- มีลูกจ้างชั่วคราว(นักการภาร
โรง) 1 อัตรา
ผลลัพธ์ (Outcomes)
การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพโรงเรียนมีบุคลากร
เพียงพอเกิดความคล่องตัวใน
การการบริหารจัดการมี
คุณภาพตามโครงการโรงเรียน
ในฝัน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

55

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา
11.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพในของสถานศึกษาตามมาตรฐานและภาพรวมแต่ละด้าน
โดยสถานศึกษาเปรียบเทียบกับต้นสังกัด
การประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน (มี 6 มาตรฐาน คือ 1-6)
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านการจัดการศึกษา(มี 5 มาตรฐาน คือ 7-12)
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา *
ดีเยี่ยม

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้นสังกัด *
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
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การประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา *
ดีเยี่ยม

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย
หน่วยงานต้นสังกัด *
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา
12.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 86.63
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสมศ. รอบสาม  รับรอง  ไม่รับรอง

ต้อง
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนควรได้รับการประเมิน ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการ
สอนตามกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ และมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ทันสมัย และนาผลไป
ใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นาสามารถนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ และโรงเรียนฟากท่าวิทยา มี
โครงสร้างชัดเจนโดยการดาเนินกิจกรรมนาระบบคุณภาพ ( PDCA ) มาใช้ในการบริหารงาน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง และวิทยาศาสตร์ สังคมศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรม
อยู่ในระดับพอใช้
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริ หารสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทแสดงความ
คิดเห็นในทุกๆ ด้านเป็นส่วนน้อย
มาตรฐานด้านการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูไม่ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่หลากหลาย
และขาดความต่อเนื่องครูทุกคนควรประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ไม่สม่าเสมอ และขาดรูปแบบ

14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จุดเด่น
1. เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. เป็นโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
3. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร
4. เป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงจากกระทรวงการคลัง
5. กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบนิยมไทย
6. โรงเรียนได้รับรางวัลสปอร์ตโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากสานักปลัดกระทรวงกลาโหม
7. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง กีฬา สพฐ. เกมส์ 2554
8.สถานศึกษามีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน โดยติดประกาศ ป้ายไวนิลหน้าโรงเรียน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานผ่านเว็ปไซต์ของ โรงเรียน (http://www.ftwschool.ac.th ) สถานี
วิทยุกระจายเสียงของ “วิทยุชุมชน คนฟากท่า” ในรายการ “ผอ.ธงชัย ปิ่นทอง พบประชาชน” เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน ประกาศเกียรติคุณ ต่อสาธารณชน
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จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O – NET 5 กลุ่มสาระหลัก ต่ากว่าเกณฑ์
2. ห้องปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มสาระฯขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ระบบเครือข่ายผู้ปกครองยังไม่เป็นระบบและการทางานยังขาดประสิทธิภาพ
ความต้องการการช่วยเหลือ
1. จานวนครูในสาขาที่ขาดแคลน (คณิตศาสตร์ ภาษาไทยเป็นต้น)
2. โรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิดทาให้การรักษาความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียน
เป็นไปด้วยความลาบาก
3. งบประมาณในการดาเนินการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระดับดี ขึ้นไป
2. จานวนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในจานวนที่เพิ่มมากขึ้น และคณะที่สูงขึ้น
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและพร้อมให้บริการนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. พัฒนางานระบบ ICT ให้ทันสมัยและให้บริการอย่างทั่วถึงและและมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ให้ชัดเจน
6. พัฒนาความพร้อมของนักเรียนและบุคลากรสู่อาเซียน
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ตอนที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนฟากท่าวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้าน การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ SBM ,TQM และ RBM โดยใช้การบริหารตาม
กระบวนการ PDCA เป็นหลักในการบริหารจัดการส่วนหลักการบริหารอื่นๆ ใช้ตามสถานการณ์
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนฟากท่าวิทยา
โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สืบสานภูมิปัญญาไทย ใช้ชีวิตพอเพียง
สู่มาตรฐานสากล ( World Class )
พันธกิจ
1. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามความสนใจและศักยภาพ
ของผู้เรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
5. จัดกิจกรรมส่งเริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
7. ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เป้าประสงค์
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ รักษ์ภูมิปัญญาไทย สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงๆได้อย่างมีความสุข
อัตลักษณ์
นิยมไทย ใฝ่ดนตรี กีฬาเด่น เน้นประชาธิปไตย
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1.นิยมไทย
2.โปงลาง
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 7

กลยุทธ์
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เร่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสาคัญตามความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรียน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
พัฒนาผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
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3. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
นโยบายของโรงเรียนฟากท่าวิทยา
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยให้มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 ทุกรายวิชา
1.2 พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน คือ รู้ตน รู้คน รู้เวลา
รู้สถานที่ มีจิตสาธารณะ
1.3 พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
1.4 พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2.1 จัดให้ผู้เรียนได้เรียน เต็มเวลา เต็มเนื้อหา เต็มความสามารถ
2.2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน
2.3 จัดให้มีการกากับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 บริหารเชิงระบบ โดยใช้การบริหาร 4 งาน
3.2 มีระบบการติดตามประเมินผล
4. ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้
4.1 ประสานงานในการจัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดวิถีชีวิตและปราชญ์ชาวบ้าน
4.2 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนทั้งด้านกีฬา ดนตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
และด้านวิชาการอื่น ๆ
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4. กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบาย 6 จุดเน้น ของ ศธ.
6 กลยุทธ์ 10 จุดเน้น ของ สพฐ.
6

จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

1. เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ “ไม่เรียนฟรีอย่างเดียวแต่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วม”
2. จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน “เตรียมคนสู่พลเมืองยุคใหม่” ปรับกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน
3. สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ “ปรับพัฒนากายภาพ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้”
4. คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ “กศน.ประจาตาบลที่เชื่อมโยง ร.ร.ดีประจาตาบล”
5. คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา “เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
และบริหารจัดการ”
6. คุณภาพครู “วิชาชีพชั้นสูง และต่อยอดการพัฒนา”
6 กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสการพัฒนา
เต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้นภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติ
สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลด
อัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรองรับมาตรฐานการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่าน
การรับรองจากการประเมินภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (ส่วนอุตรดิตถ์)
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี 2554 โดยภายในปี
2552 เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 3 ในภาพรวมของจังหวัด
โรงเรียนทุกโรงได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินภายนอก และภายใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผ่านการประเมินมาตรฐานของ สมศ. ในระดับดีขึ้นไป
โรงเรียนมีหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการนาแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากชุมชน สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในท้องถิ่น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
สามารถเชื่อมโยงให้สอดคล้องต่อการพัฒนาในพื้นที่ทุกกลุ่มจังหวัด
โรงเรียนทุกโรงมีครูที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 10
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน และเป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะ
ตามมาตรฐานของหลักสูตร
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5. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
โครงการ/
กิจกรรม
1.พัฒนางาน
พัสดุวิชาการ

2.พัฒนางาน
ทะเบียนและ
วัดผล
ประเมินผล

สนองมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
1. เพื่อให้คณะครูมีวัสดุ3.1 ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 4
อุปกรณ์สานักงาน
1. คณะครูจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินโดยใช้ ตัวบ่งชี้ 4.2
(กระดาษ) เพื่อใช้จัดทาใบ เอกสารใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบประกอบการจัด
งาน ใบความรู้ ข้อสอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู จานวน 39 คนและนักเรียน
วัดผลประเมินผลการเรียน 648 คน
อย่างเพียงพอและมี
2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของครู
ประสิทธิผล
และนักเรียนตลอดปีการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการจัด
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
คณะครูและนักเรียนพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี
นักเรียนให้มีศักยภาพตาม ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วน เพื่อให้คุณภาพการ
เป้าหมายของโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนาไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2
เพียงพอ อานวยความ
- มีเอกสารหลักฐานทางวิชาการเพือ่ อานวยความ
ตัวบ่งชี้ 1.1, 2.2,2.3
สะดวกต่อการจัดทา
สะดวกต่อการจัดทาทะเบียนนักเรียน
ทะเบียนนักเรียน
- มีเอกสารที่เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลที่ถกู ต้อง
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ เป็นระบบของนักเรียนจานวน 648 คน
เพียงพอ อานวยความ
- นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส สามารถแก้ไขผลการ
สะดวกต่อการวัดผล
เรียนให้ผ่านเกณฑ์ ได้ 100 %
ประเมินผล
ผลลัพธ์ (Outcome)
3. เพื่อจัดทาเอกสารทาง
- งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล สามารถ
วิชาการได้อย่างถูกต้อง
ดาเนินงานด้วยความถูกต้องรวดเร็วตามระเบียบของ
รวดเร็ว
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.โครงการ
3. 1. เพือ่ ส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนให้มีการพัฒนา
สถานศึกษา
และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสม
2. เพือ่ การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์
ต่อวงการศึกษาต่อไป

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

3.ผลผลิต (Outputs)
3.มาตรฐานที่ 1,2
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ และแต่ละกลุ่มสาระร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ 1.2,2.1,2.2,2.3
ประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานพัฒนาหลักสูตรฯและตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างการเรียนและจัด
ตารางเรียน/ตารางสอน
- ครูนาเสนอผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ผลลัพธ์ (Outcome)
- มีการประเมิน พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละกลุ่ม
สาระให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้ เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
- แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวางแผน จัดครูผู้สอน
จัดตารางเรียน/ตารางสอน
- ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มีประ สิทธิภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
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โครงการ/
กิจกรรม
4.โครงการ
ส่งเสริมแนว
การประกอบ
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมแนวทางการ
ประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเปิดโลกของผู้เรียน
ให้กว้างขวางหลากหลาย
เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
ผลผลิต (Outputs)
- ผู้เรียนมีโลกทัศน์การเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
- ผู้เรียนสามารถวางแผนการประกอบอาชีพของตนเอง
ได้ในอนาคตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพที่สุจริตและ
สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ของตนเองได้
- ผู้เรียนสามารถเลือกวางแผนการเรียนต่อตามสาย
อาชีพที่ตนเองชื่นชอบตามความถนัดหรือมีอาชีพที่
ตนเองพึงพอใจโดยยึดหลักการวางแผนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1,2
ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.2

5.โครงการเยีย่ ม 1. เพื่อเป็นแนวทางในการ
บ้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน
และชุมชน
3. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูล
ในการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน 648 ได้รับ
การเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษาทุกคน
- คัดเลือกบ้านตัวอย่าง นักเรียนตัวอย่าง และแม่
ตัวอย่าง
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
- โรงเรียน บ้าน และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- โรงเรียนมีข้อมูลในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.2

6.โครงการเพลง 1. เพื่อให้นกั เรียนได้รับ
สูห่ นัง
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์บทเพลง ,
ทักษะการถ่ายภาพ
และทักษะการสร้าง
ภาพยนตร์
2. เพือ่ ให้นักเรียนมีการฝีก
ทักษะด้านการสร้างสรรค์
บทเพลง, ทักษะการถ่าย
ภาพยนตร์
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการสร้างสรรค์บท
เพลง , การถ่ายภาพ และ
การสร้างภาพยนตร์ พัฒนา
สู่การเป็นมืออาชีพ

ผลผลิต (Outputs)
- ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะในการสร้างสรรค์
บทเพลง,ทักษะการถ่ายภาพและทักษะการสร้าง
ภาพยนตร์
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนนาความรู้ ความสามารถด้านทักษะการ
สร้างสรรค์บทเพลง,การถ่ายภาพและการสร้าง
ภาพยนตร์นาไปสร้างสรรค์ผลงานได้

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.2,3.3,3.4
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โครงการ/
กิจกรรม
7.โครงการ
พัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
นาชีวติ

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยู่ใน
ระดับดี มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลกได้
2. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในหลายหลาย
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน
ประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา สามารถ
ชักชวนผูอ้ ื่นเข้าร่วม
กิจกรรม และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การดาเนินชีวิต
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีชีวิตปกติสขุ ในสังคม
4. นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้
ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
5.นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงาน
ระดับภาค/ระดับชาติ เช่น
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
คุณธรรม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
ผลผลิต (Outputs)
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ และเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ ื่น เข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม จริยธรรม นาชีวิต
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติ
สุข ในสังคม และสามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีผล สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น สู่
มาตรฐานสากลมีขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขใน
สังคม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถแข่งขันสู่
เวทีระดับโลก

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1,2,4
ตัวบ่งชี้
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
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โครงการ/
กิจกรรม
8.โครงการ
พัฒนางาน
บริหารงาน
บุคคล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บุคคลกรโรงเรียนและเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ ได้แก่
อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพ ยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ เลื่อนตาแหน่งและ
ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาด
แคลนครู มีครูสอนตรงตาม
วุฒิ ทางานตามความรู้
ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของ
โรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
- ครู จานวน 39 คน ,พนักงานราชการ 3 คน ,ครูอัตรา ตัวบ่งชี้ 3.1,3.2
จ้าง 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 2
คน และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ได้รับการพัฒนา
ตนเองในการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดมั่นในกฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มี
การเลือ่ นตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความ
มั่นคงและเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครูเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียน และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี
สื่อสารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กร
มีการสื่อสารภายในองค์กร
ที่ดี มีกิจกรรมร่วมกันทั้ง
ด้านนันทนาการ กิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร ได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีพอสมควรรู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานและดาเนินชีวิต

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร รู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนินชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจติ สานึกปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มี
ความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ มี ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการเรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อเตรียมตัว
ความพร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมดีเด่น
ของโรงเรียน ครู และนักเรียน
ครูและนักเรียน 625 คน มีความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร รู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนินชีวิต
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กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสาคัญตามความสนใจและศักยภาพของ
นักเรียน
สนองมาตรฐาน
โครงการ/
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
การศึกษาของ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
1.โครงการพัฒนา 1. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะใน ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,3
คุณภาพการเรียนรู้ การใช้ภาษาไทยของนักเรียน
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน 648
ตัวบ่งชี้ 1.1-1.3,
กลุ่มสาระการ
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทย 15.2-15.3
เรียนรู้ภาษาไทย
ความสามารถในการใช้ทักษะทาง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
ภาษาไทย
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน 648 คน
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ ได้แสดงความสามารถและร่วมกิจกรรมในการใช้
การเรียนภาษาไทยในฐานะที่เป็น
ทักษะทางภาษาไทย
ภาษาประจาชาติ
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ทางภาษาไทยมากขึ้น
- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
ภาษาไทยมากขึ้น
- นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
เรียนภาษาไทย

