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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 
 

                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 
- งานพฒันาหลกัสูตร 
- งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
- งานพฒันาส่ือและใชเ้ทคโนโลย ี  
   ทางการศึกษา 
- งานวดัปละประเมินผล 
- งานทะเบียนนกัเรียน 
- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนว 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเสริม   
   หลกัสูตร 
-  งานพสัดุ 
-  งานธุรการ 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
- งานอตัราก าลงัครู 
- งานพฒันาบุคลากร 
- งานสวสัดิการครู 
- งานวนิยั 
- งานธุรการและสารบรรณ 
 
 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงนิ 
และงบประมำณ 

- งานแผนงาน 
- งานการเงินและบญัชี 
- งานพสัดุ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานระดมทุนและ    
   ทรัพยากรทางการศึกษา 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
  
 
 
 

กลุ่มบริหำรงำนกจิกำรนักเรียน 
- งานส่งเสริมระเบียบวินยั   
  ป้องกนัและแกไ้ข 
  พฤติกรรม  นกัเรียน 
- งานป้องกนัและแกไ้ข 
   ปัญหา   ส่ิงเสพติด 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานครูท่ีปรึกษา/หวัหน้า 
   ระดบัชั้น 
- งานเวรยาม ประจ าวนั 
   ธรรมดา   และวนัหยดุ 
- งานจราจรและยานพาหนะ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ  
  นกัเรียน 
- งานกองทุนกูย้มืเรียน  
   ทุนการศึกษา  ปัจจยัพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป 
- งานบา้นพกัครู/นกัเรียน 
- งานประชาสัมพนัธ์การศึกษา 
- งานโสตทศันูปกรณ์ 
- งานสัมพนัธ์ชุมชน 
- งานอนามยัโรงเรียน 
- งานสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 
- งานลูกจา้งประจ าและอาคาร 
   สถานท่ี 
 

 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 
 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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โครงสร้ำงบุคลำกร กลุ่มบริหำรงำนโรงเรียน 

 

นายธงชยั  ป่ินทอง 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

นางสาววิไล  อ่อนตานา 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 
- นางกญัญารัตน์  จนัทร์กลดั 
- นายเพลิน  ประธรรมสาร 
- นางนารีรัตน์  โทนแจง้ 
- นางวไิล  เอบ็มูล 
- นางสาววไิลลกัษณ์  มีมา 
- นางศศิชา   โปธา  
- นางจนัทนา  ถ่ินจอม  
- นายณัฐพงษ ์จนัทร์มณี 
- นางสาวนงนุช  ทิพยโ์พธ์ิ 
- นายทศันยั  กองมา 
- นายอลงกต  พิมท 
- นางสาวปลายเวช ไพรวงษ ์
- นางสาวขวญันภา  พลอยแกว้ 
- วา่ท่ีร.ต.หญิงกนัตพชัร์  พิมทุม 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
-  นางสุมาลี  กรงทอง 
- นางศิริรัตน์ บุญเรือง 
- นางสาวกฤติยา  สอนสุด 
- นางสาวพทัธนนัท ์ มาดีคาน  

 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงนิ 
และงบประมำณ 

- นางฐิติรัตน์  อุปรัตน์ปรีชา 
- นางวไิลวลัย ์ รอดวนิิจ 
- นางสถาพร  ศรีจนัทร์ 
- นางกนกวรรณ กาศทิพย ์
- นางอจัฉราภรณ์  สุขจ่าง 
- นางสาวโสมรัศมี  ทัง่ค  า             
- นางสาวสลิตา  แสงจนัดา 
- นางสาวนนัทิกานต ์ มีแกว้ 
- นางสาวกุลติณีย ์ พกัเรือนดี 
 

กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป 
- นายบุญเทง็  กาต๊ิบ 
- นางสาววสุธา  บุญรักษา 
- นางอญัชลี  ศรีวชิยั 
- นางสาวอรวรรณ ภู่สวสัด์ิ 
- นายชยัณรงค ์ อุปรัตน์ปรีชา  
 

กลุ่มบริหำรงำน 
กจิกำรนักเรียน 

- นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์ 
- นางพรจนัทร์  รักสัจจา 
- นายชาตรี  บุตรวงศ ์
- นางสาววลิาวลัย ์สร้อยสังวาลย ์
- นางสาวนอ้ย  มาสอน 
- นายศุภกิตต์ิ  มาประกอบ 
- นายธีรวฒัน์  มูลเงิน 
- นายปฏิธาน  โสทนั 
- นางสาวสุชิน ทิง้ิวงาม 
- นางดรุณี  จนัทร์โสดา 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 
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ตอนที่  1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

  
1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนฟากท่าวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที ่1  ต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0 – 5548 -  9075      e –Mail:fakthawittaya@yahoo.com 
Website http://www.ftwschool.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
เนื้อท่ี 63 ไร่  1 งาน 98 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนฟากท่าวิทยามีเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  1   เทศบาล    
และ   4   ต าบล   จ านวน  33  หมู่บ้าน   ได้แก่ 
 

1. ต าบลฟากท่า     มี  11   หมู่บ้าน  ดังนี้ 
          1.  บ้านฟากท่า              7.   บ้านฟากนา 
 2.  บ้านนาหน่ า    8.   บ้านห้วยบ่อตูม 
 3.  บ้านกกต้อง    9.   บ้านวังขวัญ 

4.  บ้านนาไพร    10.  บ้านดงต้นผึ้ง 
5.  บ้านห้วยก้านเหลือง   11.  บ้านนาช้างโทน 
6.  บ้านโพนธาตุ 

2. ต าบลสองคอน    มี  9   หมู่บ้าน  ดังนี้ 
        1.  บ้านสองคอน    6. บ้านใหม่จ าปี  
 2.  บ้านโพนดู่    7. บ้านห้วยไข่เขียด         
 3.  บ้านวังกอง    8. บ้านหนองหัวนา               
 4.  บ้านห้วยสูน    9. บ้านเฉลิมราชย์       
 5.  บ้านห้วยใส 
3. ต าบลบ้านเสี้ยว    มี   6   หมู่บ้าน   ดังนี้ 
         1.  บ้านเสี้ยว     4.  บ้านวังอ้อ 
 2.  บ้านลุ่ม    5.  บ้านห้วยลึก 
 3.  บ้านหัวทุ่ง    6.  บ้านใหม่พัฒนา 
4. ต าบลสองห้อง    มี   5   หมู่บ้าน   ดังนี้ 
         1.  บ้านสองห้อง    4.  บ้านช าบอน 
 2. บ้านเดิ่น    5.  บ้านนาไร่เดียว 
 3. บ้านนาแซง               
5. เทศบาลต าบลฟากท่า   มี   2   หมู่บ้าน   ดังนี้ 
          1.  บ้านวังขวัญ               2.  บ้านบุ่ง 
 
 
 
 
 

http://www.ftwschool.ac.th/
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           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

ประวัติ  
 โรงเรียนฟากท่าวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขท่ี 41 หมู่ที่ 1  ต าบลฟากท่า  

อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นระยะทาง  125  กิโลเมตร  โรงเรียนฟาก
ท่าวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.5 - ป.7 สังกัดกรมสามัญศึกษา  จัดตั้งขึ้นที่
โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่   17 พฤษภาคม 2499  ได้
เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก  ต่อมาในเดือนกันยายน ได้ย้ายมาตั้งใหม่ที่วัดวังขวัญ ต าบลสองคอน 
โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราว    
 พ.ศ. 2501    ย้ายจากวัดวังขวัญ มาอยู่ที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 1 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 
             แบบ 108 ล   จ านวน 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 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 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 จ านวน 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  แต่ทางโรงเรียนได้ยึดนโยบายการศึกษาเพ่ือ 
           พัฒนาชนบทถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว แต่ทางโรงเรียนยังคงจัด 
                              การศึกษาตามแนวทางของโครงการนี้อยู่ 

พ.ศ. 2531     โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งเป็นการ 
                   ขยายโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษามีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ 
                   มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยยกเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดหนังสือให้ยืมเรียน 
          การจัดที่พักแก่นักเรียนบ้านไกล   การมอบทุนการศึกษา  เพ่ือลดภาระของผู้ปกครอง     
 พ.ศ. 2533     โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา  โดยเปิดรับ 
                   นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  2  ห้องเรียน  และในปีการศึกษานี้ 
                 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กดีเด่น  และได้รับ                                     
                  งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล  จ านวน 1 หลัง หอประชุม แบบ 100/27  
                  จ านวน 1 หลัง   และห้องน้ า   ห้องส้วม แบบ 6 ที่นั่ง จ านวน 1 หลัง 
พ.ศ.  2535      โรงเรียนฟากท่าวิทยา มีชั้นเรียนมัธยมศึกษาเต็มรูป   (ม.1  -  ม.6 ) และได้รับ 

                              งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 จ านวน 1 หลัง 
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           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

พ.ศ.  2536      โรงเรียนฟากท่าวิทยาเปิดสอนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร  (ร.ด.)  และได้รับเลือก 
                              เข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มี ความสามารถเป็นพิเศษ (ส.พ.พ.) 

พ.ศ. 2538      โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและสังคม  
                    (รพชส. รุ่น ที่ 4) และ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  ซื้อเครื่องดนตรี   

        และสร้างห้องน้ าห้องส้วม  6 ที่นั่ง 
พ.ศ. 2540      ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล, ก่อสร้างอาคารเรียน 

         แบบ 318  ล/38 (พิเศษ)   ได้รับงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
         ขนาด 48 ที่นั่ง ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  และได้รับ      
         งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.  2541     นายสุเทพ  ไตต่อผล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  จ.  สโุขทัย           
        ได้มาปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยาแทน 
         นายสมพงษ์  พลสูงเนิน   ซึ่งไปรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียม-

         อุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่  จ.นนทบุรี  เมื่อนายสุเทพ  ไตต่อผล  ได้มาด ารง 
        ต าแหน่ง  ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนถึงแนวทางการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2542     กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนฟากท่าวิทยา  รื้อถอนอาคารเรียน ป.1  ฉ 
                     จ านวน  1  หลัง  น าวสัดุที่ได้จากการรื้อถอนไปก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียน 

ปีงบประมาณ  2543  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ค่าปรับปรุงการ     
        ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน เป็นเงิน 237,000 บาท 

พ.ศ.  2543    โรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
         จ านวน  10  เครื่อง 
พ.ศ.  2543   ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลฟากท่า  จ านวน  80,000  บาท  เพ่ือน า 

       มาปรับสนามกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา 
พ.ศ.  2544   ได้เข้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน 
                 วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่  50  ระยะที่  2  ได้รับรางวัลเข็มทอง  พ.ศ.  2546 -2549 
                 ได้ส่งดนตรีโฟร์คซองเข้าแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  ปีซ้อน 
พ.ศ.  2547    ได้ต่อเติมห้องคอมพิวเตอร์  ใต้ถุนอาคารทวนกระแส  1  ห้อง/  43  เครื่อง   
                  โดยทางโรงเรียนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จากร้านอุตรดิตถ์ชัยเจริญ  เพื่อให้นักเรียนได้ 
         เรียนอย่างมีคุณภาพ 
พ.ศ.  2549    ได้สร้างรั้วโรงเรียนโดยได้รับสนับสนุนจากสมาคมฯ  และครูจากโรงเรียนจนส าเร็จ 
         ทุกวันนี้ 
พ.ศ.  2550     นายธงชัย  ปิ่นทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา  โรงเรียนเข้าโครงการผู้น าการเปลี่ยนแปลงตาม 

      แนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้รับคัดเลือกจาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  เป็นโรงเรียนประเภท  1  เพียงโรงเรียนเดียวในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อุตรดิตถ์  เขต  2  เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจจากกระทรวงและส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาพ้ืนฐานปีการศึกษา  2550  มีนักเรียนสอบโควตาได้  23  คน   
32  ต าแหน่ง  คณะแพทย์ศาสตร์  และวิศวกรรมศาสตร์เป็นปีแรกโดยมีนายชัยยะ   
น้อยมา  สอบติดโควตา  คณะแพทย์ศาสตร์  เป็นคนแรกของโรงเรียน 
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           และของอ าเภอ   และได้สร้างโรงกรองน้ าโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
           สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู จ านวน  50,000  บาท    และสนับสนุนจาก 
           โรงพยาบาลฟากท่า  ได้แก่ 

1.  ถังเก็บน้ า  2,000  ลิตร  2  ถัง 
2.  ถังกรองน้ า  Ca,  Na,  Racin  3  ถัง 
3.  หลอด  UV  1  หลอด 

พ.ศ. 2552    ในเดือน  เมษายน  2552  ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรบ่อบาดาลมาเจาะ 
                           บ่อบาดาลด้านใต้ของหอประชุม ใช้เวลาในการเจาะ  3  วัน  สามารถได้น้ าใช้พอเพียง 

แก่ความต้องการ และติดตั้งเครื่องกรองน้ าระบบน้ าสะอาด 
          พ.ศ. 2552      - เดือนมิถุนายน  2552  ต่อเติมห้อง  ICT  1  ห้อง/ คอมพิวเตอร์  20  เครื่อง  โดย 
    ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง  ICT  เพ่ือเป็นศูนย์บริการในการสืบค้นข้อมูลของ 

อ าเภอได้รับงบประมาณจาก  สส. เป็นเงิน  95,000  บาท  เพ่ือปรับปรุงห้องโสตฯ   
     เสร็จเรียบร้อยในวันที่  20  ส.ค.  2552  พร้อมทางขึ้น-ลงด้วย  พร้อมเครื่องเสียง 
              - เดือนพ.ย.52ได้พัฒนาห้องน้ า-ห้องส้วมโดยปรับพ้ืนปูกระเบื้อง ติดกระจก 6บานใหญ่   
              อ่างล้างมือ  12  ชุด 
             - เดือน  ธ.ค.  52  ปรบัปรุงห้องกิจการนักเรียน  โดยใส่เพดานทีบาร์ ติดตั้งจาน 

ดาวเทียม  เดนิระบบสาย  TV   แต่ละห้องพร้อมใช้งาน 
              - 12  มีนาคม  53  สร้างลานกีฬาหน้าเสาธงโดยได้รับเงินจากการทอดผ้าป่าของ 
       ผู้ปกครอง,  สมาคมศิษย์เก่าและการบริจาคของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ 
      พ.ศ. 2553          - ได้รับรางวัลมือกีตาร์ยอดเยี่ยม ประเภทวงสตริง จากงานแข่งขันดนตรีเยาวชน 

ต่อต้านยาเสพติด ของเทศบาลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
      พ.ศ. 2554          - ผ่านการประเมินภายนอกรอบ 3 ของ สมศ. 
                    - ได้รับรางวัลสปอร์ตโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 
                   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 
      พ.ศ. 2555          - รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย  
                              ประจ าปี 2555  วันที่ 3  กันยายน 2555 
                        - ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 2555 ระดับทอง  
                              วันที่ 20 กันยายน 2555 
                              - โครงการมีรูปแบบกระบวนการและนวัตกรรมการด าเนินงานประสิทธิภาพ 
                              สามารถเป็นแบบอย่างได้ โครงการโรงเรียนนิยมไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
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                             - สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะประจ าปี 2555  
                      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 
      พ.ศ. 2555          - ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
             วันที่ 5 เมษายน 2555 
      พ.ศ.2556           - ผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบ “การพัฒนาคุณธรรมน าวิชาการตามหลัก 
                               ความดีพ้ืนฐานสากล” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียน 
                               มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2556 
          - เป็นองค์กรที่ด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด วันที่ 25 มิถุนายน 2556 
          - ได้รับรางวัล “รองผู้อ านวยการดีเด่น” จากสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                               ขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  ปีการศึกษา 2556 
       พ.ศ.2557          - นายนพฤทธิ์  พิมทุม  ได้รับคัดเลือกทุนโครงการทุนการศึกษา 
                           สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร  เมื่อ 28 ก.ค. 2557 
          - ผล O-NET ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                             ได้ล าดับที่ 3 ของจังหวัด  และเป็นล าดับที่  6 ของ สพม. เขต 39 
          - ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ โครงการยุวชนประกันภัยดีเด่น  
                             ประเภทเพลงประจ าปี 2557 
       พ.ศ.2558         - ผล O-NET ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                              ได้ล าดับที่ 4 ของจังหวัด  และเป็นล าดับที่  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 จากส านักงานสาธารณสุข 
        จังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่  20  กันยายน  2558 
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แผนที่โรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน นายธงชัย  ปิ่นทองโทรศัพท์ 081 – 7866-863  facebook : ศิษย์เก่า 
โรงเรียนฟากท่าวิทยา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณทิต (ค.ม.)   สาขา  บริหารการศึกษา    
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  5   ปี  9  เดือน 
 2.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  1  คน 

  1) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสาววิไล  อ่อนตานา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณทิต 
(ค.บ.)   สาขาเคมี   โทรศัพท์ 088-2728149   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  1  ปี      
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 31 มีนาคม  2559 ) 
    1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น.............590......................คน  นอกเขตบริการ …12… คน 
    2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น.........................601......................คน 
        จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 
 
 
3) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 
   เสริมสุขภาพ (สสส.) .........601...........คน คิดเป็นร้อยละ............100................. 
4) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย.. 555…คน    คิดเป็นร้อยละ ...........92.19...... 
5) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม..............15...........คน คิดเป็นร้อยละ...............2.49...... 
6) จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ....................75 ..........คน คิดเป็นร้อยละ.............12.46…... 
7)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ................-.............คน คิดเป็นร้อยละ................-............ 
8)  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น.....................................-............คน คิดเป็นร้อยละ................-............ 
9)  สถิติการขาดเรียน...................................................10...........คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ…………...1.66....... 
10) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร   ม.3  จ านวน.........97...........คน คิดเป็นร้อยละ...........100……….. 
      ม.6  จ านวน.. ….106....... ..คน คิดเป็นร้อยละ.... 100....  
11) อัตราส่วนครู : นักเรียน   =  .......1.........: .........15.............. (แยกตามระดับ) 
12) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ.....602.....คน  
     คิดเป็นร้อยละ.......100.............. 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