2. โครงการการ
แข่งขันกรีฑา กีฬา
สีภายในโรงเรียน
ฟากท่าวิทยา

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรูแ้ ละ
ทักษะในการเล่นกีฬา
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด

ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน 648 คน ตัวบ่งชี้ 1.1
มีความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท
และได้ออกกาลังกายทุกคน
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา ร้อยละ 80 มี
ทักษะ มีสุขนิสัย มีสุขภาพกาย มีสขุ ภาพจิตที่ดี
ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ

3.โครงการพัฒนา
สื่อและแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผลผลิต (Outputs)
- สื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้
ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 1,2
ตัวบ่งชี้ 1.4,2.1,2.2
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน 648 คน ตัวบ่งชี้ 1.1
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้

4.โครงการ
ปรับปรุงโต๊ะห้อง
วิทยาศาสตร์

1. เพื่อให้การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยา ได้รับการส่งเริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์

5.โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะ
กระบวนการ
คณิตศาสตร์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห์ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้แก่
ผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยยึดความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์

ผลผลิต (Outputs)
- ผู้เรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน 648
คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
- ผู้เรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน 648
คน มีเอกสารแบบฝึกทักษะทุกคน
- ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
การคิด วิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้น
- ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
คณิตศาสตร์มากขึ้น ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ และมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
- ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สูงขึ้น

6.โครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือ
(จังหวัดแพร่)

1. เพือ่ จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้
แสดงออกซึ่งความสามารถ
2. เพือ่ เป็นเวทีประกวดและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไป
ประกวดและแสดงศักยภาพใน
ระดับเขตภาค ระดับภาค และ
ประเทศ

ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,3
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 70 คน ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4,
ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการทีแ่ พร่
2.3, 3.1,3.2
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเชิง
วิชาการและในการดารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการ
แข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
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โครงการ/
กิจกรรม
7.โครงการเพลงสู่
หนังสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นกั เรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์บท
เพลง , ทักษะการถ่ายภาพ
และทักษะการสร้างภาพยนตร์
2. เพือ่ ให้นักเรียนมีการฝีกทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์บทเพลง, ทักษะ
การถ่ายภาพยนตร์
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างสรรค์บทเพลง , การ
ถ่ายภาพ และการสร้างภาพยนตร์
พัฒนาสูก่ ารเป็นมืออาชีพ
8.โครงการ
1.เพื่อจัดห้องเรียนได้ครบตามความ
ปรับปรุงอาคาร
ต้องการ เหมาะสม สวยงาม มี
สถานที่
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน
2.เพื่อจัดห้องสานักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้
อย่างชัดเจน
3.เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียน
การสอนได้เพียงพอกับความ
ต้องการของครูและนักเรียน
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่
ชารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและ
สวยงาม
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สวัสดิ-ภาพด้านต่างๆสาหรับ
นักเรียน
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
9.โครงการพัฒนา 1. เพือ่ พัฒนางานแนะแนวนักเรียน
งานแนะแนวสู่การ ให้เป็นระบบต่อเนื่องและมี
เรียนรูค้ คู่ ุณธรรม ประสิทธิภาพ
นาสู่อาเซียน
2. เพือ่ ให้นักเรียนได้มีสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ ประกอบการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ
3. เพือ่ ให้นักเรียนสามารถศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพตามความ
สนใจ ความถนัดของตนเองและมี
ทักษะในการดารงชีวิตชีวิต สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต (Outputs)
- ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะในการ
สร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการถ่ายภาพและทักษะ
การสร้างภาพยนตร์
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนนาความรู้ ความสามารถด้านทักษะการ
สร้างสรรค์บทเพลง,การถ่ายภาพและการสร้าง
ภาพยนตร์นาไปสร้างสรรค์ผลงานได้

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัด3.2,3.3,3.4

ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,3
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอ
ตัวบ่งชี้ 1.2,2.2,3.1
กับความต้องการของครูและนักเรียน
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย
- จัดห้องสานักงานให้เป็นเอกเทศ เป็นระเบียบ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ ต่อการจัดระเบียบการ
เรียนการสอนเช่น ทาสีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ รั้วโรงเรียน ให้สวยงาม
ผลลัพธ์ (Outcome)
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อบรรยากาศ
ด้านการเรียนการสอน
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่ บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,5,6
- โรงเรียนมีการพัฒนางานแนะแนวนักเรียนอย่าง ตัวชี้วัด 3.1-3.5,
เป็นระบบ
5.1,5.2, 6.3
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยาทุกคน ได้รับ
การแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง
ชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

75

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน 648 คน
นาทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้าง- สรรค์งานศิลปะ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
นาไปสู่งานอาชีพในอนาคต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความ สามารถและ
ทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะด้านความคิดและ
จินตนาการ เชิงสร้างสรรค์
- นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ รักสงบ และ
มีคุณธรรม จริยธรรม
- นักเรียนสามารถนาทรัพยากรที่มใี นท้องถิ่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานศิลปะ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัด 3.2,3.3,3.4,
3.5

10. โครงการ
ศิลปศึกษา
สร้างสรรค์และ
พัฒนาสูห่ ลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ พัฒนาทักษะด้านความคิด
และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนสู่งานอาชีพ
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
อารมณ์สุนทรียะ รักสงบและมี
คุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อให้นกั เรียนรู้จักนา
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานศิลปะ

11.โครงการ
พัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมนาชีวิต

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,4
ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับ - ผู้เรียนจานวน 648 คน มีความรู้ความเข้าใจ
ตัวบ่งชี้
ดี มาตรฐานสากลมีขีดความสามรถใน และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
การแข่งขันในเวทีระดับโลกได้
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ และเข้า
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญ
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม
อื่น สามารถชักชวนผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรม และ
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม จริยธรรม
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้าร่วม นาชีวิตใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
กิจกรรม และนาไปใช้ในชีวิต
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต และมีคุณลักษณะ
ประจาวันได้
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
3. นักเรียนนาหลักปรัชญา ของ
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน ผลลัพธ์ (Outcome)
การเรียนและการดาเนินชีวิตผูเ้ รียน - ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มีปัญญา มี
มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบ คุณภาพชีวิตที่ดี มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ สู่มาตรฐานสากลมีขีดความสามรถในการแข่งขัน
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขใน
ในเวทีระดับโลกได้
สังคม
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรม
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา สามารถชักชวน
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม

12.โครงการ
พัฒนางาน
บริหารงานบุคคล

ชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
ชีวิตปกติสขุ ในสังคม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
สูงขึ้นสามารถแข่งขันสู่เวทีระดับโลก
1. . เพือ่ พัฒนาคุณภาพของบุคคล ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,4
กรโรงเรียนและเพือ่ พัฒนาคุณภาพ - ครู จานวน 33 คน ,พนักงานราชการ 3 คน ,ครู ตัวบ่งชี้
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ อัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ช่างครุภัณฑ์ 2 คน และ พนักงานขับรถยนต์ 1
นอกสถานที่
คน ได้รับการพัฒนาตนเองในการเข้ารับการ
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเต็มตาม
ยึดมั่นในระเบียบวินัย
ศักยภาพ ยึดมั่นในกฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง มีการเลือ่ นตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น มี
วิชาชีพ เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทย ความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
ฐานะสูงขึ้น
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครูเพียงพอกับความ
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ ต้องการของผู้เรียน และสอนตรงตามวุฒิร่วมกัน
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
วิชาชีพได้รับการยกย่อง
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลได้
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ความ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
อาเซียน
การศึกษาของผู้เรียนในการ
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่
สูงขึ้น
ประชาคมอาเซียน
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู - เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ทางานตาม
รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนาหลักปรัชญาของ
ความรู้ความสามารถ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางานและ
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ ดาเนินชีวิต
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
ผลลัพธ์ (Outcome)
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจติ สานึก
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีกิจกรรม
ร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
และดาเนินชีวิต

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการเรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อเตรียม
ตัวความพร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการจัดกิจกรรม
ดีเด่น ของโรงเรียน ครู และนักเรียน
ครูและนักเรียน 648 มีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ
พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร
รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางานและ
ดาเนินชีวิต
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอยูอ่ ย่าง
พอเพียงด้วยกิจกรรม
ลูกเสือยุวกาชาด

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด
2. เพือ่ ให้ผู้เรียนนาความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะทีไ่ ด้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้และฝึกทักษะกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
4. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

ผลผลผลิต (Outputs)
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
กิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และมีทักษะการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนมี
เจตคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด นา
ความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรมประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
และแก้ปัญหาชีวิตได้
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด มี
คุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะอย่าง
เป็นรูปธรรม
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และมี
ทักษะการอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์

2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาระเบียบ
วินัย ป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน

1. เพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนไปในทางทีพ่ ึงประสงค์
2. เพือ่ ลดจานวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ให้น้อยลง
3. เพือ่ ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษ
ภัยของสิ่งเสพติด
4. เพือ่ ให้นักเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญของระเบียบวินัยใน
โรงเรียน
4. เพือ่ ให้ความคุ้มครองนักเรียน
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546

ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ตัวบ่งชี้ 1.2
จานวน 648 คน ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาระเบียบวินัย และแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
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โครงการ/กิจกรรม
3.โครงการ To Be
Number One

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้นักเรียนที่มีปัญหา หรือ
ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับ
คาปรึกษาแนะนาที่เหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนอาสาสมัครที่
ผ่านการอบรมแล้ว
2. เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะ
การฝึกแก้ปัญหา และพัฒนา EQ
ด้วยตนเองและจากกลุ่มเพือ่ นวัย
เดียวกัน
3. เพือ่ ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างความสุขให้ตนเอง ด้วย
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี
กีฬา และศิลปะ เป็นต้น
4. เพื่อให้นกั เรียนมีสถานทีท่ ี่
เหมาะสม สะดวก สบาย ในการทา
กิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกัน
5. เพือ่ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
ความสนใจได้เข้ารับการอบรม และ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกแกนนาของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE
4.โครงการงานอนามัย 1. นักเรียน ครอบครัวและบุคลากร
โรงเรียน
ในโรงเรียนได้รับความรู้ ข่าวสาร
ข้อมูลด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
รู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองและผู้อื่น
3. โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่
สามารถให้บริการด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและ
บุคลากรได้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน ตัวบ่งชี้ 1.2
648 คน สมัครเป็นสมาชิกของชมรม
TO BE NUMBER ONE และได้เข้าร่วม
กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER
ONE
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีความกล้าแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี และปฏิบัติตนเป็นคนดี
ของชุมชนและสังคมได้
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,3
- มีการดาเนินงานตามเกณฑ์โรงเรียน ตัวบ่งชี้ 1.2, 3.1
ส่งเสริมสุขภาพ
- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน บุคลากรและชุมชน
- มีการจัดกิจกรรม อย.น้อย ใน
โรงเรียน
- จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
และส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้ที่มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
- โรงเรียนสามารถรักษาคุณภาพ
โรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพได้
- นักเรียนมีบทบาทในการพัฒนาและ
ส่งเสริมสุขภาพบุคคลในโรงเรียนและ
ชุมชน
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 12.1 12.2 12.5
13.1 13.2 13.3 13.4
13.5

6. โครงการพัฒนาการ 1. เพื่อพัฒนางานการเงินและพัสดุ
เงินและพัสดุ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้บริการงานด้านการ
เบิกจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้างได้
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริการทางด้านการ
เบิกจ่าย และการจัดซื้อ จัดจ้าง
เป็นไปอย่างมีระบบ

ผลผลิต (Outputs)
- มีระบบการเบิก จ่ายเงิน และการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัย เป็นไปอย่างมี
ระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (Outcome)
งานการเงินและพัสดุมีประสิทธิภาพ
และสามารถให้บริการด้านการ เบิกจ่าย และการจัดซื้อ จัดจ้างได้ถูกต้อง
รวดเร็ว

7. โครงการการ
บริหารงานและ
พัฒนาการเงิน
งบประมาณ

1. เพื่อให้บุคลากรใน
มาตรฐานที่ 3
ผลผลิต (Outputs)
ตัวบ่งชี้ 12.1,12.2,12.5,
- มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ในงาน
13.1-13.5
ราชการตลอดเวลา พร้อมใช้งาน
- มีอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรไว้บริการ
แก่คณะครูและนักเรียน
- มีบุคลากรในวิชาชีพที่เหมาะสมกับ
การบริหารจัดการ
- มีอุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและนักเรียนมีรถยนต์ส่วนกลางไว้
บริการในงานราชการต่าง ๆ
- ครูและนักเรียนสามารถใช้บริการทาง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างทัว่ ถึง
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เต็มตาม
ศักยภาพได้เรียนรู้กับครูตรงตาม
สาขาวิชา
- ครูและนักเรียนสามารถใช้บริการ
อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา

โรงเรียนมีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ใน
งานราชการ
2. เพื่อให้องค์กรมีระบบการสื่อสาร
ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
3. เพื่อให้มีบุคลากรในวิชาชีพที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ
4. เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์สานักงาน
ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีและสามารถ
บริการแก่บุคลากรทั่วไปได้

8.โครงการเพลงสู่หนัง 1. เพื่อให้นกั เรียนได้รับความรู้
สร้างสรรค์
ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์บท
เพลง , ทักษะการถ่ายภาพและ
ทักษะการสร้างภาพยนตร์
2. เพือ่ ให้นักเรียนมีการฝีกทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์บทเพลง, ทักษะ
การถ่ายภาพยนตร์
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างสรรค์บทเพลง, การ

ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
- ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะใน ตัวชี้วัด3.2,3.3,3.4
การสร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการ
ถ่ายภาพและทักษะการสร้างภาพยนตร์
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนนาความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์บทเพลง,การ
ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์นาไป
สร้างสรรค์ผลงานได้

ถ่ายภาพ และ การสร้างภาพยนตร์

พัฒนาสูก่ ารเป็นมืออาชีพ
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สนองมาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
9. โครงการศิลปศึกษา 1. เพือ่ พัฒนาทักษะด้านความคิด ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
สร้างสรรค์และพัฒนา และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของ - นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน ตัวชี้วัด 3.2,3.3,3.4,
สู่หลักปรัชญาของ
นักเรียนสู่งานอาชีพ
648 คน นาทรัพยากรในท้องถิ่นมา
3.5
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี สร้าง- สรรค์งานศิลปะตามหลักปรัชญา
อารมณ์สุนทรียะ รักสงบและมี
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนาไปสู่งาน
คุณธรรม จริยธรรม
อาชีพในอนาคต
3. เพื่อให้นกั เรียนรู้จักนา
ผลลัพธ์ (Outcome)
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด - นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความ
ประโยชน์ในงานศิลปะ
สามารถและทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะด้านความคิดและ
จินตนาการ เชิงสร้างสรรค์
- นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ รัก
สงบ และมีคุณธรรม จริยธรรม
- นักเรียนสามารถนาทรัพยากรที่มใี น
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ศิลปะ
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