3 
3 
3 

46 
57 
51 

53 
54 
46 

99 
111 
97 

33 
37 
32 

รวม 9 155 152 307  
ม.4 
ม.5 
ม.6 

3 
3 
3 

34 
43 
44 

59 
52 
62 

93 
95 
106 

31 
32 
35 

รวม 9 121 174 295  
รวมทั้งหมด 18 275 326 601  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร       
 4.1  ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมง ทีร่ับการ
พัฒนาต่อปี 

1 นายธงชัย  ปิ่นทอง 61 40  ช านาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ 55 
2 นางสาววิไล  อ่อนตานา 34 12 ช านาญการ ค.บ. เคมี รองผู้อ านวยการ 171 
3 นายชูชาต ิ    ภานุศุภนิรันดร ์ 55 35  ช านาญการพิเศษ ค.บ. บริหารการศึกษา การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี 
59 

4 นางสุมาลี     กรงทอง 60 39  ช านาญการพิเศษ ศษ.บ การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 38 
5 นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง 55 35  ช านาญการพิเศษ ค.บ. นาฎศิลป ์ นาฏศิลป์ 52 
6 นางสาววิลาวัลย ์สร้อยสังวาลย์ 47 25  ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย 45 
7 นายบุญเท็ง       กาติ๊บ 44 21  ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 45 
8 นางจันทนา  ถิ่นจอม 42 18  ช านาญการพิเศษ กศ.ม หลักสูตรและการ

สอน 
วิทยาศาสตร,์ 
ชีววิทยา 

80 

9 นางกัญญารัตน์   จันทร์กลัด 41 18  ช านาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 45 
10 นางฐิติรัตน์ อุปรัตน์ปรีชา 41 18  ช านาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 80 
11 นางสาววิไลลักษณ ์ มีมา 39 12  ช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรการสอน ภาษาอังกฤษ, 87 
12 นางดรุณี  จันทร์โสดา 

(มาช่วยราชการ) 
59 34  ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา อาเซียนและ

เศรษฐศาสตร ์
86 

13 นางวิไล  เอ็บมูล 44 15  ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม,หน้าที่
พลเมือง 

80 

14 นางวิไลวัลย์  รอดวินิจ 40 16  ช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชีพ,การ
ถนอมอาหาร,การ
เขียนแบบ 

94 

15 นางพรจันทร์  รักสัจจา 56 35 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร ์ 52 
16 นางสาวสถาพร  ทีพสม 39 15 ช านาญการ วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศสตร ์ 122 
17 นายเพลิน      ประธรรมสาร 43 20 ช านาญการ กศ.ม เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
ดนตร ี 87 

18 นางสาวน้อย  มาสอน 40 15 ช านาญการ กศ.ม. เทคโนโลยีฯ ฟิสิกส,์ วิทยาศาสตร ์ 66 
19 นางสาววสธุา  บุญรักษา 52 26 ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 73 
20 นางศศิชา  โปธา 38 12 ช านาญการ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส,์วิทยาศาสตร,์ 

ไฟฟ้า 
122 

21 นางศิริรัตน์  บุญเรือง 35 12 ช านาญการ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 94 
22 นางสาวปลายเวช  ไพรวงษ์ 36 10 ช านาญการ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 80 
23 นายชัยณรงค์  อุปรัตน์ปรีชา 42 9 ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา,สุขศึกษา 52 
24 นายณัฐพงษ์   จันทร์มณี 31 7 ช านาญการ กศ.ม การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์,

สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม 

185 

25 นางกนกวรรณ  กาศทิพย ์ 43 6 ครู กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 59 
26 นางสาวนงนุช  ทิพย์โพธิ ์ 36 7 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 38 
27 นายปฏิธาน  โสทัน 34 6 ครู วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 98 
28 นางสาวเสาวลกัษณ์  ศรีทอง 31 6 ครู กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ 59 
29 นางสาวอัญชลยี์  ศรีวิชยั   35 5 ครู ศศ.ม. การจัดการศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 

ทัศนศิลป์ 
 

52 
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ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมง ทีร่ับการ
พัฒนาต่อปี 

30 นางสาวอรวรรณ  ภู่สวัสดิ ์ 31 5 ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

38 

31 นางสาวนันทิกานต์  มแีก้ว 38 6 ครู ศบ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 45 
32 นายธีรวัฒน์  มูลเงิน 34 7 ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 94 
33 นางสาวสลิตา  แสงจันดา 28 4 ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

122 

34 นางสาวสุชิน  ทิง้ิวงาม 34 5 ครู วท.บ. เคมี เคมี,วิทยาศาสตร์,
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

38 

35 นางสาวกฤตยิา สอนสุด 39 3  ครู ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 129 
36 นายศุภกิตติ ์ มาประกอบ 

(ไปช่วยราชการ) 
43 5 ครู ศศ.บ.  รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์, อา

เซียน,หน้าที่
พลเมือง 

45 

37 นางสาวขวญันภา  พลอยแก้ว 29 5 ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ 35 
38 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตพัชร์ พิมทุม 41 15 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 45 
39 นางสาวกุลติณีย ์ พกัเรือนดี 32 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. สัตวศาสตร์ เกษตร 40 

 
ครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวโสมรัศมี  ท่ังค า 33 8 ค.บ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิชาเทคโนโลยี, งานประดิษฐ์, 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์,       
สุขศึกษา 

เงินอุดหนุน 

2 นางอัจฉราภรณ์  สุขจ่าง 29 4 ค.บ ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ เงินอุดหนุน 
3 ว่าท่ีร้อยตรีอลงกต  พิมทุม 28 4 ศศ.บ ภาษาจีนธุรกิจ วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร เงินอุดหนุน 
4 นายทัศนัย   กองมา 32 3 ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ วิชางานห้องสมุด เงินอุดหนุน 
5 นางสาวพัทธนันท์ มาดีคาน 31 2 บธ.บ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การเงินการธนาคาร 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ เงินอุดหนุน 

6 นางสาวอ าไพ  กาละดี 24 1 ค.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เงินอุดหนุน 
7 นางทองทิพย์   ฝักฝ่าย 45 5 ม.6 - พี่เล้ียงนักเรียนพิการเรียนรวม เงินอุดหนุน 

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก............42...........คน  คิดเป็นร้อยละ...............100.................... 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด..........-...........คน  คิดเป็นร้อยละ.................-.................. 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียน จ านวน ........4......หลัง   ส้วม……4………หลัง สระว่ายน้ า ......-......สระ สนามเด็กเล่น.. ..-...สนาม 
สนามฟุตบอล ...1...สนาม สนามบาสเก็ตบอล .....1.... สนาม สนามเทนนิส...............-..........สนาม  ( อ่ืน ๆ ระบุ)  
      1.  อาคารเรียน     4  หลัง        2.  อาคารคหกรรม     1 หลัง 

3.  อาคารเกษตร   1  หลัง   4.   โรงเก็บรถนักเรียน      1  หลัง 
  5.  ห้องดนตรสีากล     1  หลัง   6.  โรงรองรับขยะ      1  หลัง 
   7.  ห้องส้วม      4  หลัง   8.  ศาลาพักผ่อน      2  หลัง 

9.  สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ   1  แห่ง   10.  แปลงเกษตร        1  แปลง 
          11. สระน้ า     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. เรือนเพาะช า      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 จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 14,488,722 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 14,488,722 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 
      -  งบอุดหนุน 
      -  งบลงทุน 

 
4,516,565 
276,000 

งบอ่ืนๆ(ระบุ) 
      -  งบอุดหนุน 
      -  งบลงทุน 

 
2,181,428.78 

227,878.00 
รวมรายรับ 19,281,287 รวมรายจ่าย 16,898,028.78 

              ( ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558) 
 -   งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ      100.00   ของรายรับ 
 -   งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ        -         ของรายรับ 
 -   งบอ่ืนๆที่ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ       50.27   ของรายรับ 
 

  6.2 เงินรายได้สถานศึกษา 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินค่าคอมพิวเตอร์ 625,000 เงินค่าคอมพิวเตอร์ 708,200 

              ( ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558) 
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  7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
1)  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่มีคุณภาพและแหล่งชุมชนที่

ให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีวัดโพธิ์ชัย
ตั้งอยู่ด้านข้างโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวิทยากรเป็นอย่างดี นอกจากนี้ชุมชนใน
อ าเภอฟากท่ายังให้ความไว้วางใจโรงเรียนในการจัดการจัดการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ แต่โรงเรียน
ฟากท่าวิทยามีข้อจ ากัดในด้านระยะทางที่ไกลจากตัวเมืองอุตรดิตถ์และงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
นอกจากนี้ยังขาดแคลนบุคลากรในการเรียนการสอนบางสาขาวิชา เช่น  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย   คหกรรม  พล
ศึกษา  และประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาทางครอบครัวคือ ผู้ปกครองหย่าร้าง และ ยากจน มีเด็กด้อยโอกาสและ
มีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ บางส่วนผู้ปกครองต้องไปท างานต่างจังหวัด เด็กต้องอยู่กับ ตา ยาย ท าให้เกิดปัญหา
การขาดความอบอุ่นจากครอบครัว 
  2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา   อาชีพหลักคือ ท าไร่ ท านา  ส่วนใหญ่
นับถือศาสนา พุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี..........20,000...........บาท     
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4  คน 
 
3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาส ข้อจ ากัด 
ใกล้วัด 
ใกล้ตลาด 
ใกล้ชุมชน หน่วยงานราชการ 
เป็นโรงเรียนในฝัน 
เป็นโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงการกระจายอ านาจ 
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
เป็นโรงเรียนเบิก-จ่ายตรงจากกระทรวงการคลัง 
โรงเรียนต้นแบบด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ผู้ปกครองฐานะยากจน 
ผู้ปกครองไปท างานต่างจังหวัด 
การคมนาคมใช้เวลานาน 
การติดต่อสื่อสารไม่สะดวกเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศไม่เอ้ืออ านวย 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
    โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนฟากท่าวิทยา  ปีการศึกษา  2558 
 

สาระการเรียนรู ้
ม.1 ม. 2 ม. 3 
พื้นฐาน 
ชั่วโมง/ป ี

เพิ่มเติม 
ชั่วโมง/ป ี

พื้นฐาน 
ชั่วโมง/ป ี

เพิ่มเติม 
ชั่วโมง/ป ี

พื้นฐาน 
ชั่วโมง/ป ี

เพิ่มเติม 
ชั่วโมง/ป ี

1. ภาษาไทย 120 

340 

120 

380 

120 

360 

2. คณิตศาสตร์ 120 120 120 
3. วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 160 160 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
6. ศิลปะ 80 80 80 
7. การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 80 80 80 
8. ภาษาตา่งประเทศ 120 120 120 
รวมเวลาเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 880 340 880 380 880 360 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 140 140 140 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 1,400 1,380 

 
หมายเหตุ 
1. ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)  เรียนปีละ 1,440 ชั่วโมง เรียนวันละ  5-6 ชั่วโมง 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดให้เรียน 3 กิจกรรม คือ 
 1) กิจกรรมแนะแนว 
 2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด/ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/นักศึกษาวิชาทหาร/  
กิจกรรมชุมนุม 
 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  จ านวน  45  ชั่วโมงต่อ 3 ปี  (ม.1 - ม.3 )  
     –  ปีละ 15 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายวิทย์) 
โรงเรียนฟากท่าวิทยา  ปีการศึกษา  2558 
 

สาระการเรียนรู ้
ม. 4 ม. 5 ม. 6 
พื้นฐาน 
ช.ม./ภาค 

เพิ่มเติม 
ช.ม./ภาค 

พื้นฐาน 
ช.ม./ภาค 

เพิ่มเติม 
ช.ม./ภาค 

พื้นฐาน 
ช.ม./ภาค 

เพิ่มเติม 
ช.ม./ภาค 

1. ภาษาไทย 40 

ไม่น้อยกวา่ 
140 

40 

ไม่น้อยกวา่ 
260 

40 

ไม่น้อยกวา่ 
300 

2. คณิตศาสตร์ 40 40 40 
3. วิทยาศาสตร์ 40 40 40 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 60 60 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 
6. ศิลปะ 20 20 20 
7. การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 20 20 20 
8. ภาษาตา่งประเทศ 40 40 40 
รวมเวลาเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 280 360 280 380 260 380 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70 70 70 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 710 730 710 

 
หมายเหตุ 
1. ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) เรียนประมาณปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง เรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ  6 ชั่วโมง 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดให้เรียน 3 กิจกรรม คือ 
 1) กิจกรรมแนะแนว 
 2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/นักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรมชุมนุม 
 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  จ านวน  60  ชั่วโมงต่อ 3 ปี  ( ม.4 - ม.6 )  
     –  ปีละ  20  ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายศิลป)์ 
โรงเรียนฟากท่าวิทยา  ปีการศึกษา  2558 
 

สาระการเรียนรู ้
ม. 4 ม. 5 ม. 6 
พื้นฐาน 
ช.ม./ภาค 

เพิ่มเติม 
ช.ม./ภาค 

พื้นฐาน 
ช.ม./ภาค 

เพิ่มเติม 
ช.ม./ภาค 

พื้นฐาน 
ช.ม./ภาค 

เพิ่มเติม 
ช.ม./ภาค 

1. ภาษาไทย 40 

ไม่น้อยกวา่ 
140 

40 

ไม่น้อยกวา่ 
260 

40 

ไม่น้อยกวา่ 
300 

2. คณิตศาสตร์ 40 40 40 
3. วิทยาศาสตร์ 40 40 40 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 60 60 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 
6. ศิลปะ 20 20 20 
7. การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 20 20 20 
8. ภาษาตา่งประเทศ 40 40 40 
รวมเวลาเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 280 320 280 420 260 460 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70 70 70 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 670 770 810 

 
หมายเหตุ 
1. ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) เรียนประมาณปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง เรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ  6 ชั่วโมง 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดให้เรียน 3 กิจกรรม คือ 
 1) กิจกรรมแนะแนว 
 2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/นักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรมชุมนุม 
 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  จ านวน  60  ชั่วโมงต่อ 3 ปี  ( ม.4 - ม.6 )  
     –  ปีละ  20  ชั่วโมง 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 224 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด   13,430   เล่ม 
       - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบค้นหาจากตู้บัตรรายการ/บัตรผู้แต่ง และการยืม – คืน
ใช้บัตรห้องสมุดโรงเรียน  
  - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 460  คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 
76.41  ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 2)  ห้องปฏิบัติการ 
       ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน  3  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  4  ห้อง 
   หอ้งปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  2  ห้อง 
   ห้อง English center            จ านวน  1  ห้อง 
   ห้อง Sound lap        จ านวน  1  ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 135  เครื่อง 
   -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  135 เครื่อง 
   -  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต     135  เครื่อง 
( จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 135 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
18.24  ของนักเรียนทั้งหมด) 
   -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     74    เครื่อง 
           4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
               4.1  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนพร้อมทั้ง
สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/ปี) (เฉลี่ย)   สูงสุด  เดือน สิงหาคม ต่ าสุด  เดือน มีนาคม 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช ้
(จ านวนคร้ัง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

- สวนพฤกษ์ศาสตรโ์รงเรียน 120 
- เรือนเพาะช า 120 
- สหกรณร์้านค้า 200 
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            5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช ้
(จ านวนคร้ัง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

- อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน 1 
- เขื่อนสิริกิติ ์ 2 
-วนอุทยานสักใหญ ่ 1 
- วัดพระแท่นศิลาอาสน ์ 1 
- วัดท่าถนน 1 

- บ่อเหล็กน้ าพ้ี 1 

- ไร่มะขามหวาน 1 
- สวนส้ม 1 

- สวนล าไย 1 

- ศูนย์ทอผ้าอ าเภอฟากท่า 1 

 
            6)  ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู /นักเรียน
ในปีการศึกษานี้ 
     1) นายเวศ   ดีสอน  ให้ความรู้เรื่อง  มวยไทย   
   2) นางบุญทัน   จันทร์ธ ารงค์ ให้ความรู้เรื่อง  ผ้าทออ าเภอฟากท่า 

       3) นางแสงจันทร์  ดามัง  ให้ความรู้เรื่อง  งานใบตอง 
    4) นางเลา   จ าปาไพร ให้ความรู้เรื่อง  นาดแผนไทย 
    5) นายคิด   จ าปาไพร ให้ความรู้เรื่อง  จักรสานไม้ไผ่ 
    6) นางพรจันทร์   รักสัจจา  ให้ความรู้เรื่อง  การกระถางปลูกต้นไม้ปูนปลาสเตอร์ 
    7) นายชัยรัตน์   อันช านาญ ให้ความรู้เรื่อง  งานเกษตร 
    8) นายแหวน   แก้วทุมลา ให้ความรู้เรื่อง  ตีลาย 
    9) นายสมภาร   มาสอน  ให้ความรู้เรื่อง  การเลี้ยงกบ 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 
        10.1   ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต(ิO-NET)  กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ปีการศึกษา 2557 ระดับชัน้มัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง (ปี
การศึกษา 2555 - 2557) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ ปีการศึกษา 2558 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนื่องในโอกาส
ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในป ี2558 

สพฐ. 

2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต(ิO-NET)     กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง 
(ปีการศึกษา 2555 - 2557) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาต ิ ปีการศึกษา 2558 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนื่องใน
โอกาสทรงพระเจรญิพระชนมายุครบ 5 รอบ ในป ี2558 

สพฐ. 

3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้น ม. 4 - 6  งานศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดับชาต ิ 
ครั้งท่ี 65  ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

สพฐ. 

4. รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการสอนศลีธรรม (DVD เรื่อง
สั้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสรมิ
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

5.รางวัลชมเชย การประกวดกล่าวค าอาราธนาและถวายทาน
ในพระพุทธศาสนพิธีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
มหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

6. รางวัลชมเชย การประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมส่งเสรมิศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนดา้นพระพุทธศาสนา  
เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
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           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 7. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลา่วค าอาราธนาและถวาย
ทานในพระพุทธศาสนพิธีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ. พิษณุโลก 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก 

8. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเลา่นิทานชาดกประกอบ
ท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมส่งเสรมิ
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราชมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก 

9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญฯ ท านองสรภญัญะ ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ. พิษณุโลก 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย  

10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการบรรยาย
ธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราชมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  

11. ไดร้ับรางวลัระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่2  
กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ปี
การศึกษา 2558  

สพฐ. 

12. ไดร้ับรางวลัระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการจัด
สวนแก้ว ระดับม.4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ปีการศึกษา 2558  

สพฐ 

13. ไดร้ับรางวลัระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับม.4 - 6     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65  ปีการศึกษา 2558  
 

สพฐ 

14. ไดร้ับรางวลัระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) 
ระดับชั้น ม.1. - ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 จังหวัดพิษณโุลก ปีการศึกษา 2558 
 

สพฐ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 15. ไดร้ับรางวลัระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับม.4 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 65              
ปีการศึกษา 2558  

สพฐ 

16. ไดร้ับรางวลัระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดบัม.4 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ปีการศึกษา 
2558  

สพฐ 

17. ไดร้ับรางวลัระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัวาดภาพ
ระบายส ี ระดับม.4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65  ปีการศึกษา 2558  

สพฐ 

18. ไดร้ับรางวลัระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดหน
งสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1. - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา2558 

สพฐ 

19. รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง กีฬาเปตอง ประเภท
ทีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งท่ี 32 
"เวียงพิงค์เกมส"์ 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558 

กกท / ผู้ว่าราชการจังหวดั
เชียงใหม่ 

20. เป็นสถานศึกษาที่ด าเนินการจดักิจกรรมโรงพักจ าลอง 
ระดับดีเด่น ประจ าป ี2558 

สพม.เขต 39 

21. เป็นสถานศึกษาที่ด าเนินการจดักิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับดีเด่น ประจ าปี 2558 

สพม.เขต 39 

22. เป็นสถานศึกษาที่ด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในสถานศึกษา ระดับดเีด่น ประจ าป ี2558 

สพม.เขต 39 

23. รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดการบรรยายธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสรมิศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนดา้นพระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีณ หมอนไม ้จ.อุตรดติถ ์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

24. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิฯ 
ท านองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรม
ส่งเสริมศลีธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมอนไม ้จ.อุตรดิตถ ์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  

25. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวค าอาราธนาและถวาย
ทานในพระพุทธศาสนพิธีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
มหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ หมอน
ไม ้จ.อุตรดิตถ ์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

26. โรงเรียนฟากท่าวิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ ์
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 27. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกฬีาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง 
และส่วนภูมภิาค จังหวัดอุตรดิตถ ์ประจ าป ี2558 

กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา/ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดติถ์ 

28. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เปตอง ประเภทชายคู ่รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และ
ส่วนภูมภิาค จังหวัดอุตรดิตถ ์ประจ าปี 2558 

กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา/ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดติถ์ 

29. ไดร้ับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ
ทอง  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ ์

30. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสรมิศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนดา้นพระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีณ หมอนไม ้จ.อุตรดติถ ์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

31. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญฯ ท านองสรภญัญะ ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ หมอน
ไม ้จ.อุตรดิตถ ์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

32. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดเลา่นิทานชาดก
ประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น งานมหกรรม
ส่งเสริมศลีธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

33. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดเลา่นิทานชาดก
ประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย งานมหกรรม
ส่งเสริมศลีธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมอนไม ้จ.อุตรดิตถ ์
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

34. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ไทยส่งเสริมศีลธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
มหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ หมอน
ไม ้จ.อุตรดิตถ ์
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

35. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสร้างส านึกพลเมือง 
PROJECT Citizen Thailand ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
สถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรม สีหราช อุตรดติถ ์
 

สถาบันพระปกเกล้า 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 36. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดแข่งขันตอบ
ปัญหาธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรม
ส่งเสริมศลีธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมอนไม ้จ.อุตรดิตถ ์
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

37. รางวัลรางวัลเหรียญทองแดง เปตอง ประเภททีมชาย รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค จ.อุตรดิตถ ์ประจ าป ี2558 
 

กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา/ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดติถ์ 

38. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โครงการสร้างส านึกพลเมือง 
PROJECT Citizen Thailand ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรม สีหราช อุตรดติถ ์
 

สถาบันพระปกเกล้า 

39. ไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ ครั้งท่ี 21 ประจ าป ี 2558 ระดบัจังหวัด 

โครงการสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน / สโมสรไล
ออนส์ 

ผู้บริหาร เป็นคณะท างานจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรยีนพิการ 
เรียนร่วมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 ประจ าปีการศึกษา 2558 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

สมพ. เขต 39 

เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการการเรียนรูสู้่การยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน่ในยุคศตวรรษที่ 21 

เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจดั 
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดอุตรดติถ ์

เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการการเรียนรูสู้่การยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน่ในยุคศตวรรษที่ 21 

เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจดั 
การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดอุตรดติถ ์

เป็นคณะกรรมการอ านวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ศิลปะ - สาระดนตรี(ดนตรสีากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 
จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 
 

สพฐ. 
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ผลงานดีเด่น ( ต่อ ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
1. นายเพลิน   ประธรรมสาร 

 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
ภาพยนตรส์ั้น ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ปีการศึกษา2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

 
สพฐ. 

2. นายเพลิน   ประธรรมสาร ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดสื่อ
การสอนศลีธรรม(DVDเรื่องสั้น) ระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

3. นางสาววสุธา  บุญรักษา   
4. นางกนกวรรณ   กาศทิพย ์

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการ กล่าวค า
อาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธีระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ในงานมหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

5. นางสาวกฤติยา   สอนสุด ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการ เล่านิทาน
ชาดกประกอบท่าทางระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศลีธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

6. นางสาววสุธา     บุญรักษา 7. 
นางสาวกฤติยา   สอนสดุ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคคณะสงฆ์ 
กิจกรรมการกล่าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนาพิธ ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนดา้นพระพุทธศาสนา เฉลมิ
พระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

8. นางสาววสุธา    บุญรักษา 
9. นางสาวกฤติยา  สอนสดุ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการเล่านิทาน
ชาดกประกอบท่าทาง ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น  ในงาน
มหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

10. นายชัยณรงค ์ อุปรัตน์ปรีชา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขัน
กีฬาเขตที่ 6) ระหว่างวันท่ี 1 - 11 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดตาก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

11. นางสาววสุธา    บุญรักษา  
12. นางวิไล          เอ็บมูล 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับภาค
คณะสงฆ ์กิจกรรมสวดมนตห์มู่สรรเสริญคณุพระรัตนตรัย ท านอง
สรภญัญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรมส่งเสรมิ
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
13. นางสาววสุธา   บุญรักษา 
14. นายศุภกติติ ์    มาประกอบ 

 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับภาค
คณะสงฆ์ กิจกรรมการบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ในงานมหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

15. นายเพลิน   ประธรรมสาร ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลศิ
อันดับที่ 2  กิจกรรมภาพยนตรส์ั้น ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ปีการศึกษา 
2558  

สพฐ 

16. นางวิไลวลัย ์ รอดวินิจ   
17. นางสาวเสาวลักษณ ์ ศรีทอง 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
แข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับม.4 - 6งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ปีการศกึษา 2558  

สพฐ 

18. นางสาววสุธา    บุญรักษา  
19. นางวิไล          เอ็บมูล 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65     ปีการศึกษา 2558  

สพฐ 

20. นายปฏิธาน     โสทัน ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) 
ระดับช้ัน ม.1. - ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 

สพฐ 

21. นางนารีรตัน ์    โทนแจ้ง  
22. นายธีรวัฒน์      มูลเงิน 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
แข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับม.4 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 65  
ปีการศึกษา 2558  

สพฐ 

23. นายเพลิน   ประธรรมสาร ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับม.4 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 65     ปีการศึกษา 
2558  

สพฐ 

24. นางสาวอัญชล ี  ศรีวิชัย ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่ง
ขัวาดภาพระบายส ี ระดับม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 65  ปีการศึกษา 2558  
 

สพฐ 

25. นางสาวนนัทิกานต ์  มีแก้ว
26. นางสาวนงนุช    ทิพย์โพธ์ิ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
ประกวดหนงสือเลม่เล็ก ระดับชั้น       ม.1. - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 จังหวัดพิษณุโลก 
ปีการศึกษา 2558 
 

สพฐ 

27. นายชัยณรงค ์ อุปรัตน์ปรีชา ครูผูฝ้ึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรยีญทองแดง กีฬาเป
ตอง ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 
32 "เวียงพิงค์เกมส"์ 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558 

กกท /                  
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม ่
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           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
28. นางสาววสุธา    บุญรักษา 
29. นางวิไล          เอ็บมูล 

 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอ ระดับจังหวัด กิจกรรม
สวดมนต์หมูส่รรเสริญคณุพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  ในงานมหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 

 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

30. นางสาววสุธา   บุญรักษา
31. นายศุภกติติ ์    มาประกอบ 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด กิจกรรม
การบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศลีธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

32. นางสาววสุธา    บุญรักษา
33. นางสาวกฤติยา  สอนสุด 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด กิจกรรม
การกล่าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนาพิธี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรมส่งเสริมศลีธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

34. นางสาววสุธา    บุญรักษา
35. นางสาวกฤติยา  สอนสุด 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการ
เล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ใน
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

36. นางสาววสุธา    บุญรักษา
37. นางสาวกฤติยา  สอนสุด 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการ
เล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใน
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

38. นางสาววสุธา    บุญรักษา 
39. นางวิไล          เอ็บมูล 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับจังหวัด 
กิจกรรมสวดมนต์หมูส่รรเสรญิคุณพระรัตนตรัย ท านองสรภญัญะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนดา้นพระพุทธศาสนา เฉลมิ
พระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
 
 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
40. นายศุภกติติ ์   มาประกอบ 

 
ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับจังหวัด 
กิจกรรมสวดมนต์หมูส่รรเสรญิคุณพระรัตนตรัย ท านองสรภญัญะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนดา้นพระพุทธศาสนา เฉลมิ
พระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

41. นางศิริรตัน ์   บุญเรือง ได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practic กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับดเีด่น ผลงาน : การใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องล าดับและอนุกรม โดยการเรยีนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ช้ันม. 5 

สพม.เขต 39 

42. นายศุภกติติ ์  มาประกอบ ได้รับรางวัล ระดับทอง กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การประกวดการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ โรงเรียนอุตรดิตถด์รณุี 
จังหวัดอุตรดติถ ์

สพม.เขต 39 

43. นายปฏิธาน     โสทัน ได้รับรางวัลระดับ เงิน กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์การ
ประกวดการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้และวิธีปฏิบตัิที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ณ โรงเรยีนอุตรดิตถด์รณุี จังหวัดอุตรดิตถ ์

สพม.เขต 39 

44. นายชัยณรงค ์ อุปรัตน์ปรีชา ครูผูผ้ึกสอนนักกีฬาได้รบัรางวัล ชนะเลิศเหรยีญทอง กีฬาเปตอง 
ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลาง และส่วนภมูิภาค จังหวดัอุตรดติถ์ ประจ าปี 2558  ณ. 
จังหวัดอุตรดติถ ์

กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกฬีา/ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ ์

45. นายชัยณรงค ์ อุปรัตน์ปรีชา ครูผูผ้ึกสอนนักกีฬาได้รบัรางวัล ชนะเลิศเหรยีญทอง กีฬาเปตอง 
ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรยีน
ส่วนกลาง และส่วนภมูิภาค จังหวดัอุตรดติถ์ ประจ าปี 2558  ณ. 
จังหวัดอุตรดติถ ์

กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา/ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ ์

46. นายศุภกติติ ์  มาประกอบ เป็นผู้ท าคณุประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดติถ ์

47. นายศุภกติติ ์  มาประกอบ   
48. นางสาวอัญชล ี    ศรีวิชัย
49. นางสาวนงนุช     ทิพย์โพธ์ิ
50. นางสาวนันทิกานต ์  มีแก้ว 
51. นางจันทนา      ถิ่นจอม  
52. ว่าท่ีร.ต.ญ.กันตพัชร์  พิมทุม 
53.นางสาวขวัญนภา พลอยแก้ว  

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ"หนึ่งแสนครูด"ี ประจ าป ี2558 ใน
ฐานะเป็นผู้ปฏิบัตติน ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทางการศึกษา  

คุรุสภา 
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ผลงานดีเด่น ( ต่อ ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
1. นายวนัย  อินวรรณ ์
2. นายจักรกฤษ  ปังค า 
3. นายกันตชาต ิสิรเิปี่ยมสุข 
4. นายนัทธพงศ์  วงศ์ยอด 
5. นายสุทธิรักษ ์ หมื่นลูกท้าว 

 
ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง กิจกรรมภาพยนตร์
สั้น ระดับม.4 –6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรยีน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 65ปีการศึกษา 2558 ณ 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 
สพฐ. 
 

6. นายกันตชาต ิสิรเิปี่ยมสุข 
7. นายนัทธพงศ์  วังสุทะ 
8. นายนัทธพงศ์  วงศ์ยอด 
9. นายวินัย  อินวรรณ ์
10. นางสาวพิจิตรา บวรกิจอารีย ์
 

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ  การประกวด
สื่อการสอนศลีธรรม(DVD เรื่องสัน้)ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรต ิ60 ปี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

11. นายจักรกฤษ  ปังค า 
12. นายนวพล  พวงศรี 
13. นางสาวจันจริา วรรณพัฒน ์
14. นางสาวอฐฺตินันต ์ โพธิ์จวง 
15. นางสาวจิรพรรณ  ทุมค า 
16. นางสาวน้ าทิพย ์ อ่องดา 
17. นางสาวอัจฉรารัตน ์ มีหอม 
18. นางสาวสุวมิล  ยุวบุตร 
19. นางสาวนันทิชา  มาเพ้า 
20. นางสาวชุดาพร เชิดชูกิตติคณุ 

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวด
กล่าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ระดับม.ปลายในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนด้าน
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 ปีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

21. นายธนวัฒน์  ไพรสนธ ์
 

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคคณะสงฆ์ การ
ประกวดกล่าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธ
ศาสนพิธ ีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน
มหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิม
พระเกียรต ิ60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

22. นายจักรกฤษ  ปังค า 
23. นายนวพล  พวงศรี 
24. นางสาวจันจริา วรรณพัฒน ์
25. นางสาวอฐฺตินันต ์ โพธิ์จวง 
26. นางสาวจิรพรรณ  ทุมค า 
27. นางสาวน้ าทิพย ์ อ่องดา 
28. นางสาวอัจฉรารัตน ์ มีหอม 
29. นางสาวสุวมิล  ยุวบุตร 
30. นางสาวนันทิชา  มาเพ้า 
31.นางสาวนัทธิมาภรณ์  กนิษฐวงศ์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคคณะสงฆ์ การ
ประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสรมิ
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลมิพระเกยีรติ 60 ปี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
32. นายธนวัฒน์  ไพรสนธ ์

 

 
ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตส์ั้น ระดับช้ัน ม.4 - 
ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 

 
สพฐ. 
 

33. นายวนัย  อินวรรณ์ 
34. นายจักรกฤษ  ปังค า 
35. นายกันตชาต ิสิริเปี่ยมสุข 
36. นายนัทธพงศ์  วงศ์ยอด 
37. นายสุทธิรักษ์  หม่ืนลูกท้าว 

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคคณะสงฆ์ การ
ประกวดกลา่วค าอาราธนาและถวายทานในพุทธ
ศาสนพิธ ีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพทุธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

วิทยาลัยสงฆพ์ทุธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 

38. นายวนัย  อินวรรณ์ 
39. นายจักรกฤษ  ปังค า 
40. นายกันตชาต ิสิริเปี่ยมสุข 
41. นายนัทธพงศ์  วงศ์ยอด 
42. นายสุทธิรักษ์  หมื่นลูกท้าว 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4 - ม.
6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ คร้ัง
ที ่65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
 

43. นางสาวชาลิสา  พอแฮ่ว 
44. นายภาณุวัฒน์  แกว้พุฒ 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ คร้ังที่ 65 
จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
 

45. นางสาวปลายฟ้า  เทพจันท ี
46. นางสาวยุวด ี เจริญแพทย์ 
47. นางสาวภัสสร  มาเพ้า 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการจัด
สวนแกว้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ คร้ังที่ 65 จังหวัด
พิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
 

48. นางสาวอาภิสญา  เวชสิทธิ ์
49. นางสาวอติกานต์  มีโส 
50. นางสาวสพุัตรา  ไหมบัวเขียว 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
ท าอาหารน้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ระดับชั้น ม.4 - 
ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
คร้ังที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
 

51. นายชินภัทร  พรมกอง 
52. เด็กชายสมชาย  สายบัว 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อย
ด้วยมือ) ระดับชั้นม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ  คร้ังที่ 65 จังหวัด
พิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 

 
สพฐ. 