10.โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่

1.เพื่อจัดห้องเรียนได้ครบตามความ
ต้องการ เหมาะสม
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้ ต่อ
การเรียนการสอน
2.เพื่อจัดห้องสานักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้
อย่างชัดเจน
3.เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียน
การสอนได้เพียงพอกับความ
ต้องการของครูและนักเรียน
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่
ชารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและ
สวยงาม
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สวัสดิ-ภาพด้านต่างๆสาหรับ
นักเรียน
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,3
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้ ตัวบ่งชี้ 1.2,2.2,3.1
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย
- จัดห้องสานักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ ต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอนเช่น ทาสี
อาคารเรียน อาคารประกอบ รั้ว
โรงเรียน ให้สวยงาม
ผลลัพธ์ (Outcome)
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อ
บรรยากาศด้านการเรียนการสอน
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
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โครงการ/กิจกรรม
11.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นาชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
เวทีระดับโลก

12.โครงการพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่
ในระดับดี มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
ร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการดาเนินชีวิต
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุขในสังคม
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1,2,4
ตัวบ่งชี้
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2

ผลผลิต (Outputs)
- ผู้เรียนจานวน 750 คน มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ
และเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา และวันสาคัญอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ ื่น เข้าร่วมกิจกรรม และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม
จริยธรรม นาชีวิตใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก
1. . เพือ่ พัฒนาคุณภาพของบุคคล ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
กรโรงเรียนและเพือ่ พัฒนาคุณภาพ - ครู จานวน 39 คน ,พนักงานราชการ ตัวบ่งชี้ 3.1,3.2
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ชั่วคราว 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 2 คน
นอกสถานที่
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ได้รับ
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ การพัฒนาตนเองในการเข้ารับการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ยึดมั่นในระเบียบวินัยจรรยาบรรณ นอกสถานที่ และปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดมั่นใน
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ทางานตาม
ความรู้ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ
กิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
และดาเนินชีวิต

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสานึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่ เตรียมตัวความ
พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน ครู
และนักเรียน ครูและนักเรียน 648
มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการนิยมไทย

วัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดี สร้างค่านิยมที่ดี รักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทยสมควรแก่การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบทอด
วัฒนธรรมไทยไว้ในคนรุ่นต่อ ๆไป
ได้ศึกษาและเรียนรู้
4. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒน ธรรมไทยฟากท่า

2.โครงการเพลงสู่หนัง 1. เพื่อให้นกั เรียนได้รับความรู้
สร้างสรรค์
ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์บท
เพลง , ทักษะการถ่ายภาพและ
ทักษะการ สร้างภาพยนตร์
2. เพือ่ ให้นักเรียนมีการฝีกทักษะ
ด้านการสร้าง สรรค์บทเพลง,
ทักษะการถ่ายภาพยนตร์
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างสรรค์บทเพลง , การ
ถ่ายภาพ และ การสร้างภาพยนตร์
พัฒนาสูก่ ารเป็นมืออาชีพ
3. โครงการศิลปศึกษา 1. เพือ่ พัฒนาทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนา และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของ
สู่หลักปรัชญาของ
นักเรียนสู่งานอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
อารมณ์สุนทรียะ รักสงบและมี
คุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อให้นกั เรียนรู้จักนา
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานศิลปะ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.2

ผลผลิต (Outputs)
- ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยาได้ศึกษา
และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและ
การละเล่นของไทยอย่างน้อยไม่ต่ากว่า
20 กิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีค่านิยมที่ภูมิใจในความเป็นไทย
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถสืบทอดความเป็นไทยสู่
คนรุ่นหลังได้
- โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
- นักเรียนสามารถนาความรู้ทไี่ ด้จาก
การจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ให้คนใน
ชุมชนฟากท่าได้เรียนรู้
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 2,4
- ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะใน ตัวบ่งชี้ 2.1,2.2,4.1
การสร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการ
ถ่ายภาพและทักษะการสร้างภาพยนตร์
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนนาความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์บทเพลง,การ
ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์นาไป
สร้างสรรค์ผลงานได้

ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน ตัวบ่งชี้ 1.1-1.3,2.1,2.2
648 คน นาทรัพยากรในท้องถิ่นมา
สร้าง- สรรค์งานศิลปะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนาไปสู่งาน
อาชีพในอนาคต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความ
สามารถและทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะด้านความคิดและ
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4.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมนา
ชีวิต

5.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

จินตนาการ เชิงสร้างสรรค์
- นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ รัก
สงบ และมีคุณธรรม จริยธรรม
- นักเรียนสามารถนาทรัพยากรที่มใี น
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ศิลปะ
ผลผลิต (Outputs)
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
มาตรฐานที่ 1,2,4
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ - ผู้เรียนจานวน 648 คน มีความรู้ความ ตัวบ่งชี้
เข้าใจและตระหนักในความหลากหลาย 1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
ในระดับดี มาตรฐานสากลมีขีด
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความสามรถในการแข่งขันในเวที
ของนานาชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ระดับโลกได้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน สาคัญทางศาสนา และวันสาคัญอื่น
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม สามารถชักชวนผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
จริยธรรม นาชีวิตใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ชีวิตประจาวันได้
ปกติสุข ในสังคม และสามารถพัฒนาตน
3. นักเรียนนาหลักปรัชญาของ
สู่เวทีระดับโลก
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ผลลัพธ์ (Outcome)
การเรียนและการดาเนินชีวิต
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มี
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลสัมฤทธิ์
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมีขีด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต ความสามรถในการแข่งขันในเวทีระดับ
ปกติสุขในสังคม
โลกได้
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วม
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
สามารถชักชวน ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ อัน
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
พึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ส่งเสริมคุณธรรม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก
1. . เพือ่ พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
- ครู จานวน 33 คน ,พนักงานราชการ ตัวบ่งชี้ 3.1,3.2
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 2 คน
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ได้รับ
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วัตถุประสงค์
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
ยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ทางานตาม
ความรู้ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ
กิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
และดาเนินชีวิต

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

การพัฒนาตนเองในการเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดมั่นใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสานึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่ เตรียมตัวความ
พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน ครู
และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียน

2.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นาชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
เวทีระดับโลก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดซื้ออุปกรณ์/จ้างซ่อม
บารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
มีสภาพเก่า และ ชารุด
เพื่อให้ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการให้บริการสามารถใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียน ครู และชุมชน
สามารถใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1,2,3
ตัวบ่งชี้ 1.1,1.3,2.2,3.2

ผลผลิต (Outputs)
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การจัดการให้บริการ จานวน 4 ห้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ผลลัพธ์ (Outcome)
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช้บริการ
ของห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
การศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน
- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้ไปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,4
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ - ผู้เรียนจานวน 648 คน มีความรู้
ตัวบ่งชี้ 1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
ในระดับดี มาตรฐานสากลมีขีด
ความเข้าใจและตระหนักในความ
ความสามรถในการแข่งขันในเวที
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ระดับโลกได้
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน และเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม ศาสนา และวันสาคัญอื่น สามารถ
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
ชักชวนผูอ้ ื่น เข้าร่วมกิจกรรม และ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม
ร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
จริยธรรม นาชีวิตใช้ปรัชญาของ
ชีวิตประจาวันได้
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
3. นักเรียนนาหลักปรัชญาของ
ดาเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึง
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน ประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
การเรียนและการดาเนินชีวิต
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้
ผลลัพธ์ (Outcome)
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลสัมฤทธิ์
ปกติสุขในสังคม
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมี
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ ระดับโลกได้
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
พระพุทธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่น
งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ เข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ชีวิตประจาวันได้
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
ส่งเสริมคุณธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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โครงการ/กิจกรรม

3.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
ยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีความมั่นคงและความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ทางานตาม
ความรู้ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ
กิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
- ครู จานวน 33 คน ,พนักงานราชการ ตัวบ่งชี้ 3.1,3.2
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 2 คน
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่
และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดมั่นในกฎระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ มีการเลื่อนตาแหน่งและให้
มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความมั่นคงและ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครูเพียงพอ
กับความต้องการของผู้เรียน และสอน
ตรงตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพื่อให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนินชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสานึกปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เกิดผลสาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เพื่อเตรียมตัวความพร้อมจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

91

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
และดาเนินชีวิต

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน ครู และ
นักเรียน
ครูและนักเรียน 648 มีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษา
ต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยี
สื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนินชีวิต
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

1.โครงการปรับปรุง 1.เพื่อจัดห้องเรียนได้ครบตามความ
อาคารสถานที่
ต้องการ เหมาะสม
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการ
เรียนการสอน
2.เพื่อจัดห้องสานักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้
อย่างชัดเจน
3.เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการ
สอนได้เพียงพอกับความต้องการของ
ครูและนักเรียน
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่
ชารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและสวยงาม
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิ
ภาพด้านต่างๆสาหรับนักเรียน
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผลผลิต (Outputs)
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย
- จัดห้องสานักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ ต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอนเช่น ทาสี
อาคารเรียน อาคารประกอบ รั้ว
โรงเรียน ให้สวยงาม
ผลลัพธ์ (Outcome)
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อ
บรรยากาศด้านการเรียนการสอน
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ

2.โครงการพัฒนา
งานพัสดุวชิ าการ

ผลผลิต (Outputs)
- คณะครูจัดการเรียนการสอนและ
วัดผลประเมินผลโดยใช้เอกสาร ใบงาน
ใบความรู้ แบบทดสอบประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู จานวน 43
คน และนักเรียน 648 คน
- มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของครูและนักเรียนตลอดปี
การศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome)
- คณะครูและนักเรียนพัฒนาการเรียน
การสอนโดยมีปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
ครบถ้วน เพื่อให้คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนาไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการพัฒนางานพัสดุวิชาการ

1. เพือ่ ให้คณะครูมีวัสดุ-อุปกรณ์
สานักงาน (กระดาษ) เพื่อใช้จัดทาใบ
งาน ใบความรู้ ข้อสอบวัดผล
ประเมินผลการเรียนอย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้มีศักยภาพตาม
เป้าหมายของโรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1,2,3
ตัวบ่งชี้ 1.2,2.2,3.1

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.2
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.โครงการพัฒนา
งานบริหารงาน
บุคคล

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคลกร
โรงเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ ยึด
มั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ เลื่อน
ตาแหน่งและให้มี วิทยฐานะสูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มี
ความมั่นคงและความก้าว หน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู มี
ครูสอนตรงตามวุฒิ ทางานตามความรู้
ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนของโรงเรียน
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้ภาษาต่าง
ประเทศ พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยี
สื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีกิจกรรม
ร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ กิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ได้รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงินโดย
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
- ครู จานวน 33 คน ,พนักงานราชการ ตัวบ่งชี้ 3.1,3.2
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 2 คน
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดมั่นใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสานึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่ เตรียมตัวความ
พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
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4. โครงการพัฒนา
งานห้องสมุด

วัตถุประสงค์

1.พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฟากท่า
วิทยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมครู นักเรียน บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและชุมชนให้
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ส่งเสริมครู นักเรียน บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและชุมชนใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูและ
บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนให้มี
ลักษณะนิสัยรักการอ่าน
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน ครู
และนักเรียน ครูและนักเรียน 648คน
มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,3,4
- นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
ตัวบ่งชี้ 1.1,2.2,3.2,4.2
วิทยาร้อยละ 80 ใช้หอ้ งสมุดเป็นแหล่ง
การเรียนรู้
- บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2 ก.ม.) ร้อย
ละ5 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้
- นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
วิทยาร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่หอ้ งสมุดโรงเรียนฟาก
ท่าวิทยาดาเนินการ
- นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน
ฟากท่าวิทยาร้อยละ 70 รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
วิทยามีลกั ษณะนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2 ก.ม.) มี
ลักษณะนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้
และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยากล้า
คิด กล้าแสดงออกด้านวิชาการในทางที่
ถูกต้อง
- นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน
ฟากท่าวิทยา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม
นาชีวติ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับ
ดี มาตรฐานสากลมีขีดความสามรถใน
การแข่งขันในเวทีระดับโลกได้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน
ประเพณีของนานาชาติและเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา สามารถ
ชักชวนผูอ้ ื่นเข้าร่วมกิจกรรม และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการดาเนินชีวิต ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
คุณธรรม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต (Outputs)
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ
และเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา และวันสาคัญอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ ื่น เข้าร่วมกิจกรรม และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม
จริยธรรม นาชีวิตใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1,2,4
ตัวบ่งชี้ 1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
1.โครงการพัฒนาสือ่
เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่ม ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2
และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - สื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
ตัวบ่งชี้ 1.4,2.1,2.2
สาระการเรียนรู้ภาษา
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ต่างประเทศ
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และมี
แหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์
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ตอนที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
โครงการ/
กิจกรรม
1.พัฒนางานพัสดุ
วิชาการ

2.พัฒนางาน
ทะเบียนและ
วัดผลประเมินผล

3.โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะครูมีวัสดุอุปกรณ์สานักงาน (กระดาษ)
เพื่อใช้จัดทาใบงาน ใบความรู้
ข้อสอบวัดผลประเมินผลการ
เรียนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ศักยภาพตามเป้าหมายของ
โรงเรียน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