 

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

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคคณะ
สงฆ์ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนด้านพระพทุธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 
 

วิทยาลัยสงฆพ์ทุธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
63. นางสาวจุฑามาศ  พันแพง 
 

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค
คณะสงฆ ์การประกวดการบรรยายธรรม 
ระดับชั้นม.ปลายในงานมหกรรมสง่เสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลมิพระเกยีรติ 60 ปี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

64. ด.ญ.บุญยาพร  วงค์โชติ 
65. ด.ญ.อารีรตัน ์ สิงห์ดา 
66. ด.ญ.สุทธิตา  บุตรพา 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดหนังสือเลม่เล็ก ระดับชั้นม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาคเหนือ ครั้งท่ี 
65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
 

67. นางสาวพิมพ์วิมล  บุญม ี
 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  
กิจกรรมวาดภาพระบายส ีระดับชัน้ ม.4 - ม.6        
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
 

68. นายภาณุวัฒน ์ แก้วพุฒ 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปรเภทชาย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 
ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
 

69. นายณัฐนนท ์ นาสอน 
70. นายภูธเนศ  พวงศรี 
71. เด็กชายณัฐพล ปลีา 
72. เด็กชายณัฐวุฒิ ค าอ้าย 

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง กีฬาเปตอง 
ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งท่ี 32 "เวียงพิงค์เกมส"์ 26 
ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558 

กกท / ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

73. นางสาวนุชจีราภรณ ์ หล้ามา ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขัน "สุดยดนักอ่าน" 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน"สุดยดนวัต
กรรม มัธยมศึกษาสามเก้า ปี 2558" ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

สพม.39 

74. ด.ญ.ธญัชนก  พวงศรี ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขัน "สุดยดนักอ่าน" 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน"สดุยดนวัตกรรม 
มัธยมศึกษาสามเก้า ปี 2558" ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

สพม.39 

75. นางสาวจุฑามาศ  พันแพง 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวดั การประกวด
การบรรยายธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศลีธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยีรต ิ60 ปี สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
76. นายจักรกฤษ  ปังค า 
77. นายนวพล  พวงศรี 
78. นางสาวจันจริา วรรณพัฒน ์
79. นางสาวอฐฺตินันต ์ โพธิ์จวง 
80. นางสาวจิรพรรณ  ทุมค า 
81. นางสาวน้ าทิพย ์ อ่องดา 
82. นางสาวอัจฉรารัตน ์ มีหอม 
83. นางสาวสุวมิล  ยุวบุตร 
84. นางสาวนันทิชา  มาเพ้า 
85. นางสาวนัทธิมาภรณ์ กนิษฐวงศ์ 

 
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคคณะสงฆ์ การ
ประกวดกล่าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธ
ศาสนพิธ ีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิม
พระเกียรต ิ60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

86. ด.ญ.ชุติมา  สีมา 
87. ด.ญ.ศิลาภรณ ์ มูลคดิ 
88. ด.ญ.จิราวรรณ  เทพอินทร์ 
89. ด.ญ.ชาลิสา  เพียงตา 
90. ด.ญ.อมุาพร  ฝั้นเต็ม 
91. ด.ญ.ธันย์ชนก  มีมา 
92. ด.ญ.พิชญา  มาบัว 
93. ด.ญ.กนกพร  ไชยโสภา 
94. ด.ญ.กานต์ชนา  ขันสาวะด ี
95. ด.ญ.อนันทิยา  สิงห์ดา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวดั การประกวด
สวดมนต์หมูส่รรเสริญคณุพระรัตนตรัยท านอง
สรภญัญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน
มหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 ปี  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

96. นางสาวดาราพร  ทาแนน 
97. นางสาวปนัดดา  มาเพ้า  
98. นางสาวมุขรินทร ์ พิมอูบ 
 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาเปตอง 
ทีมหญิงรุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี  การแข่งขันกีฬา 
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และสว่นภูมิภาค 
จังหวัดอุตรดติถ์ ประจ าปี 2558  
ณ. จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

99. นายณัฐนนท ์ นาสอน 
100. นายภูธเนศ  พวงศรี 
 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาเปตอง 
ประเภททีมชายคู ่รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  การ
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ ์ประจ าป ี2558  
ระหว่างวันท่ี 10 - 20  กันยายน  2558  ณ. 
จังหวัดอุตรดติถ ์
 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

101. นายภาณุวัฒน ์ แก้วพุฒ 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด 
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยสง่เสริมศลึธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศลีธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 ปี สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
102. นางสาวมนทิราวรรณ  โสทนั 
103. นางสาวปุณยาพร  ฝั้นเต็ม 
104. นางสาวณัฐธดิา  ดาด ี
105. นางสาวศรสวรรค ์ เทพทอง 
106. นางสาวชลดา  พิลาตัน 
107. นางสาวศิรประภา  สอนใจ 
108. นางสาวชาลสิา  พอแฮ่ว 
109. นางสาวชุดาพร เชิดชูกิตติคณุ 
110. นางสาวปวีณ์ธดิา  ผาเพิง 
111. นางสาวศศิประภา  พาทอง 

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิคุณพระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนด้าน
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยีรต ิ60 ปี สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

112. นางสาวพิมพ์วิมล  บุญม ี
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด 
การประกวดวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริมศลีธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยีรต ิ60 ปี สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

113. นางสาวลดัดาวลัย ์ นิดตา 
114. นางสาวสริิกัลยา  โนนดา 
115. นางสาวปวริศา  ขัมภรัตน ์
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด 
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรต ิ60 ปี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

116. นางสาวเกวลิน  เฟื่องน้อย 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด 
การประกวดเลา่นิทานชาดกประกอบท่าทาง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศลีธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระ
เกียรต ิ60 ปี สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

117. นายธนวัฒน์  ไพรสนธ ์
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด 
การประกวดเลา่นิทานชาดกประกอบท่าทาง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศลีธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระ
เกียรต ิ60 ปี สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
118. ด.ช.ณัฐวุฒิ  ค าอ้าย 
119. ด.ช.ณัฐพล  ปีลา 
120. นายนันทพงศ ์ มูลค า 
 
 

ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 เหรยีญทองแดง กีฬาเป
ตองประเภททีมชาย รุ่นอายไุม่เกนิ 18 ปี  การ
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ ์ประจ าป ี2558  
ระหว่างวันท่ี 10 - 20  กันยายน  2558  ณ. 
จังหวัดอุตรดติถ ์

กรมพลศึกษา  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ ์
 
 

121. นางสาวนุชจีราภรณ ์ หล้ามา 
 

ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขัน "สุดยอดนัก
อ่าน" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน"สุดยอด
นวัตกรรม มัธยมศึกษาสามเก้า ปี 2558" ณ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สพม.39 
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10.2  งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการพัฒนางาน
พัสดุวิชาการ 

 

 

 1. เพือ่ให้คณะครูมีวัสดุ-
อุปกรณ์ส านักงาน (กระดาษ) 
เพื่อใช้จัดท าใบงาน ใบความรู้ 
ข้อสอบวัดผลประเมินผลการ
เรียนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิผล 
2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ศักยภาพตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 
 
 

 1. ประชุมในกลุ่มบริหารงาน
วิชาการเพื่อวางแผนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพือ่พัฒนาการเรียนการ
สอน 
2.  จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

  3.1 ผลผลิต (Outputs)   
1. คณะครูจัดการเรียนการสอน
และวัดผลประเมินโดยใช้ 
เอกสารใบงาน ใบความรู้ 
แบบทดสอบประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู  
จ านวน 50 คนและนักเรียน 
646 คน       
 2.  มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของครูและ
นักเรียนตลอดปีการศึกษา 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
คณะครูและนักเรียนพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยมีปัจจัยด้าน
วัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วน เพือ่ให้
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนพัฒนาไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ(แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม) 

เพื่อส่งเสริมทกัษะวิชาการให้กับ
ผู้เรียน สามารถเขา้ร่วมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ระดับภูมภิาคและระดับชาต ิ  

 

P: Plan (วางแผน) 
1.  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ 
2.  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดในการ
จัดแต่ละกิจกรรม 
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุม
วางแผนในการส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน 
D: Do (ปฏิบัตติามแผน)  
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
5.  ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนก่อนเขา้ร่วมการ
แข่งขันโดยใช้งบประมาณตาม
โครงการเป็นค่าวัสดุฝกึหัด 
6.  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ณ 
โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์ ระหว่าง
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 

ผลิต (Outputs)  
-  นักเรียนร้อยละ 15 ได้เขา้
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และ 
ร้อยละ 5 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ 
และระดับชาต ิ
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ได้
พัฒนาการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่ได้จากการ
เข้าร่วมแข่งขันทกัษะวิชาการ 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

   7. ส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับเขตฯ เข้าร่วมการ
แข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัด
แพร่ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 
2557 เพื่อเป็นตัวแทนระดับชาต ิ
8. ส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับภาคเหนือ เป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ  
ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18-
20 กุมภาพันธ์ 2558  
C: Check (ตรวจสอบ/
ประเมินผล)  
9.  สรุปและประเมินผลการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที ่
10. สรุปและประเมินผลการแข่งขนั
ระดับภาคเหนือ 
11. สรุปและประเมินผลการแข่งขนั
ระดับชาติ 
12.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ  
A: Action (ปรับปรุง)  
13. น าปัญหาที่พบมาวิเคราะห์ เพือ่
วางแผนแกไ้ข ปรับปรุง และจัดท า
โครงการในปีงบประมาณ 2559 

 

3 โครงการพัฒนางาน
ทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 

 

1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอ อ านวยความสะดวกต่อ
การจัดท าทะเบียนนักเรียน 
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอ อ านวยความสะดวกต่อ
การวัดผลประเมินผล 
3. เพื่อจัดท าเอกสารทาง
วิชาการไดอ้ย่างถกูตอ้ง รวดเร็ว 
 

P: Plan (วางแผน)  
1.ประชุมครูที่เกี่ยวขอ้งเพื่อสรุปผล
การด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 
2.วิเคราะห์ปัญหาทีพ่บ และวาง
แผนพัฒนางานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล ปีงบประมาณ 2558 
3. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติตามล าดับขั้นตอน 
D: Do (ปฏิบัตติามแผน)  
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
C: Check (ตรวจสอบ/
ประเมินผล)  
5.  ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานดังน้ี 
5.1 เอกสารปพ.ต่าง ๆของครูผู้สอน 
5.2 รูปเล่มข้อมูลสารสนเทศ 
6. สังเกต สอบถามผู้มารับบริการ 
7.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การให้บริการงานดา้นวิชาการ 

 ผลผลิต 
1. มีเอกสารหลักฐานทาง
วิชาการเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการจัดท าทะเบียน
นักเรียน 
2. มีเอกสารที่เกี่ยวกับงาน
วัดผลประเมินผลที่ถกูต้อง เป็น
ระบบของนักเรียนจ านวน 648 
คน 
3. นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร 
มส สามารถแกไ้ขผลการเรียน
ให้ผ่านเกณฑ์ ได้ 100 %  
ผลลัพธ์ 
 งานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล สามารถด าเนินงาน
ด้วยความถกูต้องรวดเร็วตาม
ระเบียบของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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   A: Action (ปรับปรุง)  
8. สรุปและประเมินผลโครงการ 
9. น าปัญหาทีพ่บมาวิเคราะห์ เพือ่
วางแผนแกไ้ข ปรับปรุง และจัดท า
โครงการในปีงบประมาณ 2558 

 

4 โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

1.  เพือ่ส่งเสริม  สนับสนุนให้มี
การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสม 
2.  เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป 
 

 

1.  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ 
2.  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดใน
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
3.  ประชาสัมพันธ์ใหก้ับบุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ได้รับทราบกิจกรรมทางวิชาการ
ของโรงเรียน 
4.  ด าเนินการในแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการฯ ในวัน และเวลา ที่
ก าหนด 
5.  ประเมินผลการด าเนินงานในแต่
ละกิจกรรมตามโครงการ ฯ 
6.  สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ  

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

 

5 โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงด้วยกิจกรรม
ลูกเสือยวุกาชาด  
 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสอื-
ยุวกาชาด 
2. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ความ
เข้าใจ และทกัษะทีไ่ด้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และฝึกทกัษะกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
4. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 

 1. ประชุมวางแผนร่วมกับครูผู้สอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อด าเนิน
จัดกิจกรรมตามโครงการ 
2. จัดท าโครงการน าเสนอขออนุมัติ
จากผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4. วิเคราะห์ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการตามกิจกรรม 
5. สรุปประเมินผลโครงการ 
 

ผลิต (Outputs) 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสาธารณะ และมีทกัษะการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนมีเจตคติที่ดีตอ่การเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด น าความรู้ความเขา้ใจ
จากการเขา้ร่วมกิจกรรม
ประยุกต์ ใช้ในการด าเนินชีวิต
และแก้ปัญหาชีวิตได ้
2. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด มีคุณธรรมจริยธรรมมี 
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    จิตสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด เขา้ร่วมกิจกรรมด้วย
ความเต็มใจ และมีทกัษะการ
อยู่ร่วมกันไดอ้ย่างเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ 

6 โครงการพัฒนางาน
แนะแนวนักเรียน สู่
การเรียนรู้คู่คุณธรรม 

1.  เพือ่พัฒนางานแนะแนว
นักเรียนให้เป็นระบบต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้นักเรียนได้มีสื่อ วสัดุ
อุปกรณ์ ประกอบการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาตอ่และการประกอบ
อาชพี 
3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ตามความสนใจ ความถนัดของ
ตนเอง และมีทกัษะใน การ
ด ารงชีวิตชีวิต สามารถปรับตัว
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 1. ประชุมครูเพื่อวางแผนพัฒนา
งานแนะแนวนักเรียน 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 ผลผลิต (outputs) 
1. โรงเรียนมีการพัฒนางาน
แนะแนวนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
2. นักเรียนโรงเรียนฟากทา่
วิทยาทุกคน  ได้รับการแนะ
แนวการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชพีตามความสนใจ
และความถนัดของตนเอง 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนได้พัฒนางานแนะ
แนวนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
2. นักเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชพี 
3. นักเรียนสามารถศึกษาตอ่
หรือประกอบอาชีพตามความ
สนใจ ความถนัดของตนเอง  
และมีทกัษะในการด ารงชีวิต
ชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสขุ 

7 โครงการส่งเสริมการ
อ่านเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยด้วยเองอย่างต่อเน่ือง
1.1 มีนิสัยรักการอา่นและแสง
หาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
1.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
1.3 เรียนรู้ร่วมเป้นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่การ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
1.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ  

1. ส ารวจสภาพปัญหา  
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
เพื่อเขียนโครงการ 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ แก่ครูและนักเรียน 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

5.1    5.1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน, 
นิตยสาร, วารสาร 
6. สรุป และประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ด้านผลผลิต(Outputs) 
1. นักเรียน และครูโรงเรียน
ฟากทา่วทิยาร้อยละ 80 ใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้2. 
บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2ก.ม.) 
ร้อยละ5ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ 
3. นักเรียน และครูโรงเรียน
ฟากทา่วทิยาร้อยละ 80เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ห้องสมุดโรงเรียนฟากทา่วทิยา
ด าเนินการ 
4. นักเรียน ครูและบุคลากร
โรงเรียนฟากท่าวิทยาร้อยละ 
80 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น 
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  คิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาๆไดอ้ย่างมีสติ
สมเหตุผล 
2.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อา่น 
ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
2.2 น าเสนอวิธีคิด วแีก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวธิีการของตนเอง 
2.3 ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
หรือวิธีการของตนเอง 
2.4 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผงงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 ประโยชน์ 
ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียน และครูโรงเรียน
ฟากทา่วทิยามีลกัษณะนิสัยรัก
การอา่น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2 
ก.ม.) มีลักษณะนิสัยรักการอ่าน 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนโรงเรียนฟากทา่
วิทยากล้าคิด กล้าแสดงออก
ด้านวิชาการในทางทีถู่กตอ้ง   
4. นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนฟากท่าวิทยา รู้จักใช้
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

8 โครงการพัฒนางาน
ห้องสมุด  

1. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฟาก
ท่าวทิยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมครู นักเรียน บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้สามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากหนังสือ สิ่งตีพิมพ์ 
และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย    
3. ส่งเส ริมครู นักเรียน 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปกครองและชุมชนใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
ครูและบุคลากร ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้มีลักษณะนิสัยรักการ
อ่าน   
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

1.  ส ารวจสภาพปัญหา  และความ
ต้องการ 
2.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพือ่เขียนโครงการ 
3.  ขออนุมัติโครงการ 
4.  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ตามโครงการ แก่ครู นักเรียน   
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรในชุมชน 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
      5.1  จัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์ใน
การด าเนินงานและตกแต่งห้องสมุด 
      5.2  จัดซ้ือหนังสือ 
      5.3  จัดซ้ือสื่อ และ
โสตทัศนวัสด ุ
      5.4  จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวนั
, นิตยสาร, วารสาร 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ด้านผลผลิต (Outputs) 
 1. ครู นักเรียน บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ โรงเรียนฟากท่า
วิทยาร้อยละ80 ใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 2. ในชุมชน (รัศมี 2 ก.ม.) ร้อย
ละ 5 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ 
  3. ครูและบุคลากรโรงเรียน
ฟากทา่วทิยาร้อยละ 70 รู้จักใช้
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
ด้านคุณภาพ   
 1. นักเรียน ครูและบุคลากร 
โรงเรียนฟากท่าวิทยามีลักษณะ
นิสัยรักการอา่น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2 
ก.ม.)  มีลักษณะนิสัยรักการ
อ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้  และใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ครู นักเรียน บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ โรงเรียนฟากท่า
วิทยาและบุคลากรในชุมชน 
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    ให้รู้จักใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์      
4. ห้องสมุดโรงเรียนฟากทา่
วิทยาเป็นห้องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพมีวัสด-ุอุปกรณ์
ส านักงาน  หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ 
นวัตกรรมและสื่อ
อิเล็กทรอนกิส์ทีท่ันสมัย และ
เพียงพอแกก่ารให้บริการ
สมาชิก 