3.1 ผลผลิต (Outputs)
1. คณะครูจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินโดยใช้
เอกสารใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู จานวน 39
คนและนักเรียน 648 คน
2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียนตลอดปีการศึกษา
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
คณะครูและนักเรียนพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีปัจจัย
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วน เพือ่ ให้คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ผลผลผลิต (Outputs)
เพียงพอ อานวยความสะดวก - มีเอกสารหลักฐานทางวิชาการเพือ่ อานวยความสะดวก
ต่อการจัดทาทะเบียน
ต่อการจัดทาทะเบียนนักเรียน
นักเรียน
- มีเอกสารที่เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลที่ถกู ต้อง เป็น
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ระบบของนักเรียนจานวน 648 คน
เพียงพอ อานวยความสะดวก - นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส สามารถแก้ไขผลการ
ต่อการวัดผลประเมินผล
เรียนให้ผ่านเกณฑ์ ได้ 100 %
3. เพื่อจัดทาเอกสารทาง
ผลลัพธ์ (Outcome)
วิชาการได้อย่างถูกต้อง
- งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล สามารถดาเนินงาน
รวดเร็ว
ด้วยความถูกต้องรวดเร็วตามระเบียบของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. 1. เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน 3.ผลผลิต (Outputs)
ให้มีการพัฒนาและปรับปรุง - งานพัฒนาหลักสูตรฯ และแต่ละกลุ่มสาระร่วมกัน
หลักสูตรสถานศึกษาให้
ประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
เหมาะสม
- งานพัฒนาหลักสูตรฯและตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระการ
2. เพือ่ การพัฒนาและ
เรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างการเรียนและจัดตาราง
ปรับปรุงหลักสูตรมี
เรียน/ตารางสอน
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ - ครูนาเสนอผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ต่อวงการศึกษาต่อไป

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ 4.2

มาตรฐานที่ 1,2
ตัวบ่งชี้ 1.1,
2.2,2.3

3.มาตรฐานที่ 1,2
ตัวบ่งชี้
1.2,2.1,2.2,2.3
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โครงการ/
กิจกรรม

4.โครงการ
ส่งเสริมแนวการ
ประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

5.โครงการเยีย่ ม
บ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

ผลลัพธ์ (Outcome)
- มีการประเมิน พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้
เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
- แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวางแผน จัดครูผู้สอน จัด
ตารางเรียน/ตารางสอน
- ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประ สิทธิภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
1. เพื่อส่งเสริมแนวทางการ ผลผลิต (Outputs)
ประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน - ผู้เรียนมีโลกทัศน์การเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพต่าง
อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตาม ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
- ผู้เรียนสามารถวางแผนการประกอบอาชีพของตนเองได้
พอเพียง
ในอนาคตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเปิดโลกของผู้เรียนให้ ผลลัพธ์ (Outcome)
กว้างขวางหลากหลายเพื่อ
- ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพที่สุจริตและ
เป็นทางเลือกในการประกอบ สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
อาชีพในอนาคตได้อย่าง
ของตนเองได้
เหมาะสม
- ผู้เรียนสามารถเลือกวางแผนการเรียนต่อตามสายอาชีพ
ที่ตนเองชื่นชอบตามความถนัดหรือมีอาชีพที่ตนเองพึง
พอใจโดยยึดหลักการวางแผนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อเป็นแนวทางในการ
ผลผลิต (Outputs)
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน 648 ได้รับการ
นักเรียน
เยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษาทุกคน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน - คัดเลือกบ้านตัวอย่าง นักเรียนตัวอย่าง และแม่ตัวอย่าง
ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และ ผลลัพธ์ (Outcome)
ชุมชน
- นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
3. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลใน - โรงเรียน บ้าน และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ - โรงเรียนมีข้อมูลในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. โครงการพัฒนา 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ระบบควบคุม
สถานศึกษาให้มีความรู้ ความ
ภายใน
เข้าใจ ความชานาญ และมี
ทักษะในการดาเนินการ
บริหารและการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
2 เพื่อพัฒนาระบบควบคุม
ภายในของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด

ผลผลิต (Outputs)
- เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน 44 คน มีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการควบคุมภายในสถานศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome)
- กระบวนการควบคุมภายในสถานศึกษาเป็นระบบมาก
ขึ้น
- เพื่อพัฒนางานควบคุมภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

มาตรฐานที่ 1,2
ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.2

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.2

มาตรฐานที่ 1,2,3
ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4,
2.1-2.3, 3.1-3.2
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โครงการ/
กิจกรรม
7.โครงการเพลงสู่
หนัง สร้างสรรค์

8.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนาชีวิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรียนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
สร้างสรรค์บทเพลง , ทักษะ
การถ่ายภาพ
และทักษะการสร้าง
ภาพยนตร์
2. เพือ่ ให้นักเรียนมีการฝีก
ทักษะด้านการสร้างสรรค์บท
เพลง, ทักษะการถ่าย
ภาพยนตร์
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีเจตคติที่
ดีตอ่ การสร้างสรรค์บทเพลง ,
การถ่ายภาพ และ การสร้าง
ภาพยนตร์ พัฒนาสู่การเป็น
มืออาชีพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยู่ใน
ระดับดี มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลกได้
2. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในหลายหลาย
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน
ประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การดาเนินชีวิตผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
ชีวิตปกติสขุ ในสังคม
4. นักเรียนมีความคิดสร้าง
สรรค์ สามารถใช้ความคิด มี
เหตุผล และวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
ผลผลิต (Outputs)
- ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะในการสร้างสรรค์บท
เพลง,ทักษะการถ่ายภาพและทักษะการสร้างภาพยนตร์
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนนาความรู้ ความสามารถด้านทักษะการ
สร้างสรรค์บทเพลง,การถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์
นาไปสร้างสรรค์ผลงานได้

ผลผลิต (Outputs)
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ และเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ ื่น เข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม จริยธรรม นาชีวิตใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ใน
สังคม และสามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีผล สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากล
มีขีดความสามรถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขใน
สังคม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถแข่งขันสู่
เวทีระดับโลก
ทางศาสนา และวันสาคัญอื่น สามารถชักชวนผู้อื่น เข้า
ร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้
3.2,3.3,3.4

มาตรฐานที่ 1,2,4
ตัวบ่งชี้
1.1,1.2,2.1,4.1,4.
2
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โครงการ/
กิจกรรม

9.โครงการพัฒนา
งานบริหารงาน
บุคคล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

5.นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานระดับ
ภาค/ระดับชาติ เช่น
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
คุณธรรม

- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม จริยธรรม นาชีวิตใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ใน
สังคม และสามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีผล สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากล
มีขีดความสามรถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขใน
สังคม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถแข่งขันสู่
เวทีระดับโลก

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บุคคลกรโรงเรียนและเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ อบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
เลื่อนตาแหน่งและให้มี
วิทยฐานะสูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ผลผลิต (Outputs)
- ครู จานวน 33 คน ,พนักงานราชการ 3 คน ,ครูอัตรา
จ้าง 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 2
คน และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ได้รับการพัฒนา
ตนเองในการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดมั่นในกฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มี
การเลือ่ นตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความมั่นคง
และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครูเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้เรียน และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น และจัดการ
ศึกษาสู่มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร รู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนินชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจติ สานึกปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.1,3.2
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาด
แคลนครู มีครูสอนตรงตาม
วุฒิ ทางานตามความรู้
ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่
ครูบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนของโรงเรียน
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสาร
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กรมี
การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี
มีกิจกรรมร่วมกันทั้งด้าน
นันทนาการ กิจกรรมเพือ่
สาธารณประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีพอสมควรรู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานและดาเนินชีวิต

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มี
ความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ มี ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อเตรียมตัวความพร้อม
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมดีเด่น
ของโรงเรียน ครู และนักเรียน
ครูและนักเรียน 625 คน มีความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร รู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนินชีวิต
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กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสาคัญตามความสนใจและศักยภาพของ
นักเรียน
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การศึกษาของ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ/ กิจกรรม
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
1. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะใน ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,3
การใช้ภาษาไทยของนักเรียน
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ตัวบ่งชี้ 1.1-1.3,
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
จานวน 648 คน ได้รับการส่งเสริม
15.2-15.3
ความสามารถในการใช้ทักษะทาง และพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วย
ภาษาไทย
กิจกรรมที่หลากหลาย
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ - นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน
การเรียนภาษาไทยในฐานะที่เป็น 648 คน ได้แสดงความสามารถและ
ภาษาประจาชาติ
ร่วมกิจกรรมในการใช้ทกั ษะทาง
ภาษาไทย
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ทักษะทางภาษาไทยมากขึ้น
- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนภาษาไทยมากขึ้น
- นักเรียนตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการเรียนภาษาไทย

2. โครงการการแข่งขัน 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรูแ้ ละ
กรีฑา กีฬาสีภายใน
ทักษะในการเล่นกีฬา
โรงเรียนฟากท่าวิทยา 2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด

ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ตัวบ่งชี้ 1.1
จานวน 648 คน มีความรู้ความเข้าใจใน
การเล่นกีฬาแต่ละประเภทและได้ออก
กาลังกายทุกคน
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา ร้อย
ละ 80 มีทกั ษะ มีสุขนิสัย มีสุขภาพ
กาย มีสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ

3.โครงการพัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2
- สื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
ตัวบ่งชี้ 1.4,2.1,2.2
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และมี
แหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. โครงการปรับปรุง
โต๊ะห้องวิทยาศาสตร์

1. เพื่อให้การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยา ได้รับการส่งเริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์

5.โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
กระบวนการ
คณิตศาสตร์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห์ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้แก่
ผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยยึดความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์

6.โครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือ (จังหวัด
แพร่)

1. เพือ่ จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้
แสดงออกซึ่งความสามารถ
2. เพือ่ เป็นเวทีประกวดและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไป
ประกวดและแสดงศักยภาพใน
ระดับเขตภาค ระดับภาค และ
ประเทศ

สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การศึกษาของ
ของโครงการ/ กิจกรรม
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ตัวบ่งชี้ 1.1
จานวน 648 คน ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
- นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และสามารถนาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1
- ผู้เรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน ตัวบ่งชี้ 1.1
648 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย
- ผู้เรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน
648 คน มีเอกสารแบบฝึกทักษะทุกคน
- ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มากขึน้
- ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของการเรียน
คณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์
- ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น
ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,3
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4,
จานวน 70 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2.3, 3.1,3.2
แข่งขันทักษะวิชาการทีแ่ พร่
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ทักษะในเชิงวิชาการและในการ
ดารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

104

สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ/ กิจกรรม
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
7.โครงการเพลงสู่หนัง 1. เพื่อให้นกั เรียนได้รับความรู้
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
สร้างสรรค์
ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์บท
- ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะใน ตัวชี้วัด3.2,3.3,3.4
เพลง , ทักษะการถ่ายภาพ
การสร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการ
และทักษะการสร้างภาพยนตร์
ถ่ายภาพและทักษะการสร้างภาพยนตร์
2. เพือ่ ให้นักเรียนมีการฝีกทักษะ ผลลัพธ์ (Outcome)
ด้านการสร้างสรรค์บทเพลง, ทักษะ - นักเรียนนาความรู้ ความสามารถด้าน
การถ่ายภาพยนตร์
ทักษะการสร้างสรรค์บทเพลง,การ
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์นาไป
การสร้างสรรค์บทเพลง , การ
สร้างสรรค์ผลงานได้
ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์
พัฒนาสูก่ ารเป็นมืออาชีพ
8.โครงการปรับปรุง
1.เพื่อจัดห้องเรียนได้ครบตามความ ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,3
อาคารสถานที่
ต้องการ เหมาะสม สวยงาม มี
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้ ตัวบ่งชี้ 1.2,2.2,3.1
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการ
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
สอน
นักเรียน
2.เพื่อจัดห้องสานักงานอย่างมี
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
ประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้ บรรยากาศปลอดภัย
อย่างชัดเจน
- จัดห้องสานักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
3.เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียน
ระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
การสอนได้เพียงพอกับความ
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ต้องการของครูและนักเรียน
ทางราชการ
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ - จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ ต่อการจัด
ชารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและ
ระเบียบการเรียนการสอนเช่น ทาสี
สวยงาม
อาคารเรียน อาคารประกอบ รั้ว
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
โรงเรียน ให้สวยงาม
สวัสดิ-ภาพด้านต่างๆสาหรับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียน
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อ
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน บรรยากาศด้านการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
9.โครงการพัฒนางาน 1. เพือ่ พัฒนางานแนะแนวนักเรียน ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,5,6
แนะแนวสู่การเรียนรู้คู่ ให้เป็นระบบต่อเนื่องและมี
- โรงเรียนมีการพัฒนางานแนะแนว
ตัวชี้วัด 3.1-3.5,
คุณธรรม นาสู่
ประสิทธิภาพ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ
5.1,5.2, 6.3
อาเซียน
2. เพือ่ ให้นักเรียนได้มีสื่อ วัสดุ
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยาทุกคน
อุปกรณ์ ประกอบการศึกษาค้นคว้า ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและการ
หาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและ ประกอบอาชีพตามความสนใจและ
การประกอบอาชีพ
ความถนัดของตนเอง
3. เพือ่ ให้นักเรียนสามารถศึกษา
ชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมี
ต่อหรือประกอบอาชีพตามความ
ความสุข
สนใจ ความถนัดของตนเอง
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สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ/ กิจกรรม
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
10. โครงการ
1. เพือ่ พัฒนาทักษะด้านความคิด ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
ศิลปศึกษาสร้างสรรค์ และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของ - นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน ตัวชี้วัด
และพัฒนาสู่หลัก
นักเรียนสู่งานอาชีพ
648 คน นาทรัพยากรในท้องถิ่นมา
3.2,3.3,3.4,3.5
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี สร้าง- สรรค์งานศิลปะตามหลักปรัชญา
พอเพียง
อารมณ์สุนทรียะ รักสงบและมี
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนาไปสู่งาน
คุณธรรม จริยธรรม
อาชีพในอนาคต
3. เพื่อให้นกั เรียนรู้จักนา
ผลลัพธ์ (Outcome)
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด - นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความ
ประโยชน์ในงานศิลปะ
สามารถและทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะด้านความคิดและ
จินตนาการ เชิงสร้างสรรค์
- นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ รัก
สงบ และมีคุณธรรม จริยธรรม
- นักเรียนสามารถนาทรัพยากรที่มใี น
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ศิลปะ
11.โครงการพัฒนา
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,4
ส่งเสริมคุณธรรม นา ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับ - ผู้เรียนจานวน 648 คน มีความรู้
ตัวบ่งชี้
ชีวิต
ดี มาตรฐานสากลมีขีดความสามรถใน ความเข้าใจและตระหนักในความ
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
การแข่งขันในเวทีระดับโลกได้
หลากหลายทางวัฒนธรรม
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
ศาสนา และวันสาคัญอื่น สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ชักชวนผูอ้ ื่น เข้าร่วมกิจกรรม และ
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ในชีวิต - ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม
ประจาวันได้
จริยธรรม นาชีวิตใช้ปรัชญาของ
3. นักเรียนนาหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน ดาเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึง
การเรียนและการดาเนินชีวิตผูเ้ รียน ประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบ สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ ผลลัพธ์ (Outcome)
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขใน
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มี
สังคม
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลสัมฤทธิ์
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมี
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ ขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ระดับโลกได้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน - ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ พระพุทธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่น
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/ กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
เข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม ชีวติ ประจาวันได้
คุณธรรม
- ผูเ้ รียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก
12.โครงการพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล

1. . เพือ่ พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
ยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ทางานตาม
ความรู้ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน

ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,4
- ครู จานวน 33 คน ,พนักงานราชการ ตัวบ่งชี้
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง 1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
ชั่วคราว 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 2 คน
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดมั่นใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ
กิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
และดาเนินชีวิต

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/ กิจกรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสานึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่ เตรียมตัวความ
พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน ครู
และนักเรียน
ครูและนักเรียน 648 มีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอยูอ่ ย่าง
พอเพียงด้วยกิจกรรม
ลูกเสือยุวกาชาด

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด
2. เพือ่ ให้ผู้เรียนนาความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะทีไ่ ด้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และฝึกทักษะกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
4. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

ผลผลผลิต (Outputs)
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
กิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และมีทักษะการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีเจต
คติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด นา
ความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรมประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและ
แก้ปญ
ั หาชีวิตได้
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด มี
คุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะอย่าง
เป็นรูปธรรม
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และมีทักษะ
การอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์

2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาระเบียบ
วินัย ป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน

1. เพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียนไปในทางทีพ่ ึง
ประสงค์
2. เพือ่ ลดจานวนนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงให้น้อยลง
3. เพือ่ ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษ
ภัยของสิ่งเสพติด
4. เพือ่ ให้นักเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญของระเบียบวินัยใน
โรงเรียน
4. เพือ่ ให้ความคุ้มครองนักเรียน
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546

ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน ตัวบ่งชี้ 1.2
700 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
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โครงการ/กิจกรรม
3.โครงการ To Be
Number One

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้นักเรียนที่มีปัญหา
หรือต้องการความช่วยเหลือ
ได้รับคาปรึกษาแนะนาที่
เหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญหรือ
เพื่อนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม
แล้ว
2. เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูน
ทักษะการฝึกแก้ปญ
ั หา และ
พัฒนา EQ ด้วยตนเองและจาก
กลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน
3. เพือ่ ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างความสุขให้ตนเอง ด้วย
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี
กีฬา และศิลปะ เป็นต้น
4. เพื่อให้นกั เรียนมีสถานทีท่ ี่
เหมาะสม สะดวก สบาย ในการ
ทากิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกัน
5. เพือ่ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
ความสนใจได้เข้ารับการอบรม
และเข้าร่วมเป็นสมาชิกแกนนา
ของชมรม TO BE NUMBER
ONE
4.โครงการงานอนามัย 1. นักเรียน ครอบครัวและ
โรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้
ข่าวสารข้อมูลด้านการดูแลรักษา
สุขภาพ
2. นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนรู้จักการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองและผูอ้ ื่น
3. โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่
สามารถให้บริการด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและ
บุคลากรได้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ผลผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน
648 คน สมัครเป็นสมาชิกของชมรม TO
BE NUMBER ONE และได้เข้าร่วม
กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER
ONE
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มีความกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
และปฏิบัติตนเป็นคนดีของชุมชนและ
สังคมได้

ผลผลิต (Outputs)
- มีการดาเนินงานตามเกณฑ์โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน บุคลากรและชุมชน
- มีการจัดกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน
- จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
และส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้ที่มีสขุ ภาพ
กายและสุขภาพจิตดี
- โรงเรียนสามารถรักษาคุณภาพโรงเรียน
ตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้
- นักเรียนมีบทบาทในการพัฒนาและ
ส่งเสริมสุขภาพบุคคลในโรงเรียนและ
ชุมชน

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.2

มาตรฐานที่ 1,3
ตัวบ่งชี้ 1.2, 3.1
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โครงการ/กิจกรรม
5.โครงการพัฒนาการ
เงินและพัสดุ

6.โครงการการ
บริหารงานและ
พัฒนาการเงิน
งบประมาณ

สนอง
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
1. เพื่อพัฒนางานการเงินและ
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
พัสดุ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - มีระบบการเบิก จ่ายเงิน และการจัดซื้อ ตัวบ่งชี้ 12.1 12.2
2. เพื่อให้บริการงานด้านการ
จัดจ้างที่ทันสมัย เป็นไปอย่างมีระบบ
12.5 13.1 13.2
เบิกจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้างได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
13.3 13.4 13.5
ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ผลลัพธ์ (Outcome)
ประสิทธิภาพ
งานการเงินและพัสดุมีประสิทธิภาพและ
3. เพื่อให้การบริการทางด้านการ สามารถให้บริการด้านการ เบิก-จ่าย และ
เบิกจ่าย และการจัดซื้อ จัดจ้าง
การจัดซื้อ จัดจ้างได้ถกู ต้อง รวดเร็ว
เป็นไปอย่างมีระบบ
1. เพื่อให้บุคลากรใน
โรงเรียน มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้
ในงานราชการ
2. เพื่อให้องค์กรมีระบบการ
สื่อสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
3. เพื่อให้มีบุคลากรในวิชาชีพที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ
4. เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์สานักงาน
ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีและสามารถ
บริการแก่บุคลากรทั่วไปได้

ผลผลิต (Outputs)
- มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ในงานราชการ
ตลอดเวลา พร้อมใช้งาน
- มีอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรไว้บริการ
แก่คณะครูและนักเรียน
- มีบุคลากรในวิชาชีพที่เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการ
- มีอุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ อยู่ในสภาพ
ดีและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและนักเรียนมีรถยนต์ส่วนกลางไว้
บริการในงานราชการต่าง ๆ
- ครูและนักเรียนสามารถใช้บริการทาง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างทัว่ ถึง
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เต็มตาม
ศักยภาพได้เรียนรู้กับครูตรงตามสาขาวิชา
- ครูและนักเรียนสามารถใช้บริการ
อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
7.โครงการเพลงสู่หนัง 1. เพื่อให้นกั เรียนได้รับความรู้ ผลผลิต (Outputs)
สร้างสรรค์
ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์บท - ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะใน
เพลง , ทักษะการถ่ายภาพและ
การสร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการ
ทักษะการสร้างภาพยนตร์
ถ่ายภาพและทักษะการสร้างภาพยนตร์
2. เพือ่ ให้นักเรียนมีการฝีกทักษะ ผลลัพธ์ (Outcome)
ด้านการสร้างสรรค์บทเพลง,
- นักเรียนนาความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะการถ่ายภาพยนตร์
ทักษะการสร้างสรรค์บทเพลง,การ
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์นาไป
การสร้างสรรค์บทเพลง, การ
สร้างสรรค์ผลงานได้
ถ่ายภาพ และ การสร้าง
ภาพยนตร์พฒ
ั นาสู่การเป็นมือ
อาชีพ

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้
12.1,12.2,12.5,
13.1-13.5

มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัด3.2,3.3,3.4
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เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัด 3.2,3.3,3.4,
3.5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8. โครงการศิลปศึกษา
สร้างสรรค์และพัฒนา
สู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพือ่ พัฒนาทักษะด้าน
ความคิดและจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนสู่งาน
อาชีพ
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
อารมณ์สุนทรียะ รักสงบและมี
คุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อให้นกั เรียนรู้จักนา
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในงานศิลปะ

ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน
648 คน นาทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานศิลปะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนาไปสู่งานอาชีพ
ในอนาคต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความ
สามารถและทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะด้านความคิดและจินตนาการ
เชิงสร้างสรรค์
- นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ รัก
สงบ และมีคุณธรรม จริยธรรม
- นักเรียนสามารถนาทรัพยากรที่มใี น
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานศิลปะ

9.โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่

1.เพื่อจัดห้องเรียนได้ครบตาม
ความต้องการ เหมาะสม
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้ ต่อ
การเรียนการสอน
2.เพื่อจัดห้องสานักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระเบียบในการ
ใช้อย่างชัดเจน
3.เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียน
การสอนได้เพียงพอกับความ
ต้องการของครูและนักเรียน
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่
ชารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและ
สวยงาม
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สวัสดิ-ภาพด้านต่างๆสาหรับ
นักเรียน
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,3
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
ตัวบ่งชี้ 1.2,2.2,3.1
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย
- จัดห้องสานักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ ต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอนเช่น ทาสี
อาคารเรียน อาคารประกอบ รั้ว
โรงเรียน ให้สวยงาม
ผลลัพธ์ (Outcome)
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อ
บรรยากาศด้านการเรียนการสอน
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่ บริการ
แก่ผู้มาติดต่อราชการ
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โครงการ/กิจกรรม
10.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นาชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
เวทีระดับโลก

11.โครงการพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติ
อยู่ในระดับดี มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลกได้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลายหลายวัฒนธรรม ขนบ
ธรรมเนียนประเพณีของ
นานาชาติและเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา สามารถ
ชักชวนผูอ้ ื่นเข้าร่วมกิจกรรม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนและการดาเนินชีวิต
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุขในสังคม
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล
และวางแผนจัดการสูเ่ ป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ ออกแบบ
สร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงาน
ระดับภาค/ระดับชาติ เช่น
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1,2,4
ตัวบ่งชี้
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2

ผลผลิต (Outputs)
- ผู้เรียนจานวน 750 คน มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของนานาชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา และวันสาคัญอื่น
สามารถชักชวนผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม
จริยธรรม นาชีวิตใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุข ในสังคม และสามารถพัฒนาตนสู่
เวทีระดับโลก
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวทีระดับ
โลกได้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
สามารถชักชวน ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มีผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก
1. . เพือ่ พัฒนาคุณภาพของบุคคล ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
กรโรงเรียนและเพือ่ พัฒนา
- ครู จานวน 33 คน ,พนักงานราชการ 3 ตัวบ่งชี้ 3.1,3.2
คุณภาพการศึกษาให้มี
คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ประสิทธิภาพ ได้แก่ อบรม
ชั่วคราว 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 2 คน
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานนอก และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ได้รับ
สถานที่
การพัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรม
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากร
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตาม และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเต็ม
ศักยภาพ ยึดมั่นในระเบียบวินัย ตามศักยภาพ ยึดมั่นในกฎระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐาน
จรรยาบรรณ มีการเลื่อนตาแหน่งและให้
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
แห่งวิชาชีพ เลือ่ นตาแหน่งและให้
มีวิทยฐานะสูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาดแคลน
ครู มีครูสอนตรงตามวุฒิ ทางาน
ตามความรู้ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนแก่ครูบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนของ
โรงเรียน
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งด้าน
นันทนาการ กิจกรรมเพือ่
สาธารณประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยู่
ที่ดีพอสมควรรู้จักบริหารจัด
การเงินโดยนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการทางานและดาเนินชีวิต

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความมั่นคงและ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครูเพียงพอ
กับความต้องการของผู้เรียน และสอนตรง
ตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่าง
ประเทศ พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสาร
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนินชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจติ สานึก
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเกิดผล
สาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญ
กาลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนสูงขึ้น เพื่อเตรียมตัวความพร้อมจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการจัด
กิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน ครู และ
นักเรียน ครูและนักเรียน 648
มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนินชีวิต
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการนิยมไทย

วัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดี สร้างค่านิยมที่ดี รักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทยสมควรแก่การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบทอด
วัฒนธรรมไทยไว้ในคนรุ่นต่อ ๆไป
ได้ศึกษาและเรียนรู้
4. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒน ธรรมไทยฟากท่า

2.โครงการเพลงสู่หนัง 1. เพื่อให้นกั เรียนได้รับความรู้
สร้างสรรค์
ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์บท
เพลง , ทักษะการถ่ายภาพและ
ทักษะการ สร้างภาพยนตร์
2. เพือ่ ให้นักเรียนมีการฝีกทักษะ
ด้านการสร้าง สรรค์บทเพลง,
ทักษะการถ่ายภาพยนตร์
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างสรรค์บทเพลง , การ
ถ่ายภาพ และ การสร้างภาพยนตร์
พัฒนาสูก่ ารเป็นมืออาชีพ
3. โครงการศิลปศึกษา 1. เพือ่ พัฒนาทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนา และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของ
สู่หลักปรัชญาของ
นักเรียนสู่งานอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
อารมณ์สุนทรียะ รักสงบและมี
คุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อให้นกั เรียนรู้จักนา
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานศิลปะ

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.2

ผลผลิต (Outputs)
- ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยาได้ศึกษา
และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและ
การละเล่นของไทยอย่างน้อยไม่ต่ากว่า
20 กิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีค่านิยมที่ภูมิใจในความเป็นไทย
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถสืบทอดความเป็นไทยสู่
คนรุ่นหลังได้
- โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
- นักเรียนสามารถนาความรู้ทไี่ ด้จาก
การจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ให้คนใน
ชุมชนฟากท่าได้เรียนรู้
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 2,4
- ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะใน ตัวบ่งชี้ 2.1,2.2,4.1
การสร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการ
ถ่ายภาพและทักษะการสร้างภาพยนตร์
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนนาความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์บทเพลง,การ
ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์นาไป
สร้างสรรค์ผลงานได้
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จานวน ตัวชี้วัด 3.2,3.3,3.4,
648 คน นาทรัพยากรในท้องถิ่นมา
3.5
สร้าง- สรรค์งานศิลปะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนาไปสู่งาน
อาชีพในอนาคต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ความ
สามารถและทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ เป็นประโยชน์ในการ
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เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

พัฒนาทักษะด้านความคิดและ
จินตนาการ เชิงสร้างสรรค์
- นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ รัก
สงบ และมีคุณธรรม จริยธรรม
- นักเรียนสามารถนาทรัพยากรที่มใี น
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ศิลปะ
4.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นาชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
เวทีระดับโลก

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่
ในระดับดี มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
ร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการดาเนินชีวิต
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุขในสังคม
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม

ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,4
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีความรู้ความ ตัวบ่งชี้
เข้าใจและตระหนักในความหลากหลาย 1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของนานาชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา และวันสาคัญอื่น
สามารถชักชวนผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม
จริยธรรม นาชีวิตใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุข ในสังคม และสามารถพัฒนาตนสู่
เวทีระดับโลก

ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวทีระดับ
โลกได้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
สามารถชักชวน ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก
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5.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล

1. . เพือ่ พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
ยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ทางานตาม
ความรู้ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้ภาษาต่าง
ประเทศ พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยี
สื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ
กิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
และดาเนินชีวิต

สนอง
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
- ครู จานวน 33 คน ,พนักงานราชการ ตัวบ่งชี้ 3.1,3.2
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 2 คน
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดมั่นใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสานึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่ เตรียมตัวความ
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เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน ครู
และนักเรียน
ครูและนักเรียน 648 มีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียน

2.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นาชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
เวทีระดับโลก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดซื้ออุปกรณ์/จ้างซ่อม
บารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
มีสภาพเก่า และ ชารุด
เพื่อให้ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการให้บริการสามารถใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียน ครู และชุมชน
สามารถใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1,2,3
ตัวบ่งชี้
1.1,1.3,2.2,3.2

ผลผลิต (Outputs)
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การจัดการให้บริการ จานวน 4 ห้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ผลลัพธ์ (Outcome)
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช้บริการ
ของห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์การ
ศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน
- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้ไปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,4
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ - ผู้เรียนจานวน 648 คน มีความรู้
ตัวบ่งชี้
ในระดับดี มาตรฐานสากลมีขีด
ความเข้าใจและตระหนักในความ
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
ความสามรถในการแข่งขันในเวที
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ระดับโลกได้
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน นานาชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม สาคัญทางศาสนา และวันสาคัญอื่น
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
สามารถชักชวนผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม
ร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
จริยธรรม นาชีวิตใช้ปรัชญาของ
ชีวิตประจาวันได้
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
3. นักเรียนนาหลักปรัชญาของ
การดาเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอัน
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน พึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม
การเรียนและการดาเนินชีวิต
และสามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้
ผลลัพธ์ (Outcome)
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ปกติสุขในสังคม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สู่
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานสากลมีขีดความสามรถใน
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ การแข่งขันในเวทีระดับโลกได้
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
พระพุทธศาสนา สามารถชักชวน
งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม

3.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล

1. เพือ่ พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
ยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีความมั่นคงและความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ทางานตาม
ความรู้ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น
สามารถแข่งขันสู่เวทีระดับโลก
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
- ครู จานวน 33 คน ,พนักงาน
ตัวบ่งชี้ 3.1,3.2
ราชการ 3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน
และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน ช่าง
ครุภัณฑ์ 2 คน และ พนักงานขับ
รถยนต์ 1 คน ได้รับการพัฒนา
ตนเองในการเข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่
และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
เต็มตามศักยภาพ ยึดมั่นใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้น มีความมั่นคงและ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่
ดีพอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
และดาเนินชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
และดาเนินชีวิต

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสานึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ มี ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่ เตรียมตัว
ความพร้อมจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงใน
การจัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน
ครูและนักเรียน 648 มีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่
ดีพอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
และดาเนินชีวิต
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่

1.เพื่อจัดห้องเรียนได้ครบ
ตามความต้องการ เหมาะสม
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอือ้
ต่อการเรียนการสอน
2.เพื่อจัดห้องสานักงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีระเบียบใน
การใช้อย่างชัดเจน
3.เพื่อจัดห้องสนับสนุนการ
เรียนการสอนได้เพียงพอกับ
ความต้องการของครูและ
นักเรียน
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนที่ชารุดให้ใช้งานได้
ตามปกติและสวยงาม
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในสวัสดิภาพด้านต่างๆ
สาหรับนักเรียน
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2.โครงการพัฒนางานพัสดุ
วิชาการ

1. เพือ่ ให้คณะครูมีวัสดุอุปกรณ์สานักงาน (กระดาษ)
เพื่อใช้จัดทาใบงาน ใบความรู้
ข้อสอบวัดผลประเมินผลการ
เรียนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ศักยภาพตามเป้าหมายของ
โรงเรียน

สนอง
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,3
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้ ตัวบ่งชี้
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
1.2,2.2,3.1
นักเรียน
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย
- จัดห้องสานักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ ต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอนเช่น ทาสี
อาคารเรียน อาคารประกอบ รั้ว
โรงเรียน ให้สวยงาม
ผลลัพธ์ (Outcome)
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อ
บรรยากาศด้านการเรียนการสอน
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 2
- คณะครูจัดการเรียนการสอนและวัดผล ตัวบ่งชี้ 2.2
ประเมินผลโดยใช้เอกสาร ใบงาน ใบ
ความรู้ แบบทดสอบประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู จานวน 45
คน และนักเรียน 648 คน
- มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของครูและนักเรียนตลอดปี
การศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome)
- คณะครูและนักเรียนพัฒนาการเรียน
การสอนโดยมีปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
ครบถ้วน เพื่อให้คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนพัฒนาไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ
พัฒนางานพัสดุวิชาการ
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โครงการ/กิจกรรม
3.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บุคคลกรโรงเรียนและเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ อบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
2. เพือ่ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น
3. เพือ่ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
4 . เพือ่ แก้ปัญหาการขาด
แคลนครู มีครูสอนตรงตาม
วุฒิ ทางานตามความรู้
ความสามารถ
5. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่
ครูบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนของโรงเรียน
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสาร
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
7. มีความผูกพันกับองค์กรมี
การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี
มีกิจกรรมร่วมกันทั้งด้าน
นันทนาการ กิจกรรมเพือ่
สาธารณประโยชน์และสร้าง

สนอง
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 3
- ครู จานวน 33 คน ,พนักงานราชการ ตัวบ่งชี้ 3.1,3.2
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 2 คน
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดมั่นใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนตาแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- นักเรียนจานวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได้
- ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม
เทคโนโลยีสอื่ สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดย
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสานึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ มี ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น
8. เพื่อให้บุคลากรมีความ
เป็นอยูท่ ี่ดีพอสมควรรู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานและดาเนินชีวิต

4. โครงการพัฒนางาน
ห้องสมุด

1.พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ฟากท่าวิทยาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมครู นักเรียน
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ผู้ปกครองและชุมชนให้
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากหนังสือ สิ่งตีพิมพ์
และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ส่งเสริมครู นักเรียน บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและ
ชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชนให้มีลักษณะนิสัย
รักการอ่าน
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

สนอง
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่ เตรียมตัวความ
พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน ครู
และนักเรียน ครูและนักเรียน 648คน
มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
-เพื่อพัฒนาครู นักเรียนใช้ภาษาต่าง
ประเทศ พหุวัฒนธรรมเทคโนโลยี
สื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
- เพือ่ ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดย
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการทางานและดาเนิน
ชีวิต
ผลผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,3,4
- นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
ตัวบ่งชี้
วิทยาร้อยละ 80 ใช้หอ้ งสมุดเป็นแหล่ง 1.1,2.2,3.2,4.2
การเรียนรู้
- บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2 ก.ม.) ร้อย
ละ5 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้
- นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
วิทยาร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่หอ้ งสมุดโรงเรียนฟาก
ท่าวิทยาดาเนินการ
- นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน
ฟากท่าวิทยาร้อยละ 70 รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
วิทยามีลกั ษณะนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2 ก.ม.) มี
ลักษณะนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้
และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยากล้าคิด
กล้าแสดงออกด้านวิชาการในทางที่
ถูกต้อง
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โครงการ/กิจกรรม

5.โครงการพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมนาชีวิต

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยู่ใน
ระดับดี มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลกได้
2. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในหลายหลาย
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน
ประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การดาเนินชีวิต ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ มี
ชีวิตปกติสขุ ในสังคม
4. นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้
ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
5.นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานระดับ
ภาค/ระดับชาติ เช่น
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
คุณธรรม

สนอง
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
- นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน
ฟากท่าวิทยา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
ผลผลิต (Outputs)
มาตรฐานที่ 1,2,4
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีความรู้
ตัวบ่งชี้
ความเข้าใจและตระหนักในความ
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ
และเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา และวันสาคัญอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ ื่น เข้าร่วมกิจกรรม และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนจานวน 648 คน มีคุณธรรม
จริยธรรม นาชีวิตใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาสือ่ และ
แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต (Outputs)
- สื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลลัพธ์ (Outcome)
- ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และมี
แหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศอย่างหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐานที่ 1,2
ตัวบ่งชี้ 1.4,2.1,2.2

หมายเหตุ รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์
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1.2

ผลการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการนิยมไทย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดี สร้างค่านิยมที่ดี รักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงาม ของไทย
สมควรแก่การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบทอด
วัฒนธรรมไทยไว้ในคนรุ่นต่อ ๆไป
ได้ศึกษาและเรียนรู้
4. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยฟากท่า

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ผลิต (Outputs)
- ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยาได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมและการละเล่นของ
ไทยอย่างน้อยไม่ตากว่
่ า 20
กิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียน ครูและบุคลากร

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.2

ทางการศึกษามีค่านิยมที่ภมู ิใจใน
ความเป็นไทย
- นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถสืบทอด
ความเป็นไทยสู่คนรุ่นหลังได้
- โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็น
แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ให้
คนในชุมชนฟากท่าได้เรียนรู้
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2. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
0
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย
0
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
0
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
0
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
0
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

11

370

122

98

590

601

36

37

42

486

565

601

2

509

30

60

599

601

17

386

170

28

584

601

10

480

66

42

588

601

17

401

82

101

584

601

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน ( จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ )
- กิจกรรมติดตามแก้ไขนักเรียนทีม่ ีภาวะทุพโภชนาการ
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาสีภายในโรงเรียนฟากท่าวิทยา
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- โครงการเยีย่ มบ้านนักเรียน
-โครงการภูมิคุ้มกันรวมพลังรั้วม่วง-เขียว
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วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพโดยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสุนทรียภาพได้แก่ กิจกรรมติดตามแก้ไขนักเรียนที่มภี าวะทุพโภชนาการ โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาสีภายในโรงเรียน
ฟากท่าวิทยา โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพนักเรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอมีน้าหนัก ส่วนสูง ละมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งสภาวะที่เสีย่ งต่อความรุ่นแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกทั้งทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และนาฏศิลป์อย่างหลากหลายจนทาให้ มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 อยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและ
นาฏศิลป์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพนักเรียนมีสขุ นิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุ่นแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
0
90
48
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อนื่ และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
0
0
21
พระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
18
33
43
แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์และ
0
0
313
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

163

300

511

601

60

520

601

601

98

409

550

601

180

108

601

601

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Christmas
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัด
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทั้ง 8 คุณลักษณะได้แก่ โครงการพัฒนา
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา และพลศึกษาโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนาชีวิต เศรษฐกิจ
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ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิตน
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ มีความซื้อสัตย์สจุ ริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
เสียสละ เพื่อส่วนรวมประหยัด รูจ้ กั ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ่มค่า ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ภูมิ
ปัญญาไทย นิยมไทยและดารงไว้ซงึ่ ความเป็นไทย มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ ดีเยีย่ ม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครบทั้ง 8 คุณลักษณะเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
มีความซื้อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ เพื่อส่วนรวมประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ่มค่า ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า ภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
35
75
129
122
240
491
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
51
50
135
143
151
429
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยน
30
61
110
240
160
510
ความคิดเห็นเพื่อเป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
9
10
140
92
350
582
ผลงาน

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

601
601
601
601

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน
- โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน
- โครงการรักการอ่าน
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
- โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อศักยภาพการเรียนรู้
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อศักยภาพการเรียนรู้ ฯลฯ
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียน มีนิสยั รักการอ่าน การเขียน และการฟัง
รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผลสนใจแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุดแหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ได้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษามีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรูร้ ่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน มีนิสยั รักการอ่าน
การเขียน และการฟังรู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผลสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้หอ้ งสมุดแหล่งความรู้และสื่อ
ต่างๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษามีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

132

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
0
24
253
208
116
577
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
0
45
120
335
101
556
หรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
0
2
3
310
286
599
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
0
0
150
341
110
601
ด้วยความภาคภูมิใจ

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

601
601
601
601

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน
- โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Christmas
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 4
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผลโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่ม
สาระภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน โครงการรักการอ่าน โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการ
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวมสามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจ
ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจได้อย่างมีสติสมเหตุผล และแก้ปัญหาอย่างมีสติมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
และมีการจิตนาการ มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 4 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
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โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวมสามารถคาดการณ์ โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกกระบวนการคิด
วิเคราะห์แบบ Mind map เพื่อประเมินความสามารถทางด้านการคิดของนักเรียน
จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
จานวน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
นักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป
ครูทงั้ หมด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
5
126
184
175
111
470
601
สาระ เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
110
222
150
119
491
601
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
0
27
293
200
81
574
601
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตาม
203
เกณฑ์

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานทีท่ า)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Christmas
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- โครงการพัฒนาสื่อละแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน
- โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อศักยภาพการเรียนรู้
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทั้ง 8 คุณลักษณะอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนาชีวิต เศรษฐกิจ ฯลฯ
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์มผี ลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลีย่ ตามเกณฑ์สามารถสือ่ ความคิดทางการพูด เขียน หรือนาเสนอด้วยวิธตี ่างๆ
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลีย่ ตามเกณฑ์ที่สูงขึ้นทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
จานวน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
นักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป
ครูทั้งหมด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการ
0
49
124
189
239
552
601
จนเสร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
0
29
60
162
350
572
601
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
0
37
101
158
305
564
601
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและหา
0
48
121
173
259
553
601
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Christmas
- กิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน
- โครงการค่ายดาราศาสตร์
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 6
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
โดยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน
โครงการค่ายดาราศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ
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ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้สาเร็จเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางานทางานอย่างมีความสุข พัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของตนเองทางานร่วมกับผู้อื่นได้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มี
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 6 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งผลให้
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้สาเร็จเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
ในการทางานทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองทางานร่วมกับผู้อื่นได้มคี วามรูส้ ึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ทีอ่ ยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
38
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

-

38

38

38

38

38

38

38

38

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 7
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่ โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

137

ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ
คิดวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญมีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองและผู้เรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัด
ให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รียนมีการนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 7 อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีพัฒนาและส่งเสริมให้ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยการส่งครูไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการนามาจัดการเรียนการสอน
รวมถึงมีการทาวิจัยในชั้นเรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จานวนนักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป

จานวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ

ความคิดริเริม่ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
(หมายเหตุ ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ประเมินเพียงระดับเดียว ในแต่ละตัวบ่งชี้)