9 โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

1. เพื่อปรับความรู้พื้นฐานและปู
พื้นฐานในการคิดค านวณของ
นักเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
การคิด  วิเคราะห์  และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ให้แก่ผู้เรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้ การท างาน
ร่วมกันการอยู่ร่วมกัน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์และครูผู้สอน 
 

1.   ประชุมครูในกลุ่มคณิตศาสตร์  
เพื่อวางแผนเตรียมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนา ทกัษะทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน 
2.  จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ
สาระการเรียนรู้ 

 ผลผลิต (Outputs)   
1. ผู้เรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา 
จ านวน  647  คน  ได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย 
2. ผู้เรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา 
จ านวน  647  คน  มีเอกสาร
แบบฝึกทักษะทกุคน 
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใชท้ักษะ
การคิด  วิเคราะห์  และทักษะ
กระบวนการทาง 
คณิตศาสตรม์ากขึ้น 
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น  
ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการเรียนคณิตศาสตร์  และ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์
3. นักเรียนมีโอกาสศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้ การท างาน
ร่วมกันการอยู่ร่วมกัน 
 

10 โครงการพัฒนางาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อให้การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
2.นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวทิยา  
ได้รับการส่งเริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมครูเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวทิยา  
จ านวน 647  คน ได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
การเรียนรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
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  3. นักเรียนสามารถน ากระบวน 
การเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
คุณภาพ 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ 

 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนทุกคนมีความรู้  
ความสามารถทางด้านทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

11 โครงการพัฒนางาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์(กิจกรรม
ค่ายอาสา-ดารา
ศาสตร)์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
 2. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพือ่ค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 
  
 
 

 1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อวางแผนให้
เกิดประโยชน์สูงสดุแก่นักเรียน 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

  ผลผลติ (Outputs) 
   นักเรียนโรงเรียนฟากท่า
วิทยา  จ านวน 647 คน ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย 
 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีความรู้  
ความสามารถทางด้านทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
2. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

12 โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
  
 
 

1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนา
ทักษะในการใช้ภาษาไทยของ
นักเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
ความสามารถในการใชท้ักษะ
ทางภาษาไทย   
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาไทยในฐานะที่
เป็นภาษาประจ าชาต ิ
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยเป็นไป
ตามเกณฑ ์
 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  เพือ่วางแผนการ
ด าเนินงานการจัดท าโครงการ                       
2. ด าเนินการตามกิจกรรม/
โครงการทีก่ าหนด 
3. ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 
4. วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการเพื่อวางแผน
พัฒนาในคร้ังต่อไป 
5. รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรยีนโรงเรียนฟากทา่
วิทยา จ านวน  647  คน  
ได้รับการส่งเสริมและพฒันา
ทักษะภาษาไทยด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย 
2. นักเรยีนโรงเรียนฟากทา่
วิทยา จ านวน  647 คน  ได้
แสดงความสามารถและร่วม
กิจกรรม ในการใช้ทกัษะทาง
ภาษาไทย 
3. นักเรียนโรงเรียนฟากทา่
วิทยา ร้อยละ 80  มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาไทย 
4. นักเรียนโรงเรียนฟากทา่
วิทยา ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยเป็นไป
ตามเกณฑ ์
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใชท้ักษะ
ทางภาษาไทยมากขึ้น 
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    2. นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน
ภาษาไทยมากขึ้น 
3. นักเรียนตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเรียน
ภาษาไทยมากขึ้น 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนภาษาไทยเป็นไปตาม
เกณฑ์มากขึ้น 

13 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

 

1. ครูได้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
หลากหลายเพือ่ให้ผู้เรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนฟากท่า
วิทยา  เพือ่วางแผนการด าเนินงาน 
รวมทั้งส ารวจ พฒันา และจัดหาสือ่
และแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนจ านวน  649  คน  ได้
เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  นักเรียน ร้อยละ  80  มี
มาตรฐานการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับ  2  
 

14 โครงการพัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการงานอาชพี
และเทคโนโลย ี
 

1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชพีมากขึ้น 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระการงานอาชพีและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 
3.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาการงานอาชพี 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการงาน
อาชพีและเทคโนโลยี เพื่อวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนการงาน
อาชพี เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักเรียน 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 
5. สรุป และประเมินผลโครงการ 

ผลผลิต (Outputs)   
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร้อย
ละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร้อย
ละ 80 พัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชพี 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร้อย
ละ 80 ท างานงานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1. นักเรียนทุกคนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี              2. 
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชพีและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติงานและผลผลิต 
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15 โครงการเพลงสู่หนัง
พลังสร้างสรรค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้อัน
เป็นสากลและมีความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและ
มีทักษะชีวิต  
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์บทเพลง สู่
การถา่ยทอดสู่ผลงานภาพยนตร์ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดี
งามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสขุ   

1. วางแผนด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินงาน
และแบ่งหน้าที ่
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
   1.ฝึกทกัษะในการสร้างสรรค์บท
เพลงและทกัษะการถ่ายภาพและ
ทักษะการสร้างภาพยนตร์ 
   2. น าความรู้ ความสามารถด้าน
การสร้างสรรค์บทเพลงและทกัษะ
การถา่ยภาพและทกัษะการสร้าง
ภาพยนตร์ น าไปสร้างสรรค์ผลงาน 
และประกวดแข่งขัน 
5. ประเมินโครงการ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
1.  นักเรียนจ านวน  100คน ได้
ฝึกทกัษะในการสร้างสรรค์บท
เพลงและทกัษะการถ่ายภาพ
และทกัษะการสร้างภาพยนตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.   นักเรียนสามารถน าความรู้
ความสามารถด้านการ
สร้างสรรค์บทเพลงและทกัษะ
การถา่ยภาพ และทักษะการ
สร้างภาพยนตร์ น าไป
สร้างสรรค์ผลงาน 
 

16 โครงการจัดซ้ือ
จอโทรทัศน์เพื่อ
พัฒนาสือ่และแหล่ง
เรียนรู้ห้องนาฏศิลป์
(งบพัฒนาสื่อและ 
แหล่งเรียนรู้) 

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

1. ประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอนวชิาทัศนศิลป์  ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 
5. สรุป และประเมินผลโครงการ 
 

ผลิต (Outputs)  
1.  นักเรียนและครูร้อยละ 80 
ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
นาฏศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 
2.  วัดสุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) มีสภาพพร้อมใช้งาน
ร้อยละ 100 
3.   มีแหล่งเรียนรู้ สื่อวัสดุ 
นวัตกรรมที่เอือ้ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เพียงพอกับผู้เรียน ร้อยละ 100  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.  การจัดการเรียนการสอน
และการด าเนินงานของครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(นาฏศิลป์)  
     มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
2.  ครูผู้สอนและนักเรียนได้รับ
ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียน
การสอน 
3.   ห้องเรียนนาฏศิลป์ มีวัสดุ 
สื่อ นวัตกรรมที่เอื้อตอ่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 



42 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

17 โครงการศิลปศึกษา
สร้างสรรค์และพัฒนา
สู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 1. เพือ่พฒันาทกัษะด้าน
ความคิดและจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนสู่งาน
อาชพี 
2.  เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้
มีอารมณ์สุนทรียะ  รักสงบและ
มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักน า
ทรัพยากรที่มีในทอ้งถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในงานศิลปะ 
 

 1. ประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอนวชิาทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 
5. สรุป และประเมินผลโครงการ 

  ผลผลติ (Outputs)  
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวทิยา 
จ านวน 647 คน น าทรัพยากร
ในท้องถิ่น มาสร้างสรรค์งาน
ศิลปะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่
งานอาชพีในอนาคต 
 ผลลัพธ์ (outcome) 
 1.  นักเรียนสามารถใช้ความรู้  
ความสามารถและทกัษะด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  
เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ทักษะด้านความคิดและ
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 
2. นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์
สุนทรียะ  รักสงบ  และมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 3. นักเรียนสามารถน า
ทรัพยากรที่มีในทอ้งถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในงานศิลปะ 
 

18 โครงการพัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน
ฟากทา่วทิยาได้ใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัย 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน
ฟากทา่วทิยาได้พัฒนาทกัษะ 
ความสามารถให้ดีย่ิงขึ้นไปโดย
ใช้สื่อการสอนทีท่ันสมัย 
 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. จัดท าโครงการ และเสนอ
โครงการเพือ่ขออนุมัติ 
 3. ด าเนินตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
 5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนในโรงเรียนฟากทา่
วิทยาได้ใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัยทกุคน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนในโรงเรียนฟากทา่
วิทยาได้ใช้ทกัษะ ความสามรถ
ในการแข่งขัน และไดพ้ัฒนา
ทักษะ ความสามารถให้ดีย่ิงขึ้น 
 

19 โครงการการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาสีภายใน 
โรงเรียนฟากท่าวิทยา 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการเล่นกีฬา      
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพ
ติด 
 

1.ประชุมครูในกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา เพือ่วางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ให้เกิด
ประโยชน์ 
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน         
 5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 3.1 ผลผลิต (Outputs)   
 นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา 
จ านวน647 คน มีความรู้ความ
เข้าใจในการเล่นกีฬาแตล่ะ
ประเภทและได้ออกก าลังกาย
ทุกคน 
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวทิยา  
ร้อยละ  80  มีทักษะ มีสุขนิสัย 
มีสุขภาพกาย มีสุขภาพจิตที่ดี
ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
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20 โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักและเห็น
ความส าคัญของงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. เพื่อพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวาง
แผนการน าเสนอโครงการและ
รายละเอียดการด าเนินงาน 
2. เสนอโครงการต่อหวัหน้ากลุ่ม
บริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ประชุมปรึกษาหารือครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทกุคน ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
    4.1 จัดท าคู่มือ/เอกสาร
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
แจกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
    4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาให้เกิด
ความตระหนัก มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความช านาญ และมีทกัษะใน
การด าเนินการบริหารและการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
    4.3  ด าเนินการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
    4.4  ด าเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ท าการวิเคราะห์
และปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 

ผลิต (Outputs)  
1.  เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
จ านวน 50 คน เกิดความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
มีความรู้ความเขา้ใจในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักและเห็น
ความส าคัญของงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

21 โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วม 
ศูนย์บริการทางการ
ศึกษาพิเศษ (Special 
Student Service : 
SSS) 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนร่วมและจัดการ
เรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพเิศษ  
2. เพื่อจัดหาหรือพัฒนาสื่อหรือ
วัสดุทางการศึกษาส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการอา่น การเขียน
และการคิดค านวณ ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
3. เพื่อให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ หรือเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนาขึ้นตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มงาน
และฝ่ายงานวชิาการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดในรายละเอียด
กิจกรรม 
5. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน
เป็นระยะๆ เพื่อรายงานสภาพ
ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาและ
แกไ้ขในระหว่างการด าเนินงาน 

ผลิต (Outputs)  
-  นักเรยีนโรงเรียนฟากท่า
วิทยา จ านวน 647 คน  ได้รับ
การคัดกรองตามแบบการคัด
กรองเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และนักเรียนที่
ถูกคัดกรองว่ามีความบกพร่อง
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนร่วมและจัดการ
เรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพเิศษ จัดหาหรือ
พัฒนาสือ่หรือวัสดทุาง
การศึกษาส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนเพือ่พัฒนาทักษะ
ด้านการอา่น การเขียนและการ
คิดค านวณ ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
และพัฒนาขึ้นตามศักยภาพ
ของแตล่ะบุคคล  
 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้รับการ
พัฒนาขึ้นตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ได้รับการคัดกรอง
ตามแบบการคัดกรองเดก็ที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
และนักเรียนที่ถกูคัดกรองว่ามี
ความบกพร่องได้รับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนร่วม
และจัดการเรียนการสอน
ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ จัดหาหรือพัฒนาสื่อหรือ
วัสดุทางการศึกษาส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการอา่น การเขียน
และการคิดค านวณ 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

22 โครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติ
อยู่ในระดับดี  
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลากหลายวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่นเขา้ร่วมกิจกรรมและ
น าไปใช้ชีวิตประจ าวันได ้
3.  นักเรียนน าหลักค่านิยมคน
ไทย12  ประการ และ
คุณลักษณะอันพังประสงค์ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
และการด าเนินชีวิต  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตปกติ
สุขในสังคม 
4.  นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิด 
มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
5.  นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบ  สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เพื่อวางแผนเตรียมการ
จัดกิจกรรม ซ่ึงมี 8 กิจกรรม คือ 
    - กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
    - กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา  
    - ประกวดสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ 
    - แข่งขันตอบปัญหา 
    - กิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์
พระพทุธศาสนา เช่นตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง 
    - กิจกรรมแข่งขันเลา่นิทาน , 
บรรยายธรรม 
     - กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
     - กิจกรรมรักเทิดทูนในสถาบัน
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ผลผลิต (Outputs)  
1. ผู้เรียนจ านวน 646 คน มี
ความรู้ความเขา้ใจและ
ตระหนักในวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา และวัน
ส าคัญอื่น ๆ สามารถชกัชวน
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม และน าไป
ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ผู้เรียนจ านวน 647 คน  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใช้หลัก
ค่านิยมคนไทย 12  ประการ 
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็น
คนดี มีปัญญา  มีคุณภาพชวีิตที่
ดี  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
สูงขึ้น  
2.  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
และเขา้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่นเขา้ร่วมกิจกรรม 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ใช้ชีวิตโดยน าหลกัค่านิยมคน
ไทย 12 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไป
ประยุกต์ใช้ มีชีวิตปกติสุขใน
สังคม มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนรู้สูงขึ้น สามารถแข่งขันสู่
เวทีระดับโลก 
 



46 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

23 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 1. คณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนนักเรียนมีระบบการบริหาร 
งานขององค์การบริหารส่วน
นักเรียนที่ชัดเจนตามหลักการของ
ประชาธิปไตย 
2.  คณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนนักเรียนได้ฝึกการท างานเป็น
ทีม  
3.  นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา
ทุกหอ้งทกุชั้นมีการด าเนินงาน
ประชาธิปไตยในห้องเรียนอย่าง
เป็นระบบและฝึกการอยู่ร่วมกัน
ตามหลักประชาธิปไตย 
4.  นักเรียนและคณะท างานฝึก
การท างานและพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพของตนเอง 

1.  ประชุมชี้แจง/เสนอโครงการ 
2.  แต่งตั้งคณะท างาน 
3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4.  ด าเนินงานตามปฏิทินงาน 
5.  ประเมินงาน 
6.  สรุป/รายงานผลงานโครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
 1.  โรงเรียนฟากท่าวิทยามี
คณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนนักเรียนที่เป็นระบบ
สามารถบริหารจัดการและ
ปกครอง  ดูแลนักเรียนโรงเรียน
ฟากทา่วทิยาทุกคนได ้
2.  นักเรียนโรงเรียนฟากทา่
วิทยาทุกหอ้งเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการนักเรียนที่ชัดเจน 
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อยา่ง
มีความสุข 
3.  นักเรียนโรงเรียนฟากทา่
วิทยาทุกคนให้การยอมรับการ
ปกครองดูแลจาก
คณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนนักเรียน   

24 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

1. เพื่อสร้างกระแสนิยมให้กับ
นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 
และสนับสนุนให้นักเรียนจัด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชน  
2. เพื่อให้นักเรียนทกุคนใน
โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นสมาชกิ
ชมรม To be number one และ
สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจให้แก่ตนเอง 
3.  เพื่อให้นักเรียนแกนน าสามารถ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตแก่เยาวชน และ
เสริมสร้างทกัษะการช่วยเหลือผู้มี
ปัญหาสุขภาพเบื้องต้น  
4. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาหรือ
ต้องการความช่วยเหลอืได้รับ
ค าปรึกษาแนะน า ที่ถูกตอ้ง
เหมาะสม นักเรียนได้มีโอกาสใช้
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ โดยเข้า
ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง  

1. ประชุมปรึกษาหารือ เสนอ
ความคิดเห็น และคัดเลือกเรื่องที่
จะท าโครงงาน 
2. แบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
และหาขอ้มูลในการด าเนินงาน 
3. รวบรวมข้อมูลทีไ่ด้จาก
การศึกษาค้นคว้า น ามาวิเคราะห์
และเลือกใช้ส่วนที่ส าคญั 
4. เขียนเค้าโครงงาน 
5. น าโครงร่างของโครงงานไป
ปรึกษาและขอค าแนะน าจาก
อาจารย์ 
6.น าข้อเสนอแนะจากอาจารย์มา
ปรับปรุงโครงงานให้ดีขึ้น 
 

ผลิต (Outputs)  
-  นักเรียนระดับชั้นม.1- 6  ทุก
คนจ านวน 647 คน และ
บุคลากรในโรงเรียนฟากท่า
วิทยา  จ านวน 42 คน เป็น
สมาชิกชมรม To be number 
one และสามารถเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ตนเอง 
นักเรียนที่มีปัญหาหรือตอ้งการ
ความช่วยเหลอืได้รับค าปรึกษา
แนะน า ที่ถกูต้องเหมาะสม 
นักเรียนได้มีโอกาสใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 
และร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เผย 
แพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาร
เสพติดในกลุ่มเยาวชน สามารถ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
ตนเองนักเรียนแกนน าสามารถ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตแก่เยาวชน  
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โครงการ/กิจกรรม 

25 โครงการภูมิคุ้มกัน
รวมพลังร้ัวม่วง-เขียว 

1.  เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและ
ย่ังยืน 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ใหแ้ก่
สถานศึกษาในการน าไปพัฒนา
และสร้างระบบการป้องกันและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด อบายมุข 
ปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา  
 

1. ประชุมครูในกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน  เพื่อวางแผน
เตรียมกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาระเบียบวินัย  ป้องกัน และ
แกไ้ขพฤตกิรรมนักเรียน 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ผลผลิต (Outputs)   
1. นักเรียน 647 คน มีความ
ตระหนักถึงอันตรายจากยาเสพ
ติด 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ 
ศพส.อ าเภอฟากทา่  สถานี
ต ารวจภูธรฟากท่า โรงพยาบาล
ฟากทา่ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอฟากทา่  กองร้องต ารวจ
ตระเวนชายเดน ๓๑๔ องค์การ
บริหารส่วนต าบลฟากท่า และ
เทศบาลต าบลฟากท่า มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการกิจกรรม 
ผลลัพธ ์(Outcomes)  
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตส านึก
ร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า 
เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุข 
2. ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น า
ทางศาสนา มีจิตส านึกในการ
ดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวขอ้งกับ
ยาเสพติดและอบายมุข 
3. นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จัก
เสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติด 

26 โครงการธนาคารขยะ
โรงเรียน 

1. เพื่อแกไ้ขปญัหาขยะภายใน
โรงเรียน 
2. เพื่อปลกูจิตส านึกให้นักเรียน
รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนของตนเองให้น่าอยู่ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝกึทักษะด้าน
การท างานและการจัดการขยะให้
เกิดมูลค่า 
 

1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่
ที่มีขยะเป็นจ านวนมาก 
2. ประชุมวางแผนกับ  องค์การ
บริหารส่วนนักเรียน 
3. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ผลิต (Outputs)  
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 จาก
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนโรงเรียนฟากทา่
วิทยามีจิตอาสา  มีความสนใจ 
ให้ความร่วมมือ  
มีความกระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรมและมีเจตคติที่ดีตอ่
กิจกรรมธนาคารขยะ   
2. นักเรียนเกิดการพัฒนาดา้น
จิตใจ  มีคุณธรรมจริยธรรม ท า
หน้าที่ของตนตามพลเมืองที่ดี
ของสังคม 
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27 โครงการเยี่ยมบ้าน 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  
2. เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพ
และเกิดประสทิธิผล 
 

1.  จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
2. ประชุมและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
3. ประชาสัมพันธ์การออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. วิเคราะหแ์ละปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ผลิต (Outputs)  
1.  นักเรียนโรงเรียนฟากทา่
วิทยา จ านวน 649  ได้รับการ
เยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษาทุกคน                                  
2.  คัดเลือก นักเรียนตัวอย่าง 
และแม่ตัวอย่าง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.  นักเรียนรู้จักหน้าทีแ่ละการ
ปฏิบัติตนขณะอยู่กับบ้าน 
2.  ครูที่ปรึกษาได้ข้อมลู
รายบุคคลอย่างละเอียด เพือ่จัด
เตรียมการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 

28 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระเบียบวินัย 
ป้องกันและแกไ้ข
พฤตกิรรมนักเรียน 
 

1. เพื่อปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของ
นักเรียนไปในทางทีพ่ึงประสงค์ 
2. เพื่อลดจ านวนนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงให้น้อยลง  
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษ
ภัยของสิ่งเสพติด 
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของระเบียบวินัยใน
โรงเรียน 
5. เพื่อให้ความคุ้มครองนักเรียน
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 

1. ประชุมครูในกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน  เพื่อวางแผน
เตรียมกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาระเบียบวินัย  ป้องกัน และ
แกไ้ขพฤตกิรรมนักเรียน 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

ผลผลิต (Outputs)   
-   นักเรียนโรงเรียนฟากทา่
วิทยา จ านวน  647 คน  ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาระเบียบ
วินัย  และแกไ้ขพฤตกิรรม
นักเรียน    
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
-  นักเรียนเป็นคนดี  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 

29 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 
3,6 
 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมทางดา้น
จิตใจของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2556 
ที่จะจบการศึกษาปีการศึกษา  
2556  และด าเนินชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษาได้อยา่งสมบูรณ์ 
 2. เพือ่ให้นักเรียนตระหนักเห็น
คุณค่าของตนเอง และสถาบัน 
 

1. ประชุมครูเพื่อวางแผนการ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ 
ม.6 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติจากผูอ้ านวยการโรงเรียน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ผลผลิต (outputs) 
1. นักเรียนมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ
ก่อนที่จะจบการศึกษาจากฟาก
ท่าวทิยา 
ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเอง
และสถาบัน 
2. นักเรียนเกิดความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างคณะครูและ
นักเรียนที่จะจบชั้น ม.6 
3. นักเรียนเกิดความตระหนัก
และรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษา
อยู่ 
ผลลัพธ์ (outcomes) 
1.คณะครูและนักเรียนระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที 3 และ 6 
จ านวน 220  คน เข้าร่วม
โครงการ  
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 
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30 งานอนามัยโรงเรียน 

 

1. เพื่อให้สถานศึกษามีหอ้ง
พยาบาลที่สามารถให้บริการด้าน
ยาสามัญประจ าบ้านเบ้ืองต้นและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ข่าวสารขอ้มูลด้านการดูแลรกัษา
สุขภาพรู้จักการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองและผูอ้ื่น 
3. เพื่อให้นักเรียนไดท้ ากิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมสขุภาพ 
 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่ม
งานและฝ่ายบริหาร 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและเจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวขอ้ง 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดใน
รายละเอียดกิจกรรม 
5. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน
เปน็ระยะๆ เพื่อรายงานสภาพ
ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงานเพือ่การพฒันา
และแก้ไขในระหว่างการ
ด าเนินงาน  
6. สรุปประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ และรายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนางาน
ในปีงบประมาณต่อไป 

ผลผลิต (Outputs)   
นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6  ทุก
คนจ านวน 654 คน และ
บุคลากรในโรงเรียนฟากท่า
วิทยา  จ านวน 42 คน มีห้อง
พยาบาลที่สามารถให้บริการ
ด้านยาสามญัประจ าบ้าน
เบื้องต้นและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่นักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัย ได้รับ
ความรู้ ข่าวสารขอ้มูลด้านการ
ดูแลรักษาสขุภาพรู้จักการดแูล
สุขภาพอนามัยของตนเองและ
ผู้อื่น และ ได้ท ากิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมสขุภาพ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1. นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้ที่
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
2. โรงเรียนสามารถรักษา
คุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได ้
3. นักเรียนมีบทบาทในการ
พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
บุคคลในโรงเรียนและชุมชน 
4. สถานศึกษามีสภาพ 
แวดลอ้มที่เอื้อตอ่การเรียนรู้
และส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต 

31 โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่
โรงเรียน 
  
 

เพื่อให้โรงเรียนฟากท่าวิทยา มี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนที่มั่นคง สะอาดปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพการใชก้ารได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่ง 
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนโดยมีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการร้อยละ80 

 1.ประชุมคณะครูกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เพื่อหาวางแผนการ
ด าเนินงาน  
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.เขียนโครงการและน าเสนอ
โครงการเพือ่ขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 

ด้านผลผลิต(Outputs) 
1.  จัดห้องสนับสนุนการเรียน
การสอนได้เพียงพอกับความ
ต้องการของครูและนักเรียน
ร้อยละ 80 
2.  ซ่อมแซมอาคารเรียนให้
สวยงามและมีบรรยากาศ
ปลอดภัยร้อยละ 80 ของ
โรงเรียน 
3.  จัดห้องส านักงานให้เป็น
เอกเทศ เป็นระเบียบ มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์ 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

    สูงสุดต่อทางราชการร้อยละ 80
ของโรงเรียน 
4.  จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อ
ต่อการจัดระเบียบการเรียนการ
สอน เช่น ทาสอีาคาร
เรียน  อาคารประกอบร้ัว
โรงเรียนให้สวยงามร้อยละ 80 
ของโรงเรียน 
ด้านผลลัพธ์(Outcomes) 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้อตอ่บรรยากาศด้านการเรียน
การสอนร้อยละ 80 
2.  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เพือ่บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการ 
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ กลุ่มบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

32 พัฒนางานการเงิน
และพัสดุ   

 

  1. เพื่อพัฒนางานการเงินและ
พัสดุ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 2. เพือ่ให้บริการงานดา้นการ
เบิกจ่าย การจัดซ้ือ จัดจ้างได้
ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การบริการทางด้านการ
เบิกจ่าย และการจัดซ้ือ จัดจ้าง 
เป็นไปอย่างมีระบบ 
 

 1. ประชุมครูในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและงบประมาณ 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลผลิต (Output) 
มีระบบการเบิก จ่ายเงิน และ
การจัดซ้ือจัดจ้างทีท่ันสมัย 
เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
งานการเงินและพัสดุมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการด้านการ เบิก-จ่าย 
และการจัดซ้ือ จัดจ้างได้ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว 
 
 

33 โครงการการ
บริหารงานและ
พัฒนางานการเงิน
และงบประมาณ
(ค่าใช้จ่ายประจ า) 

1.เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนร้อย
ละ 80 มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ใน
งานราชการ 
2. เพื่อให้องค์กรมีระบบการ
สื่อสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
3. เพื่อให้บุคลากรร้อยละ 80 มี
ความเหมาะสมในวิชาชพีและการ
บริหารจัดการ  
4. เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ส านกังาน
ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีและสามารถ
บริการแก่บุคลากรทั่วไปได ้

 

1. ประชุมครูในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและงบประมาณเพื่อ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. จัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 
80  มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ใน
งานราชการตลอดเวลา 
2. มีอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ไว้บริการแก่คณะครูและ
นักเรียน ร้อยละ80 
3. บุคลากรร้อยละ 80 มีความ
เหมาะสมในวิชาชพีและการ
บริหารจัดการ 
4. อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ อยู่
ในสภาพดแีละพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและนักเรียนมีรถยนต์
ส่วนกลางไว้บริการในงาน
ราชการตา่ง ๆ  
2. ครูและนักเรียนสามารถใช้
บริการทางอินเตอร์เน็ตไดอ้ย่าง
ทั่วถึง 
3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เต็ม
ตามศักยภาพได้เรียนรู้กับครู
ตรงตามสาขาวิชา 
4. ครูและนักเรียนสามารถใช้
บริการอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ 
ได้ตลอดเวลา 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

34 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงสื่อการเรียน
การสอนและซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียน(เงินรายได้
สถานศึกษา) 

 2.1  เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์/จ้างซ่อม
บ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
มีสภาพเกา่ และ  ช ารุด   
2.2 เพื่อให้ระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อให้ผู้เรียน ครู และชุมชน
สามารถใช้บริการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ส ารวจจุดที่จะซ่อมบ ารุง 
4. ส ารวจความต้องการของ
นักเรียนและผู้ใช้บริการ 
5. ด าเนินการโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติให้แล้วเสร็จ 
6. รายงานผลการด าเนินการ
โครงการ 

ผลิต (Outputs)  
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการจัดการให้บริการ และ
จัดการเรียนการสอนได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ใช้ในการให้บริการทกุห้องมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช้
บริการของหอ้งปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไป
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

35 โครงการอบรมพฒันา
บุคลากรทาง
การศึกษา 

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑท์ี่
คุรุสภาก าหนด   
2. เพื่อให้บุคลากรปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ผู้บริหารมีความสามารถเป็นผู้น า
วิชาการ 
3. เพื่อให้บุคลากรได้น าความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาดูงาน อบรม 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
4. เพื่อให้บุคลากรมีขวญั ก าลังใจ 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ5. 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถการใช้สื่อเทคโนโลยี
พัฒนาตนเองและการเรียนการ
สอน 
6. เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณในชิชา
ชีพ มีวญิญาณในความเป็นครู  
7. เพื่อให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีกับผู้เรียน  ชุมชนและ
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย  
8. เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งม่ันใน
การพัฒนาผู้เรียนเต็มความรู้ เต็ม
ก าลัง เต็มความสามารถ 
 

1. ประชุมวางแผนเขียนโครงการ 
2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ 
3.  ด าเนินการตามโครงการ  
(บุคลากรเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน) 
4.  ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
5.  สรุปและรายงานผลการ
ด าเนนิงานตามโครงการ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
บุคลากรของโรงเรียน จ านวน 
47 คน  ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชพี 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
บุคลากรของโรงเรียนน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการ
พัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

36 โครงการร่วมมือของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษากับ
โรงเรียน 

1. เพื่อก ากับการด าเนินกิจการ
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และนโยบาย 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
3. เพื่อประสานการท างานระหว่าง
สถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  
 

1. ประชุมวางแผนเขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 

ผลผลิต (Outputs) 
คณะกรรมการฯ ก ากับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา อกีทั้งการประสาน
การท างานระหว่างสถานศึกษา
และคณะกรรมการฯเป็นไป
ด้วยดี 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
 



54 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย วิธีด าเนินการอย่างย่อๆ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

37 โครงการจัดจ้าง
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนสาขาทีข่าด
แคลน และลูกจ้างชั่วคราว 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้มีประสิทธภิาพสูงขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครู
ที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ความถนัดในสาขาวิชา 

 
 

 
 

1. ประชุมวางแผนเขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- มีครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 
อัตรา 
- มีครูวิชาเอกภาษาจีน        1 
อัตรา 
- มีลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)   1  
อัตรา 
- มีลูกจ้างชั่วคราว(นักการภาร
โรง) 1 อัตรา 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพโรงเรียนมีบุคลากร
เพียงพอเกิดความคล่องตวัใน
การการบริหารจัดการมี 
คุณภาพตามโครงการโรงเรียน
ในฝัน 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา 
      11.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              สรุปผลการประเมินคุณภาพในของสถานศึกษาตามมาตรฐานและภาพรวมแต่ละด้าน   
โดยสถานศึกษาเปรียบเทียบกับต้นสังกัด 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

การประเมินคุณภาพภายใน 
 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ด้านคุณภาพผู้เรียน (มี 6 มาตรฐาน คือ 1-6) ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึง
ประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการศึกษา(มี 5 มาตรฐาน คือ 7-12) ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

การประเมินคุณภาพภายใน 
 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ดา้นคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับ 
คุณภาพสูงขึ้น    

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
      12.1   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้หลัก) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์       
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง       
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น       
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 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
สถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 86.63  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสมศ. รอบสาม      รับรอง     ไม่รับรอง  
 
 
 
 
 
 



58 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา  
 ผู้เรียนควรได้รับการประเมิน ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการ
สอนตามกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ และมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ทันสมัย และน าผลไป
ใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และโรงเรียนฟากท่าวิทยา มี
โครงสร้างชัดเจนโดยการด าเนินกิจกรรมน าระบบคุณภาพ  ( PDCA ) มาใช้ในการบริหารงาน 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา  
 สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง และวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับพอใช้ 
 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทแสดงความ
คิดเห็นในทุกๆ ด้านเป็นส่วนน้อย 
 มาตรฐานด้านการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูไม่ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่หลากหลาย
และขาดความต่อเนื่องครูทุกคนควรประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ไม่สม่ าเสมอ และขาดรูปแบบ 
 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      จุดเด่น 
      1. เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

2. เป็นโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
3. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร 
4. เป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงจากกระทรวงการคลัง 
5. กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบนิยมไทย 
6. โรงเรียนได้รับรางวัลสปอร์ตโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 
7. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง กีฬา สพฐ. เกมส์ 2554 
8.สถานศึกษามีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน  โดยติดประกาศ   ป้ายไวนิลหน้าโรงเรียน  

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานผ่านเว็ปไซต์ของ โรงเรียน (http://www.ftwschool.ac.th ) สถานี
วิทยุกระจายเสียงของ “วิทยุชุมชน   คนฟากท่า”  ในรายการ “ผอ.ธงชัย  ปิ่นทอง พบประชาชน”  เพ่ือเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  ประกาศเกียรติคุณ ต่อสาธารณชน 
 

http://www.ftwschool.ac.th/


59 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT  และ  O – NET  5 กลุ่มสาระหลัก ต่ ากว่าเกณฑ์ 

        2. ห้องปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มสาระฯขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3. ระบบเครือข่ายผู้ปกครองยังไม่เป็นระบบและการท างานยังขาดประสิทธิภาพ 
  ความต้องการการช่วยเหลือ 

1. จ านวนครูในสาขาที่ขาดแคลน (คณิตศาสตร์ ภาษาไทยเป็นต้น) 
2. โรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิดท าให้การรักษาความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียน

เป็นไปด้วยความล าบาก 
3. งบประมาณในการด าเนินการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระดับดี ขึ้นไป 
2. จ านวนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในจ านวนที่เพ่ิมมากข้ึน และคณะที่สูงขึ้น 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและพร้อมให้บริการนักเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. พัฒนางานระบบ ICT ให้ทันสมัยและให้บริการอย่างทั่วถึงและและมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ให้ชัดเจน 
6. พัฒนาความพร้อมของนักเรียนและบุคลากรสู่อาเซียน 
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ตอนที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองสถานศึกษา 

 
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  

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สืบสานภูมิปัญญาไทย ใช้ชีวิตพอเพียง    
สู่มาตรฐานสากล ( World Class ) 

 

พันธกิจ 
 

1.  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามความสนใจและศักยภาพ 
     ของผู้เรียน 
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
5.  จัดกิจกรรมส่งเริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
7.  ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 

เป้าประสงค์ 
 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล  มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ รักษ์ภูมิปัญญาไทย สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงๆได้อย่างมีความสุข 
 

อัตลักษณ์ 
นิยมไทย ใฝ่ดนตรี กีฬาเด่น เน้นประชาธิปไตย 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
1.นิยมไทย 
2.โปงลาง 

 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  เร่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญตามความสนใจและ      
                    ศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
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3.  แนวทำงกำรพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