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานทีท่ า)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(ประชุม /อบรม/ สัมมนา)
- โครงการการบริหารงานและพัฒนางานการเงินและ
- โครงการพัฒนางานการเงินและพัสดุ
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 8
ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัด
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่ โครงการพัฒนาห้องกลุม่ บริหารงานวิชาการ
โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(ประชุม /อบรม/ สัมมนา) โครงการการบริหารงานและพัฒนางาน
การเงินและ โครงการพัฒนางานการเงินและพัสดุ โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา
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ผลการพัฒนา
ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นผู้นาทางวิชาการมีความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการมีการบริหารทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลาจนทาให้เกิดผลสาเร็จ มีผล
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 8 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ผู้บริหารควรจะมีการวางแผนในการบริหารจัดการสถานศึกษาและสามารถเป็นผู้นาทางวิชาการตลอดจนให้
คาแนะนาคาปรึกษาแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จานวนนักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป

จานวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ

หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ

ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสถานศึกษา
(หมายเหตุ ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ประเมินเพียงระดับเดียว ในแต่ละตัวบ่งชี้)
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(ประชุม /อบรม/ สัมมนา)
- การบริหารงานและพัฒนางานการเงินและพัสดุ
- โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 9
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตลอดจนกากับติดตามดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนกากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนกาดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 9 อยู่ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา
ตลอดจนกากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนกาดาเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จานวนนักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป

จานวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้

ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สง่ เสริมและ

ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้

ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิจริง จนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ

และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
(หมายเหตุ ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ประเมินเพียงระดับเดียว ในแต่ละตัวบ่งชี้)

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
- โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อศักยภาพการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Christmas
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
- กิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)
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วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จดั โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่ โครงการพัฒนาห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการโครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(ประชุม /อบรม/ สัมมนา) โครงการการบริหารงานและพัฒนางานการเงินและ พัสดุ
โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและจากการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองและนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอน อย่างสม่าเสมอ มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 10 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบตั ิ โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนเพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนให้บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรวมทั้งมี
การนิเทศ กากับติดตามเพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จานวนนักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป

จานวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน

มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม

สุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม
(หมายเหตุ ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ประเมินเพียงระดับเดียว ในแต่ละตัวบ่งชี้)

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์
- กิจกรรมติดตามแก้ไขนักเรียนทีม่ ีภาวะทุพโภชนาการ
- โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
- โครงการพัฒนางานห้องสมุด
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 11
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยการจัดห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จดั โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย
ได้แก่ โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน กิจกรรมติดตามแก้ไขนักเรียนที่มภี าวะทุพโภชนาการ โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนางานห้องสมุด
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ผลการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน จัดโครงการ
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนจัดห้องสมุดให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 11 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยการจัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จดั ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จานวนนักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป

จานวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน

และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน

การประเมินคุณภายใน
(หมายเหตุ ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ประเมินเพียงระดับเดียว ในแต่ละตัวบ่งชี้)

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา
-โครงการพัฒนางานวิชาการ
-โครงการพัฒนาบุคลากร (ประชุม /อบรม/ สัมมนา)
- การบริหารงานและพัฒนางานการเงินและพัสดุ
- โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาขอสถานศึกษาจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีจัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
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ผลการพัฒนา
จากการที่สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาขอสถานศึกษาจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีจัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 12 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีกาหนดการกาหนดมาตรฐานการศึกษาขอสถานศึกษาจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA และนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีจดั ทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/ครู
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ที่อยู่ในระดับ 3
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุ ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ประเมินเพียงระดับเดียว ในแต่ละตัวบ่งชี้)

จานวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคลากร (ประชุม /อบรม/ สัมมนา)
- การบริหารงานและพัฒนางานการเงินและพัสดุ
- โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 13
สถานศึกษามีสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยการจัดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและ
บุคลากรสถานศึกษา
ผลการพัฒนา
จากการที่สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 13 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา และควรจะ
มีการจัดอบรมวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
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จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
จานวนนักเรียน/
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ 3
ครูทั้งหมด
ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
(หมายเหตุ ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ประเมินเพียงระดับเดียว ในแต่ละตัวบ่งชี้)

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนางานห้องสมุด
- โครงการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยก้าวหน้าไปสู่ประชาคมอาเซี่ยน
- โครงการนิยมไทย
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัยป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
- โครงการเยีย่ มบ้าน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 14
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้นโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการพัฒนางานห้องสมุดโครงการนิยมไทย โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัยป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน เพื่อให้ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 14 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนให้บรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
ดี
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก
เยี่ยม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จานวนนักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้น
ไป

จานวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ
สูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรปู การศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

และพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผา่ นมา
(หมายเหตุ ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่ประเมินเพียงระดับเดียว ในแต่ละตัวบ่งชี้)

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนางานห้องสมุด
- โครงการนิยมไทย
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัยป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 15
โรงเรียนมีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้นโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จดั โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองได้แก่
โครงการพัฒนางานห้องสมุด กิจกรรมการเข้าค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยง โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 15 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีการดาเนินการกิจกรรมพิเศษให้เกิดผลสาเร็จโดยเปิดโอกาสให้ ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในการดาเนินการตามกิจกรรมพิเศษเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

149

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน

ระดับ
คะแนน
คุณภาพ
ที่ได้
27.89
4.87
4.62
4.28

5
5
5
4

แปล
คุณภาพ
มาตรฐาน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก

4.83

5

ดีเยี่ยม

4.65
4.64

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

49.40
10

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

10

5

ดีเยี่ยม

5

5

ดีเยี่ยม

10

5

ดีเยี่ยม

9.40

5

ดีเยี่ยม

5

5

ดีเยี่ยม

10
10

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา ให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
รวมคะแนน
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพในภาพรวม

4.

คะแนน ระดับ แปลคุณภาพ
ที่ได้ คุณภาพ มาตรฐาน
5
5
ดีเยีย่ ม
5
5
ดีเยีย่ ม
5
5

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

97.29
5
ดีเยี่ยม

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
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4.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
( ม.1- ม.3, ม.4- 6 ปีการศึกษา 2558 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ

100
100
100
100
100
100
100
100

จานวน
ที่เข้า
สอบ

99
99
99
99
99
99
99
99

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

0

20
9
6
14
37
26
5
14

0
0
0
0
0
0
0
0

17
6
3
8
11
21
12
9

22
10
14
41
14
21
20
6

24
20
20
10
10
27
32
15

16
27
34
17
8
5
28
14

0
9
22
5
8
0
3
17

1
19
1
5
12
0
0
25

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

0

38 22 15 18 5 0
13 5 17 15 21 14
11 14 21 24 18 8
10 9 20 15 21 9
3 5 14 10 25 20
7 3 8 16 17 20
66 13 7 3 0 3
6 3 8 15 24 32

0
0
0
0
0
0
0
0

1
14
3
15
22
28
7
11

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

59
25
23
63
62
68
37
29

59.00
25.00
23.00
63.00
62.00
68.00
37.00
29.00

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

75
35
46
39
22
18
86
17

75.76
35.35
46.46
39.39
22.22
18.18
86.87
17.17
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ

113
113
113
113
113
113
113
113

จานวน
ที่เข้า
สอบ

111
111
111
111
111
111
111
111

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

15
9
17
5
5
20
16
20

16
3
29
5
8
32
18
17

18
4
19
12
10
27
29
17

21
24
20
23
24
10
23
17

20
29
19
23
23
2
25
18

16
34
5
20
20
1
2
16

0

7
10
4
25
23
21
0
8

0
0
0
0
0
0
0
0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

0

8
5
20
4
9
14
55
18

4
2
2
2
2
11
4
2

11
2
14
6
13
23
17
14

21
6
24
11
22
25
14
12

29
13
9
11
6
17
9
11

11
23
11
14
17
4
8
19

14
36
16
25
11
8
0
12

13
24
15
38
31
9
4
23

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

49
16
65
22
23
79
63
54

43.36
14.16
57.52
19.47
20.35
69.91
55.75
47.79

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

40
13
58
21
44
62
86
44

36.04
11.71
52.25
18.92
39.64
55.86
77.48
39.64
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ

97
97
97
97
97
97
97
97

จานวน
ที่เข้า
สอบ

97
97
97
97
97
97
97
97

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

0

4
7
10
12
26
64
9
11

0
0
0
0
0
0
0
0

6
10
15
11
9
18
7
4

8
10
25
32
15
14
18
8

13
9
6
15
22
1
23
13

25
37
16
12
9
0
17
17

21
15
6
11
7
0
23
21

20
9
19
4
9
0
0
23

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

0

6
14
18
22
25
18
7
9

0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
15
8
10
9
5
6

7
14
21
22
17
11
5
7

10
15
10
13
11
15
40
14

23
25
14
15
10
16
31
17

24
12
7
7
7
12
9
20

23
13
12
10
17
16
0
24

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

18
27
50
55
50
96
34
23

18.56
27.84
51.55
56.70
51.55
98.97
35.05
23.71

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

17
32
54
52
52
38
17
22

17.53
32.99
55.67
53.61
53.61
39.18
17.53
22.68
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
14ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ

93
93
93
93
93
93
93
93

จานวน
ที่เข้า
สอบ

93
93
93
93
93
93
93
93

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

0

4
13
17
6
6
36
25
2

0
0
0
0
0
0
0
0

4
5
23
11
11
26
24
2

13
14
22
26
26
16
29
5

18
25
17
14
14
7
9
18

29
11
3
23
23
5
3
17

21 4
8 17
3 8
10 3
10 3
0 3
1 2
22 27

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

0

8
8
8
18
6
15
7
8

8
1
1
1
2
3
1
1

6
6
11
16
28
19
13
21

22
5
17
23
20
19
35
20

17
12
19
8
22
13
13
19

13 6 13
14 14 33
17 13 7
12 7 8
6 4 5
8 8 8
21 2 1
11 10 3

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

21
32
62
43
43
78
78
9

22.58
34.41
66.67
46.24
46.24
83.87
83.87
9.68

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

36
19
36
57
54
53
55
49

38.71
20.43
38.71
61.29
58.06
56.99
59.14
52.69
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ

96
96
96
96
96
96
96
96

จานวน
ที่เข้า
สอบ

95
95
95
95
95
95
95
95

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

0

5
9
2
9
14
13
29
8

0
0
0
0
0
0
0
0

8
7
1
19
23
21
18
6

10
11
26
9
13
23
22
18

13
20
8
14
20
15
8
17

23
22
22
19
11
13
5
7

22
21
27
11
5
0
4
8

15
6
10
15
10
11
10
32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

0

3
10
1
19
17
76
4
8

0
5
0
0
7
0
0
0

8
12
22
14
14
5
17
22

15
17
28
16
15
13
12
16

18
14
29
13
20
1
22
14

28
18
15
12
15
0
16
10

17
17
0
12
4
0
8
11

6
2
0
9
3
0
16
14

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

23
27
29
37
50
57
69
32

23.96
28.13
30.21
38.54
52.08
59.38
71.88
33.33

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

26
39
51
49
46
94
33
46

27.37
41.05
53.68
51.58
48.42
98.95
34.74
48.42
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ

107
107
107
107
107
107
107
107

จานวน
ที่เข้า
สอบ

106
106
106
106
106
106
106
106

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4
3.5 3 2.5 2 1. 1
5

4
19
26
20
78
60
64
12

6
19
20
12
9
26
17
10

25
27
30
23
12
13
2
24

27
17
13
16
3
0
14
15

11
18
6
23
4
0
8
22

19
5
6
8
1
2
1
16

15
2
6
5
0
6
1
8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

11
24
19
20
45
58
106
13

6
9
45
14
23
28
0
5

11
26
19
22
14
4
0
17

23
21
10
17
17
10
0
10

24 20
20 6
13 0
26 1
5 2
6 0
0 0
24 19

11
0
0
6
0
0
0
18

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

35
65
76
55
99
99
83
46

32.71
60.75
71.03
51.40
92.52
92.52
77.57
42.99

จานวน
นร.ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

28
59
83
56
82
90
106
35

26.42
55.66
78.30
52.83
77.36
84.91
100.00
33.02
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระวิชา

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ร้อยละ

จานวน/ร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจากัดล่าง

96
96
96
96
96

31.83
42.70
35.56
28.73
46.06

13.80
9.64
9.42
8.33
10.83

31.83
42.70
35.56
28.73
46.06

39/40.21
45/46.39
36/37.11
29/29.90
39/40.21

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระวิชา

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ร้อยละ

จานวน/ร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจากัดล่าง

106
106
106
106
106

23.68
47.86
32.13
22.18
39.41

8.75
14.13
6.20
5.66
7.22

23.68
47.86
32.13
22.18
39.41

36/33.96
49/46.23
41/38.68
31/29.25
46/43.40
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4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระวิชา

เฉลี่ย
จานวน คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบน ร้อยละ
คน
เฉลี่ย มาตรฐาน

จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ฯลฯ
- หมายเหตุ ไม่มีการทดสอบระดับท้องถิ่น
4.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
99
111
97
93
95
106
601
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
40.79
57.07
2.14
53.02
43.84
3.148
66.75
23.90
9.34
51.21
47.04
1.75
47.40
51.11
1.50
55.07
44.52
0.41
314.24
267.48
18.28
52.37
44.58
3.05
-
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4.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
99
111
97
93
95
106
601
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
42.60
55.38
2.02
45.33
50.69
3.98
47.36
41.36
11.28
37.90
58.27
3.83
41.47
54.95
3.58
65.40
32.32
2.28
280.06
292.97
26.97
46.68
48.83
4.49
-

4.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
99
111
97
93
96
106
602
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
99
111
97
93
96
106
602
100
-
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4.8 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้าน

ด้านที่ 1. ความสามารถในการสื่อสาร
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่

1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
5/1
5/2
5/3
6/1
6/2
6/3

ดีมาก
(3)

จานวนนักเรียนจากผลการประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
(2)
(1)
(0)

รวม
จานวนนักเรียน

14

13

4

-

31

13

15

7

-

35

7

17

9

-

33

20

11

5

-

36

16

16

7

-

39

6

20

10

-

36

16

13

5

-

34

14

10

9

-

33

5

13

12

-

30

26

15

-

-

41

7

10

7

-

24

7

9

12

-

28

20

15

-

-

35

15

13

4

-

32

8

12

8

-

28

20

20

-

-

40

10

16

9

-

35

9

13

9

-

31

รวมทั้งหมด

233

251

117

-

601

คิดเป็นร้อยละ

38.71

41.69

19.60

-

100
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ด้านที่ 2. ความสามารถในการคิด
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ระดับชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่

1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
5/1
5/2
5/3
6/1
6/2
6/3

ดีมาก
(3)

จานวนนักเรียนจากผลการประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
(2)
(1)
(0)

รวม
จานวน
นักเรียน

13

14

4

-

31

14

14

7

-

35

8

16

9

-

33

14

10

12

-

36

10

16

13

-

39

5

15

16

-

36

12

12

10

-

34

12

13

8

-

33

3

12

15

-

30

23

18

-

-

41

10

9

5

-

24

5

10

13

-

28

20

10

5

-

35

11

12

9

-

32

5

9

14

-

28

20

18

2

-

40

10

17

8

-

35

5

9

17

-

31

รวมทั้งหมด

200

234

167

-

601

คิดเป็นร้อยละ

33.22

38.87

27.91

-

100
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ด้านที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่

1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
5/1
5/2
5/3
6/1
6/2
6/3

ดีมาก
(3)

จานวนนักเรียนจากผลการประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
(2)
(1)
(0)

รวม
จานวนนักเรียน
31

16

-

243

173

-

601

40.37

28.90

-

100

15

12

4

16

12

7

9

15

9

7

25

4

10

18

11

4

20

12

12

12

10

8

11

14

4

10

16

17

16

8

8

8

8

5

8

15

25

8

2

9

14

9

4

10

14

21

14

5

6

20

9

5

10

รวมทั้งหมด

185

คิดเป็นร้อยละ

30.73
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ด้านที่ 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่

1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
5/1
5/2
5/3
6/1
6/2
6/3

ดีมาก
(3)

จานวนนักเรียนจากผลการประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
(2)
(1)
(0)

รวม
จานวนนักเรียน

76

-

601

12.79

-

100

15

11

5

16

12

7

12

13

8

20

11

5

20

12

7

17

15

4

19

10

5

18

8

7

14

12

4

24

15

2

13

9

2

13

9

6

25

10

-

15

12

5

15

12

1

25

15

-

20

10

5

15

13

3

รวมทั้งหมด

316

209

คิดเป็นร้อยละ

52.49

34.72
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34
33
30
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24
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35
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28
40
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ด้านที่ 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่

1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
5/1
5/2
5/3
6/1
6/2
6/3

ดีมาก
(3)

จานวนนักเรียนจากผลการประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
(2)
(1)
(0)

รวม
จานวนนักเรียน

13

-

601

2.33

-

100

21

10

-

20

15

-

18

13

2

25

11

-

23

16

-

20

15

1

29

5

-

31

2

-

23

5

2

34

7

-

15

9

-

13

12

3

30

5

-

24

8

-

16

10

2

30

9

1

27

7

1

17

13

1

รวมทั้งหมด

416

172

คิดเป็นร้อยละ

69.10

28.57
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ตอนที่ 4
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
1. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี
และมีสนุ ทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัตเิ หตุ
และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

จานวน นร./ครู
จานวน นร./
ที่อยู่ในระดับ 3
ครูทั้งหมด
ขึ้นไป

27.89

5

4.87

5

ดีเยี่ยม

คะแนน
ทีไ่ ด้

ความหมาย
ดีเยี่ยม

590

601

98.17

0.5

0.49

5

ดีเยี่ยม

565

601

94.01

0.5

0.47

5

ดีเยี่ยม

599

601

99.66

1

0.99

5

ดีเยี่ยม

584

601

97.17

1

0.97

5

ดีเยี่ยม

588

601

97.84

1

0.98

5

ดีเยี่ยม

584

601

97.17

1

0.97

5

ดีเยี่ยม

5

4.62

5

ดีเยี่ยม

511

601

85.02

2

1.7

5

ดีเยี่ยม

601

601

100.00

1

1.00

5

ดีเยี่ยม

550

601

91.51

1

0.92

5

ดีเยี่ยม

601

601

100.00

1

1.00

5

ดีเยี่ยม

5

4.28

4

ดีมาก

2

1.63

4

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว

30

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ
5

ร้อยละ/
ค่า
ระดับที่ได้ น้าหนัก

491

601

81.70
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรูเ้ พิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อเป็นการ
เรียนรูร้ ะหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
แต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและ
ดาเนินการจนเสร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง

จานวน นร./ครู
จานวน นร./
ที่อยู่ในระดับ 3
ครูทั้งหมด
ขึ้นไป

ร้อยละ/
ค่า
ระดับที่ได้ น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

429

601

83.19

1

0.83

4

ดีมาก

510

601

84.85

1

0.85

4

ดีมาก

582

601

96.84

1

0.97

5

ดีเยี่ยม

5

4.83

5

ดีเยี่ยม

577

601

96.00

2

1.92

5

ดีเยี่ยม

556

601

92.51

1

0.92

5

ดีเยี่ยม

599

601

99.66

1

0.99

5

ดีเยี่ยม

601

601

100.00

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

4.65

5

ดีเยี่ยม

5

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

5

1

0.65

5

ดีเยี่ยม

5

4.64

5

ดีเยี่ยม

552

601

91.84

2

1.84

5

ดีเยี่ยม

572

601

95.20

1

0.95

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวน นร./ครู
จานวน นร./
ที่อยู่ในระดับ 3
ครูทั้งหมด
ขึ้นไป
564
601

6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและ
หาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดขี อง
สถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ

553

601

93.84

1

0.93

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ
5

92.01

1

0.92

5

ดีเยี่ยม

50

49.40

5

ดีเยี่ยม

10

10

5

ดีเยี่ยม

ร้อยละ/
ค่า
ระดับที่ได้ น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

ความหมาย
ดีเยี่ยม

38

38

100

1

1

5

ดีเยี่ยม

38

38

100

1

1

5

ดีเยี่ยม

38

38

100

2

2

5

ดีเยี่ยม

38

38

100

1

1

5

ดีเยี่ยม

38

38

100

1

1

5

ดีเยี่ยม

38

38

100

1

1

5

ดีเยี่ยม

38

38

100

1

1

5

ดีเยี่ยม

38

38

100

1

1

5

ดีเยี่ยม

38

38

100

1

1

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประภาพ
และเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
และความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนา
ผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น

จานวน นร./ครู
จานวน นร./
ที่อยู่ในระดับ 3
ครูทั้งหมด
ขึ้นไป

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

10

10

5

ดีเยี่ยม

5

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

5

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

5

5

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

5

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

10

10

5

ดีเยี่ยม

2

2

5

ดีเยี่ยม

ร้อยละ/
ค่า
ระดับที่ได้ น้าหนัก

5
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรูด้ ้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฏกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

จานวน นร./ครู
จานวน นร./
ที่อยู่ในระดับ 3
ครูทั้งหมด
ขึ้นไป

ร้อยละ/
ค่า
ระดับที่ได้ น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

5

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

10

9.40

5

ดีเยี่ยม

5

4

4

5

ดีเยี่ยม

4

3

2.4

4

ดีมาก

5

3

3

5

ดีเยี่ยม

5

5

5

ดีเยี่ยม

1

1

5

ดีเยี่ยม

5
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวน นร./ครู
จานวน นร./
ที่อยู่ในระดับ 3
ครูทั้งหมด
ขึ้นไป

12.2 จัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา

ร้อยละ/
ค่า
ระดับที่ได้ น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

5

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

0.5

0.5

5

ดีเยี่ยม

5

0.5

0.5

5

ดีเยี่ยม

5

1

1

5

ดีเยี่ยม

10

10

5

ดีเยี่ยม

10

10

5

ดีเยี่ยม

100

5

5

5

ดีเยี่ยม

100

5

5

5

ดีเยี่ยม

5

5

5

ดีเยี่ยม

5

5

5

ดีเยี่ยม

5

3

3

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

171

จานวน นร./ครู
จานวน นร./
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ที่อยู่ในระดับ 3
ครูทั้งหมด
ขึ้นไป
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ
สูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ค่าเฉลี่ยรวม

5

5

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ
5

5

5

5

ดีเยี่ยม

5

3

3

5

ดีเยี่ยม

5

2

2

5

ดีเยี่ยม

100

97.29

5

ดีเยี่ยม

ร้อยละ/
ค่า
ระดับที่ได้ น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้

97.29

.

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3
(ดี)

ระดับ 4
(ดีมาก)

ระดับ 1
(ปรับปรุง)

ระดับ 2
(พอใช้)

ความหมาย

 ระดับ 5
(ดีเยี่ยม)
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ผลการดาเนินงานในภาพรวม
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมจากการประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนพบว่า
มาตรฐานโรงเรียนมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี
โดยโรงเรียนฟากท่าวิทยาได้ดาเนินการตามโครงการ
กิจกรรม งานที่กาหนดไว้ สามารถดาเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทาให้โรงเรียนประสบความสาเร็จในด้าน
กิจกรรมต่างๆ และโครงการส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านคือมาตรฐานด้าน
ผู้เรียน มาตรฐานด้านการเรียนการสอน มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีเป้าหมายการดาเนินงานเน้นการพัฒนาผู้เรียนหลายด้าน
ได้แก่
1. ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ให้ผู้เรียนมีจิตสานึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. ให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต
4. ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
5. ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
6. ให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. ให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
8. ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานด้านการเรียนการสอน มีเป้าหมายการดาเนินงาน คือ ให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
วุฒิ/ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ ให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มีเป้าหมายการดาเนินงาน คือ ผู้บริหารมี
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมีการจัดองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร โรงเรียนมีการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ ผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยสนับสนุนที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
1.ในแต่ละกลุ่มสาระมีการวางแผน จัดครูผู้สอน ตาราง
เรียน และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.ครูแต่ละกลุ่มสาระมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีมีผลการปฏิบัติที่ดี ( Best
Practice)
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีเปิดโอกาสและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งขัน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
ด้วยดีทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับภาค
1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
หลักสูตรบรรลุญวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.การบริหารจัดการ การวางแผนมีการดาเนินการตาม
ขั้นตอนวงจรคุณภาพของ PDCA
ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ ตะวันตก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ
คณะครูในกลุ่มสาระภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมวัน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติได้อย่างหลากหลาย
ภาษาไทย
ทานักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูเห็นความสาคัญของการจัดทา
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสุนทรีภาพด้านศิลปะ
โครงการเพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางศิลปะรวมทั้ง
ดนตรี และนาฏศิลป์
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม
โครงการการแข่งขันกรีฑา กีฬาสีภายในโรงเรียน
นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของกีฬา
ฟากท่าวิทยา
และคณะครูให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้วยดี
นักเรียนมีความสนใจในการจัดกิจกรรมเปิดสู่การงาน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
อาชีพและเทคโนโลยีมากเพื่อพัฒนาเป็นการประกอบ
การงานอาชีพฯ
อาชีพเสริมและหารายได้ระหว่างเรียน
ครูผู้เกี่ยวข้องได้มีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
จัดทาเอกสาร พิธีการ รวมทั้งข้อมูลแนะแนวทางใน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
การศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นของนักเรียนที่จบ
การศึกษาในแต่ละระดับ
ครูแนะแนวและครูผู้สอนมีแหล่งข้อมูล เอกสารและสื่อ
ต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของ
โครงการพัฒนางานแนะแนวนักเรียน
ผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้
โครงการพัฒนางานห้องสมุด

ปัจจัยสนับสนุนที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
1.มีห้องสมุดที่มีหนังสือหลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า และคณะครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้า
ร่วมหลากหลายครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด
1.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ
2.ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า

โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนในกลุ่มสาระ 1.มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
1.มีการวางแผนการจัดการที่ดีและได้รับความร่วมมือ
โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
จากวิทยากรท้องถิ่นดี เช่น การเย็บบายศรี
เรียนรู้การงานอาชีพฯ
2.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เพียงพอ
1.มีระบบการจัดการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ
โครงการเยี่ยมบ้าน
2. คณะครูให้ความร่วมมือในการเยี่ยมบ้านนักเรียนดี
มากและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองดี
1.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
โครงการพัฒนางานประชาธิปไตยในโรงเรียน
อย่างหลากหลาย
2.นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ในการจัดกิจกรรมดี
1.คณะครูในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนสามารถจัด
กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย ป้องกัน
2.คณะครูโรงเรียนสามารถควบคุมดูแลติดตาม
และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
พฤติกรรมนักเรียนได้อย่างดี
3.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมดี
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2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่ น จุ ดที่ควรพั ฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนควรได้รับการประเมิน ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการ
สอนตามกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ และมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ทันสมัย และนาผลไป
ใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นาสามารถนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ และโรงเรียนฟากท่าวิทยา มี
โครงสร้างชัดเจนโดยการดาเนินกิจกรรมนาระบบคุณภาพ ( PDCA ) มาใช้ในการบริหารงาน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดั บต้องปรับปรุง และวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อยู่ในระดับพอใช้
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริ หารสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทแสดงความ
คิดเห็นในทุกๆ ด้านเป็นส่วนน้อย
มาตรฐานด้านการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูไม่ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่หลากหลาย
และขาดความต่อเนื่องครูทุกคนควรประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ไม่สม่าเสมอ และขาดรูปแบบ
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จุดเด่น
1. เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. เป็นโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
3. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร
4. เป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงจากกระทรวงการคลัง
5. กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบนิยมไทย
6. โรงเรียนได้รับรางวัลสปอร์ตโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากสานักปลัดกระทรวงกลาโหม
7. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย กีฬา สพฐ. เกมส์ 2557
8.สถานศึกษามีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน โดยติดประกาศ
ป้ายไวนิลหน้าโรงเรียน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานผ่านเว็ปไซต์ของ
โรงเรียน (http://www.ftwschool.ac.th ) สถานีวิทยุกระจายเสียงของ “วิทยุชุมชน คนฟากท่า”
ในรายการ “ผอ.ธงชัย ปิ่นทอง พบประชาชน” เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
ประกาศเกียรติคุณ ต่อสาธารณชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O – NET 5 กลุ่มสาระหลัก ต่ากว่าเกณฑ์
2. ห้องปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มสาระฯขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน
3. ระบบเครือข่ายผู้ปกครองยังไม่เป็นระบบและการทางานยังขาดประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระดับดี ขึ้นไป
2. จานวนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในจานวนที่เพิ่มมากขึ้น และคณะที่สูงขึ้น
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและพร้อมให้บริการนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนางานระบบ ICT ให้ทันสมัยและให้บริการอย่างทั่วถึงและและมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ให้ชัดเจน
6. พัฒนาความพร้อมของนักเรียนและบุคลากรสู่อาเซียน

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. โรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิดทาให้การรักษาความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนเป็นไปด้วยความลาบาก
2. งบประมาณในการดาเนินการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
- หลักฐาน ข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสาคัญที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึก
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