นโยบายของโรงเรียนฟากท่าวิทยา 
 

1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

     1.1  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยให้มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกรายวิชา 
     1.2  พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน คือ รู้ตน รู้คน รู้เวลา  
           รู้สถานที ่ มีจิตสาธารณะ 
     1.3  พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
     1.4  พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
2.   ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

     2.1   จัดให้ผู้เรียนได้เรียน เต็มเวลา เต็มเนื้อหา เต็มความสามารถ 
     2.2   พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน 
     2.3   จัดให้มีการก ากับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
3.   ด้านการบริหารจัดการ 
 

     3.1   บรหิารเชิงระบบ โดยใช้การบริหาร 4  งาน 
     3.2   มีระบบการติดตามประเมินผล 
4.   ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

     4.1   ประสานงานในการจัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดวิถีชีวิตและปราชญ์ชาวบ้าน 
     4.2   จัดให้มีแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนทั้งด้านกีฬา ดนตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)    

  และด้านวิชาการอ่ืน ๆ 
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4.  กลยุทธ์กำรพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

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.ประจ าต าบลที่เชื่อมโยง ร.ร.ดีประจ าต าบล” 
5.  คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา “เครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  
      และบริหารจัดการ” 
6. คุณภาพครู “วิชาชีพชั้นสูง และต่อยอดการพัฒนา” 
 

 

6    กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 
  ทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่  2   ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  3   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสการพัฒนา 
เต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่  4    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่  5    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่  6         พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 

เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้นภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ 

สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลด
อัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรองรับมาตรฐานการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่าน
การรับรองจากการประเมินภายนอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

                   กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 39   (ส่วนอุตรดิตถ์) 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักไม่น้อยกว่า ร้อยละ  50  ภายในปี 2554  โดยภายในปี 
2552  เพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 3 ในภาพรวมของจังหวัด 

โรงเรียนทุกโรงได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินภายนอก และภายใน ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80  
ผ่านการประเมินมาตรฐานของ สมศ. ในระดับดีขึ้นไป 

โรงเรียนมีหลักสูตรที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการน าแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากชุมชน สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในท้องถิ่น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
สามารถเชื่อมโยงให้สอดคล้องต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ทุกกลุ่มจังหวัด 

โรงเรียนทุกโรงมีครูท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 10 

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน และเป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะ
ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
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5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

1.พัฒนางาน
พัสดุวิชาการ 

1. เพื่อให้คณะครูมีวัสดุ-
อุปกรณ์ส านักงาน 
(กระดาษ) เพื่อใช้จัดท าใบ
งาน ใบความรู้ ข้อสอบ
วัดผลประเมินผลการเรียน
อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิผล 
2. เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีศักยภาพตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 
 

3.1 ผลผลติ (Outputs)   
1. คณะครูจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินโดยใช้ 
เอกสารใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบประกอบการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู  จ านวน 39 คนและนักเรียน 
648 คน       
 2.  มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของครู
และนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
คณะครูและนักเรียนพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วน เพื่อให้คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพฒันาไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่4  
ตัวบ่งชี้  4.2 

2.พัฒนางาน
ทะเบียนและ
วัดผล
ประเมินผล 

1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอ อ านวยความ
สะดวกต่อการจัดท า
ทะเบียนนักเรียน 
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอ อ านวยความ
สะดวกต่อการวัดผล
ประเมินผล 
3. เพื่อจัดท าเอกสารทาง
วิชาการไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
รวดเร็ว 

ผลผลผลิต (Outputs) 
-  มีเอกสารหลักฐานทางวิชาการเพือ่อ านวยความ
สะดวกต่อการจัดท าทะเบียนนักเรียน 
-  มีเอกสารที่เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลที่ถกูต้อง 
เป็นระบบของนักเรียนจ านวน 648 คน 
-  นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส สามารถแกไ้ขผลการ
เรียนให้ผ่านเกณฑ์ ได้ 100 % 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล สามารถ
ด าเนินงานด้วยความถกูต้องรวดเร็วตามระเบียบของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที ่ 1,2 
ตัวบ่งชี้  1.1, 2.2,2.3 

3.โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

3. 1.  เพือ่ส่งเสริม  
สนับสนุนให้มีการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสม 
2.  เพือ่การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์
ต่อวงการศึกษาต่อไป 
 
 

3.ผลผลิต (Outputs) 
-  งานพัฒนาหลกัสูตรฯ และแต่ละกลุ่มสาระร่วมกัน
ประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  งานพัฒนาหลกัสูตรฯและตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างการเรียนและจัด
ตารางเรียน/ตารางสอน 
- ครูน าเสนอผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  มีการประเมิน พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละกลุ่ม
สาระให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้ เรียน ชุมชนและทอ้งถิ่น 
- แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวางแผน จัดครูผู้สอน 
จัดตารางเรียน/ตารางสอน 
-  ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มีประ สิทธิภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
 

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

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

4.โครงการ
ส่งเสริมแนว
การประกอบ
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อส่งเสริมแนวทางการ
ประกอบอาชพีใหแ้ก่ผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและย่ังยืน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อเปิดโลกของผู้เรียน
ให้กว้างขวางหลากหลาย
เพื่อเป็นทางเลอืกในการ
ประกอบอาชพีในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- ผู้เรียนมีโลกทัศน์การเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 
- ผู้เรียนสามารถวางแผนการประกอบอาชพีของตนเอง
ได้ในอนาคตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชพีที่สุจริตและ
สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ของตนเองได ้
-  ผู้เรียนสามารถเลือกวางแผนการเรียนต่อตามสาย
อาชพีที่ตนเองชื่นชอบตามความถนดัหรือมีอาชพีที่
ตนเองพึงพอใจโดยยึดหลักการวางแผนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรฐานที ่1,2 
ตัวบ่งชี้  1.1, 1.2 

5.โครงการเยีย่ม
บ้าน  

1. เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
นักเรียน 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน 
และชุมชน 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูล
ในการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
  

ผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จ านวน 648  ได้รับ
การเย่ียมบ้านจากครูที่ปรึกษาทุกคน                                  
-  คัดเลือกบ้านตัวอย่าง  นักเรียนตัวอย่าง และแม่
ตัวอย่าง  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
-  โรงเรียน บ้าน  และชุมชนมีความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน 
-  โรงเรียนมีข้อมูลในการจัดระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที ่ 3 
ตัวบ่งชี้  3.2 

6.โครงการเพลง
สูห่นัง 
สร้างสรรค ์
 

 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
สร้างสรรค์บทเพลง , 
ทักษะการถ่ายภาพ 
และทกัษะการสร้าง
ภาพยนตร์ 
2.  เพือ่ให้นักเรียนมีการฝกี
ทักษะด้านการสร้างสรรค์
บทเพลง, ทักษะการถ่าย
ภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการสร้างสรรค์บท
เพลง , การถา่ยภาพ และ 
การสร้างภาพยนตร์ พัฒนา
สู่การเป็นมืออาชพี 
 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะในการสร้างสรรค์
บทเพลง,ทักษะการถา่ยภาพและทกัษะการสร้าง
ภาพยนตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนน าความรู้ ความสามารถด้านทักษะการ
สร้างสรรค์บทเพลง,การถา่ยภาพและการสร้าง
ภาพยนตร์น าไปสร้างสรรค์ผลงานได้ 

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี ้3.2,3.3,3.4 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

7.โครงการ
พัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม  
น าชีวติ  
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยู่ใน
ระดับดี  มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในหลายหลาย
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน
ประเพณีของนานาชาตแิละ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญั
ทางศาสนา สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่นเขา้ร่วม
กิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การด าเนินชีวิต         
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีชีวิตปกติสขุในสังคม 
4. นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้
ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปล่ียนผลงาน
ระดับภาค/ระดับชาติ เช่น 
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
คุณธรรม 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีความรู้ความเขา้ใจและ
ตระหนักในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  และเขา้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และวนัส าคัญอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่น เข้าร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิต
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ มีชีวิตปกติ
สุข ในสังคม และสามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีผล สัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น สู่
มาตรฐานสากลมขีีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพทุธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่นเขา้ร่วม
กิจกรรม  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขใน
สังคม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถแข่งขันสู่
เวทีระดับโลก 

มาตรฐานที ่ 1,2,4 
ตัวบ่งชี้  
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

8.โครงการ
พัฒนางาน
บริหารงาน
บุคคล 
 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บุคคลกรโรงเรียนและเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
อบรม ประชุม สัมมนา  
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพ ยึดม่ันใน
ระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชพี เลื่อนต าแหน่งและ
ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคง
และความก้าวหน้าใน
วิชาชพี ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาด
แคลนครู มีครูสอนตรงตาม
วุฒิ ท างานตามความรู้
ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู จ านวน 39 คน ,พนักงานราชการ 3 คน ,ครูอัตรา
จ้าง 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว  3 คน  ช่างครุภัณฑ์ 2 
คน  และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ได้รับการพัฒนา
ตนเองในการเขา้รับการอบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดู
งานนอกสถานที่  และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดม่ันในกฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มี
การเลือ่นต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความ
มั่นคงและเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครูเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียน และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
สูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลได ้
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี ้3.1,3.2 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

 6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี
สื่อสารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กร
มีการสื่อสารภายในองค์กร
ที่ดี  มีกิจกรรมร่วมกันทั้ง
ด้านนันทนาการ กิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร  ได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดกิารที่เหมาะสม
และเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีพอสมควรรู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานและด าเนินชีวิต 

- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร รู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบเกิดผลส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพัฒนา มี
ความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลังใจ มี ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการเรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อเตรียมตัว
ความพร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมดีเด่น 
ของโรงเรียน  ครู  และนักเรียน                                                                                                                                         
ครูและนักเรียน 625 คน มีความรู้ความเขา้ใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร รู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิต 
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กลยุทธ์ที่ 2  เร่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญตามความสนใจและศักยภาพของ        
                   นักเรียน   
    

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
1.โครงการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 

1.  เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาทกัษะใน
การใช้ภาษาไทยของนักเรียน 
2.  เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
ความสามารถในการใชท้ักษะทาง
ภาษาไทย   
3.  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาไทยในฐานะที่เป็น
ภาษาประจ าชาต ิ
  
 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
-   นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา จ านวน  648  
คน  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทกัษะภาษาไทย
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา จ านวน  648 คน  
ได้แสดงความสามารถและร่วมกิจกรรมในการใช้
ทักษะทางภาษาไทย 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทกัษะ
ทางภาษาไทยมากขึ้น 
-  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
ภาษาไทยมากขึ้น 
-  นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาไทย 
 
 
 

มาตรฐานที ่1,3 
ตัวบ่งชี้  1.1-1.3,  
15.2-15.3 

2. โครงการการ
แข่งขันกรีฑา กีฬา
สีภายในโรงเรียน
ฟากทา่วทิยา 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการเล่นกีฬา 
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพตดิ 
 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา จ านวน 648 คน 
มีความรู้ความเขา้ใจในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท
และไดอ้อกก าลังกายทกุคน 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา  ร้อยละ  80  มี
ทักษะ มีสุขนิสัย มีสุขภาพกาย มีสขุภาพจิตที่ดี
ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 
 
 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้  1.1 

3.โครงการพฒันา
สื่อและแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
 

เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
 

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

มาตรฐานที ่ 1,2 
ตัวบ่งชี้  1.4,2.1,2.2 



73 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
4.โครงการ
ปรับปรุงโต๊ะห้อง
วิทยาศาสตร ์
 

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

ผลผลผลิต (Outputs) 
- นักเรยีนโรงเรียนฟากทา่วิทยา  จ านวน 648 คน 
ได้รับการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถทางด้านทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
-  นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้  1.1 

5.โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะ
กระบวนการ
คณิตศาสตร ์
 
 

1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
การคิด  วิเคราะห์  และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้แก่
ผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยยึดความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร ์

ผลผลิต (Outputs) 
-   ผู้เรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา จ านวน  648  
คน  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
-   ผู้เรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา จ านวน  648  
คน  มีเอกสารแบบฝึกทกัษะทุกคน 
-   ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-   ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทกัษะ
การคิด  วิเคราะห์  และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้น 
-  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
คณิตศาสตร์มากขึ้น  ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์  และมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์
-  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 
 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้  1.1 

6.โครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือ 
(จังหวัดแพร)่ 
 

1.  เพือ่จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถ 
2.  เพือ่เป็นเวทีประกวดและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไป
ประกวดและแสดงศักยภาพใน
ระดับเขตภาค ระดับภาค และ
ประเทศ   
 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 70 คน 
ที่เขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขันทกัษะวิชาการทีแ่พร่ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเชิง
วิชาการและในการด ารงชีวิต ซ่ึงเกดิจากการ
แข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซ่ึงกัน
และกัน 

 มาตรฐานที ่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้  1.1-1.4, 
2.3, 3.1,3.2 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
7.โครงการเพลงสู่
หนังสร้างสรรค ์
 

 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเขา้ใจ ในการสร้างสรรค์บท
เพลง , ทักษะการถา่ยภาพ 
และทกัษะการสร้างภาพยนตร์ 
2.  เพือ่ให้นักเรียนมีการฝกีทกัษะ
ด้านการสร้างสรรค์บทเพลง, ทักษะ
การถา่ยภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างสรรค์บทเพลง , การ   
ถ่ายภาพ และการสร้างภาพยนตร์
พัฒนาสูก่ารเป็นมืออาชพี 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะในการ
สร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการถ่ายภาพและทักษะ
การสร้างภาพยนตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนน าความรู้ ความสามารถด้านทักษะการ
สร้างสรรค์บทเพลง,การถา่ยภาพและการสร้าง
ภาพยนตร์น าไปสร้างสรรค์ผลงานได้ 

มาตรฐานที ่3 
ตัวชี้วัด3.2,3.3,3.4 

8.โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 
 

1.เพื่อจัดหอ้งเรียนได้ครบตามความ
ต้องการ  เหมาะสม  สวยงาม  มี
บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนการ
สอน 
2.เพื่อจัดหอ้งส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีระเบียบในการใช้
อย่างชัดเจน 
3.เพื่อจัดหอ้งสนับสนุนการเรียน
การสอนได้เพียงพอกับความ
ต้องการของครูและนักเรียน 
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่
ช ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและ
สวยงาม 
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สวัสด-ิภาพด้านต่างๆส าหรับ
นักเรียน 
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

ผลผลิต (Outputs)  
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอ
กับความต้องการของครูและนักเรียน 
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย 
- จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ เป็นระเบียบ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ต่อการจัดระเบียบการ
เรียนการสอนเช่น ทาสีอาคารเรียน   อาคาร
ประกอบ   ร้ัวโรงเรียน  ให้สวยงาม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อบรรยากาศ
ด้านการเรียนการสอน 
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 

มาตรฐานที ่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้  1.2,2.2,3.1 

9.โครงการพัฒนา
งานแนะแนวสู่การ
เรียนรูคู้คุ่ณธรรม 
น าสู่อาเซียน 
 

1.  เพือ่พฒันางานแนะแนวนักเรียน
ให้เป็นระบบต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพือ่ให้นักเรียนได้มีสื่อ วสัดุ
อุปกรณ์ ประกอบการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตอ่และ
การประกอบอาชพี 
3.  เพือ่ให้นักเรียนสามารถศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชพีตามความ
สนใจ ความถนัดของตนเองและมี
ทักษะในการด ารงชีวิตชีวิต สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ผลผลิต (Outputs) 
-  โรงเรียนมีการพัฒนางานแนะแนวนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 
-   นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยาทกุคน  ได้รับ
การแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชพี
ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง 
ชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสขุ 

มาตรฐานที่ 1,5,6 
ตัวชี้วัด 3.1-3.5, 
5.1,5.2, 6.3 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
10. โครงการ
ศิลปศึกษา
สร้างสรรคแ์ละ
พัฒนาสูห่ลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  เพือ่พฒันาทกัษะด้านความคิด
และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนสู่งานอาชพี 
2.  เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
อารมณ์สุนทรียะ  รักสงบและมี
คุณธรรม จริยธรรม 
3.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักน า
ทรัพยากรที่มีในทอ้งถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานศิลปะ 
 
 

ผลผลิต (Outputs)  
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา จ านวน 648 คน 
น าทรัพยากรในทอ้งถิ่นมาสร้าง- สรรค์งานศิลปะ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
น าไปสู่งานอาชพีในอนาคต 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนสามารถใช้ความรู้  ความ สามารถและ
ทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะด้านความคิดและ
จินตนาการ เชิงสร้างสรรค์ 
-  นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ  รักสงบ  และ
มีคุณธรรม จริยธรรม 
-  นักเรียนสามารถน าทรัพยากรที่มใีนท้องถิ่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานศิลปะ 
 

มาตรฐานที่  3 
ตัวชี้วัด 3.2,3.3,3.4, 
3.5 
 

11.โครงการ
พัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมน าชวีิต  
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับ
ดี  มาตรฐานสากลมีขีดความสามรถใน
การแข่งขันในเวทีระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรม  และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
3. นักเรียนน าหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิตผูเ้รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม  ใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขใน
สังคม 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีความรู้ความเขา้ใจ
และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  และเขา้
ร่วมกิจกรรมวันส าคญัทางศาสนา และวันส าคัญ
อื่น สามารถชกัชวนผู้อื่น เข้ารว่มกจิกรรม  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม จริยธรรม 
น าชีวิตใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มีปัญญา  มี
คุณภาพชวีิตที่ดี  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 
สู่มาตรฐานสากลมขีีดความสามรถในการแข่งขัน
ในเวทีระดับโลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา สามารถชกัชวน 
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน 

มาตรฐานที่ 1,2,4 
ตัวบ่งชี้
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
 ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น

ส่งเสริมคุณธรรม 
ชีวิตประจ าวันได ้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ มี
ชีวิตปกติสขุในสังคม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
สูงขึ้นสามารถแข่งขันสู่เวทีระดับโลก 

 

12.โครงการ
พัฒนางาน
บริหารงานบุคคล 
 
 

1. . เพือ่พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
ยึดม่ันในระเบียบวินัย  
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชพี เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชพีได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและ
ความกา้วหน้าในวิชาชพี ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ท างานตาม
ความรู้ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี  มีกิจกรรม
ร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ  

ผลผลิต (Outputs)  
-  ครู จ านวน 33 คน ,พนักงานราชการ 3 คน ,ครู
อัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว      3 คน  
ช่างครุภัณฑ์ 2 คน  และ พนักงานขับรถยนต์ 1 
คน  ได้รับการพัฒนาตนเองในการเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเต็มตาม
ศักยภาพ ยึดม่ันในกฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
มีการเลือ่นต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น มี
ความม่ันคงและเจริญกา้วหน้าในวิชาชีพ   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครูเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียน และสอนตรงตามวุฒิร่วมกัน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลได ้
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ 
พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร 
รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ด าเนินชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึก
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที ่

มาตรฐานที่ 1,2,4 
ตัวบ่งชี้  
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
 กิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์และ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ีด่ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และด าเนินชีวิต 

รับผิดชอบเกิดผลส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพัฒนา 
มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ มี 
ความกา้วหน้าในวิชาชพี  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการเรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อเตรียม
ตัวความพร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการจัดกิจกรรม
ดีเด่น ของโรงเรียน  ครู  และนักเรียน                                                                                                                                         
ครูและนักเรียน 648 มีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ 
พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร 
รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ด าเนินชีวิต 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

1.โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอยูอ่ย่าง
พอเพียงด้วยกิจกรรม
ลูกเสอืยุวกาชาด 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสอื-ยุว
กาชาด 
2.  เพือ่ให้ผู้เรียนน าความรู้ความ
เข้าใจ และทกัษะทีไ่ด้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรยีนรู้และฝึกทกัษะกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน 
4. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ
กิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสอื-ยุว
กาชาด 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และมทีักษะการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนมี
เจตคติที่ดีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสอื-ยุวกาชาด น า
ความรู้ความเขา้ใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรมประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีิต
และแก้ปัญหาชีวิตได ้
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสอื-ยุวกาชาด มี
คุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะอย่าง
เป็นรูปธรรม 
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสอื-ยุวกาชาด เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และมี
ทักษะการอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 

มาตรฐานที่  1 
ตัวบ่งชี้  1.2 

2. โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาระเบยีบ
วินัย ป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรยีน 

1.  เพือ่ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของ
นักเรียนไปในทางทีพ่ึงประสงค์ 
2.  เพือ่ลดจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ให้น้อยลง 
3.  เพือ่ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษ
ภัยของสิ่งเสพติด 
4.  เพือ่ให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของระเบียบวินัยใน
โรงเรียน 
4.  เพือ่ให้ความคุ้มครองนักเรียน
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 
 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
-   นักเรยีนโรงเรียนฟากทา่วทิยา 
จ านวน  648  คน  ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาระเบียบวินัย  และแก้ไข
พฤตกิรรมนักเรียน    
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้  1.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
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ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

3.โครงการ To Be 
Number One 

 1. เพือ่ให้นักเรียนที่มีปัญหา หรือ
ต้องการความช่วยเหลอื ได้รับ
ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนอาสาสมัครที่
ผ่านการอบรมแล้ว  
2. เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทกัษะ
การฝกึแก้ปัญหา และพฒันา EQ 
ด้วยตนเองและจากกลุ่มเพือ่นวัย
เดียวกัน  
3.  เพือ่ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างความสุขให้ตนเอง ด้วย
การเขา้ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 
กีฬา และศิลปะ เป็นต้น  
 4.  เพื่อให้นักเรียนมีสถานทีท่ี่
เหมาะสม สะดวก สบาย ในการท า
กิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกัน  
 5. เพือ่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
ความสนใจได้เขา้รับการอบรม และ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกแกนน าของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ผลผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา จ านวน 
648 คน สมัครเป็นสมาชิกของชมรม 
TO BE NUMBER ONE และไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER 
ONE 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด มีความกลา้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี และปฏิบัติตนเป็นคนดี
ของชุมชนและสังคมได ้

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้  1.2 

4.โครงการงานอนามัย
โรงเรยีน 

1. นักเรียน ครอบครัวและบุคลากร
ในโรงเรียนได้รับความรู้ ข่าวสาร
ข้อมูลด้านการดแูลรักษาสขุภาพ 
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
รู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองและผู้อื่น 
3. โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่
สามารถให้บริการด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและ
บุคลากรไดอ้ย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  มีการด าเนินงานตามเกณฑโ์รงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน บุคลากรและชุมชน 
-  มีการจัดกิจกรรม อย.น้อย ใน
โรงเรียน 
-  จัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้
และส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้ที่มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
- โรงเรียนสามารถรักษาคุณภาพ
โรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพได ้
-  นักเรียนมีบทบาทในการพัฒนาและ
ส่งเสริมสุขภาพบุคคลในโรงเรียนและ
ชุมชน 

มาตรฐานที่ 1,3 
ตัวบ่งชี้  1.2, 3.1 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
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(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

6. โครงการพัฒนาการ
เงินและพัสด ุ

1. เพื่อพัฒนางานการเงินและพัสดุ 
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2. เพื่อให้บริการงานด้านการ
เบิกจ่าย การจัดซ้ือ จัดจ้างได้
ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การบริการทางด้านการ
เบิกจ่าย และการจัดซ้ือ จัดจ้าง 
เป็นไปอย่างมีระบบ 

ผลผลิต (Outputs) 
-  มีระบบการเบิก จ่ายเงิน และการ
จัดซ้ือจัดจ้างที่ทันสมัย เป็นไปอย่างมี
ระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
งานการเงินและพัสดุมีประสิทธิภาพ
และสามารถให้บริการด้านการ เบิก-
จ่าย และการจัดซ้ือ จัดจ้างไดถู้กตอ้ง 
รวดเร็ว 
 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี ้12.1 12.2 12.5 
13.1 13.2 13.3 13.4 
13.5 

7. โครงการการ
บริหารงานและ
พัฒนาการเงนิ
งบประมาณ  

โรงเรียนมรีถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ใน
งานราชการ 
2. เพื่อให้องค์กรมีระบบการสื่อสาร
ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
3. เพื่อให้มีบุคลากรในวิชาชพีที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ 
4. เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ส านกังาน
ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีและสามารถ
บริการแก่บุคลากรทั่วไปได ้
 

1. เพื่อให้บุคลากรใน 
ผลผลิต (Outputs)  
-  มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ในงาน
ราชการตลอดเวลา  พร้อมใช้งาน 
-  มีอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรไว้บริการ
แก่คณะครูและนักเรียน 
-  มีบุคลากรในวิชาชพีที่เหมาะสมกบั
การบริหารจัดการ 
-  มีอุปกรณ์ส านกังานต่าง ๆ อยู่ใน
สภาพดแีละพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  ครูและนักเรียนมีรถยนต์ส่วนกลางไว้
บริการในงานราชการต่าง ๆ  
-  ครูและนักเรียนสามารถใช้บริการทาง
อินเตอร์เน็ตไดอ้ย่างทัว่ถึง 
-  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เต็มตาม
ศักยภาพได้เรียนรู้กับครูตรงตาม
สาขาวิชา 
-  ครูและนักเรียนสามารถใช้บริการ
อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 
 

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

8.โครงการเพลงสู่หนัง
สร้างสรรค ์
 

 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเขา้ใจ ในการสร้างสรรค์บท
เพลง , ทักษะการถา่ยภาพและ
ทักษะการสร้างภาพยนตร์ 
2.  เพือ่ให้นักเรียนมีการฝกีทกัษะ
ด้านการสร้างสรรค์บทเพลง, ทักษะ
การถา่ยภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างสรรค์บทเพลง, การ
ถ่ายภาพ และ การสร้างภาพยนตร์ 
พัฒนาสูก่ารเป็นมืออาชพี 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะใน
การสร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการ
ถ่ายภาพและทกัษะการสร้างภาพยนตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนน าความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์บทเพลง,การ
ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์น าไป
สร้างสรรค์ผลงานได ้

มาตรฐานที ่3 
ตัวชี้วัด3.2,3.3,3.4 
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9. โครงการศิลปศึกษา
สร้างสรรคแ์ละพัฒนา
สู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  เพือ่พฒันาทกัษะด้านความคิด
และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนสู่งานอาชพี 
2.  เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
อารมณ์สุนทรียะ  รักสงบและมี
คุณธรรม จริยธรรม 
3.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักน า
ทรัพยากรที่มีในทอ้งถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานศิลปะ 
 
 

ผลผลิต (Outputs)  
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา จ านวน 
648 คน น าทรัพยากรในท้องถิ่นมา
สร้าง- สรรค์งานศิลปะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่งาน
อาชพีในอนาคต 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนสามารถใช้ความรู้  ความ 
สามารถและทกัษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์  เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะด้านความคิดและ
จินตนาการ เชิงสร้างสรรค์ 
-  นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ  รัก
สงบ  และมีคุณธรรม จริยธรรม 
-  นักเรียนสามารถน าทรัพยากรที่มใีน
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ศิลปะ 
 
 
 

มาตรฐานที่  3 
ตัวชี้วัด 3.2,3.3,3.4, 
3.5 
 
 

10.โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 
 

1.เพื่อจัดหอ้งเรียนได้ครบตามความ
ต้องการ  เหมาะสม  
 สวยงาม  มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนการสอน 
2.เพื่อจัดหอ้งส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีระเบียบในการใช้
อย่างชัดเจน 
3.เพื่อจัดหอ้งสนับสนุนการเรียน
การสอนได้เพียงพอกับความ
ต้องการของครูและนักเรียน 
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่
ช ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและ
สวยงาม 
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สวัสด-ิภาพด้านต่างๆส าหรับ
นักเรียน 
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

ผลผลิต (Outputs)  
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน 
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย 
- จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ 
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอนเช่น ทาสี
อาคารเรียน   อาคารประกอบ   ร้ัว
โรงเรียน  ให้สวยงาม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
บรรยากาศด้านการเรียนการสอน 
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้  1.2,2.2,3.1 
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11.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม 
จรยิธรรม น าชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
เวทีระดับโลก 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่
ในระดับดี  มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
ร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิต         
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุขในสังคม 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 750 คน มีความรู้
ความเขา้ใจและตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
และเขา้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา และวันส าคญัอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่น เข้าร่วมกิจกรรม  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิตใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีคุณภาพชวีิตที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก 

มาตรฐานที ่1,2,4 
ตัวบ่งชี้  
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 

12.โครงการพัฒนา
งานบริหารงานบคุคล 
 

1. . เพือ่พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
ยึดม่ันในระเบียบวินัยจรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชพี 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู จ านวน 39 คน ,พนักงานราชการ 
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว  3 คน  ช่างครุภัณฑ์ 2 คน  
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเขา้รับการ
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดม่ันใน 

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี้  3.1,3.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

 เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชพีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความม่ันคงและความก้าวหน้าใน
วิชาชพี ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ท างานตาม
ความรู้ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี  มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งดา้นนันทนาการ 
กิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ีด่ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และด าเนินชีวิต 

กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
มีความม่ันคงและเจริญกา้วหน้าใน
วิชาชพี   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
และสอนตรงตามวฒุิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได ้
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้
ความเขา้ใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบเกิดผลส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญก าลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่เตรียมตัวความ
พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน  ครู  
และนักเรียน  ครูและนักเรียน 648 
มีความรู้ความเขา้ใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

  - เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต 
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กลยุทธ์ท่ี 4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

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

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวทิยาได้ศึกษา
และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและ
การละเล่นของไทยอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า  
20  กิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีค่านิยมที่ภูมิใจในความเป็นไทย 
- นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถสืบทอดความเป็นไทยสู่
คนรุ่นหลังได้ 
-  โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
-  นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จาก
การจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ให้คนใน
ชุมชนฟากท่าได้เรียนรู้ 

มาตรฐานที่  1 
ตัวบ่งชี้  1.2 

2.โครงการเพลงสู่หนัง
สร้างสรรค ์
 

 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเขา้ใจ ในการสร้างสรรค์บท
เพลง , ทักษะการถา่ยภาพและ
ทักษะการ สร้างภาพยนตร์ 
2.  เพือ่ให้นักเรียนมีการฝกีทกัษะ
ด้านการสร้าง สรรค์บทเพลง, 
ทักษะการถ่ายภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างสรรค์บทเพลง , การ
ถ่ายภาพ และ การสร้างภาพยนตร์ 
พัฒนาสูก่ารเป็นมืออาชพี 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะใน
การสร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการ
ถ่ายภาพและทกัษะการสร้างภาพยนตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนน าความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์บทเพลง,การ
ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์น าไป
สร้างสรรค์ผลงานได ้

มาตรฐานที่ 2,4 
ตัวบ่งชี้  2.1,2.2,4.1 
 

3. โครงการศิลปศึกษา
สร้างสรรคแ์ละพัฒนา
สู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  เพือ่พฒันาทกัษะด้านความคิด
และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนสู่งานอาชพี 
2.  เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
อารมณ์สุนทรียะ  รักสงบและมี
คุณธรรม จริยธรรม 
3.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักน า
ทรัพยากรที่มีในทอ้งถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานศิลปะ 
 
 

ผลผลิต (Outputs)  
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา จ านวน 
648 คน น าทรัพยากรในท้องถิ่นมา
สร้าง- สรรค์งานศิลปะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่งาน
อาชพีในอนาคต 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนสามารถใช้ความรู้  ความ 
สามารถและทกัษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์  เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะด้านความคิดและ 

มาตรฐานที ่1,2 
ตัวบ่งชี้  1.1-1.3,2.1,2.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

  จินตนาการ เชิงสร้างสรรค์ 
-  นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ  รัก
สงบ  และมีคุณธรรม จริยธรรม 
-  นักเรียนสามารถน าทรัพยากรที่มใีน
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ศิลปะ 

 

4.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมน า
ชีวิต  
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่
ในระดับดี  มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
ร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิต         
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุขในสังคม 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของนานาชาติ  และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญอื่น 
สามารถชักชวนผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรม  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิตใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุข ในสังคม และสามารถพัฒนาตน
สู่เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวทีระดับ
โลกได้ 
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
สามารถชักชวน ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก 
 

มาตรฐานที ่1,2,4 
ตัวบ่งชี้  
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 

5.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล 
 
 

1. . เพือ่พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู จ านวน 33 คน ,พนักงานราชการ 
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว      3 คน  ช่างครุภัณฑ์ 2 คน  
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ได้รับ 

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี้  3.1,3.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

 2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
ยึดม่ันในระเบียบวินัย  
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชพี เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชพีได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและ
ความกา้วหน้าในวิชาชพี ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ท างานตาม
ความรู้ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี  มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งดา้นนันทนาการ 
กิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ีด่ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และด าเนินชีวิต 

การพัฒนาตนเองในการเขา้รับการ
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดม่ันใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
มีความม่ันคงและเจริญกา้วหน้าใน
วิชาชพี   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
และสอนตรงตามวฒุิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได ้
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้
ความเขา้ใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบเกิดผลส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญก าลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่เตรียมตัวความ
พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน  ครู  
และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ                                                                                      
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน                                
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  -  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

1.โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียน 
 

1.  เพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์/จ้างซ่อม
บ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
มีสภาพเกา่ และ  ช ารุด 
เพื่อให้ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการให้บริการสามารถใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผู้เรียน ครู และชุมชน
สามารถใช้บริการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

ผลผลิต (Outputs)  
- ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอรท์ี่ใช้ใน
การจัดการให้บริการ จ านวน 4 ห้อง 
ได้รับการปรับปรุงแกไ้ข 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
-  ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช้บริการ
ของห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์
การศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
-  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
สามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มาตรฐานที่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้ 1.1,1.3,2.2,3.2 

2.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
เวทีระดับโลก 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่
ในระดับดี  มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
ร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิต         
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุขในสังคม 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีความรู้
ความเขา้ใจและตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
และเขา้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา และวันส าคญัอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่น เข้าร่วมกิจกรรม  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิตใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีคุณภาพชวีิตที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มาตรฐานที ่1,2,4 
ตัวบ่งชี้  1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 



90 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

  - ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก 

 

3.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล 
 
 

1.  เพือ่พฒันาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
ยึดม่ันในระเบียบวินัย  
จรรยาบรรณ อย่างมมีาตรฐานแห่ง
วิชาชพี เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชพีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความม่ันคงและความ  
 ก้าวหน้าในวิชาชพี ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ท างานตาม
ความรู้ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี  มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งดา้นนันทนาการ 
กิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู จ านวน 33 คน ,พนักงานราชการ 
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว      3 คน  ช่างครุภัณฑ์ 2 คน  
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
และปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดม่ันในกฎระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ มีการเลื่อนต าแหน่งและให้
มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความมั่นคงและ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครูเพียงพอ
กับความต้องการของผู้เรียน และสอน
ตรงตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลได้ 
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพื่อให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ท่ีดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
เกิดผลส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญก าลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เพื่อเตรียมตัวความพร้อมจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี ้3.1,3.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

 8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ีด่ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และด าเนินชีวิต 

- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน  ครู  และ
นักเรียน                                                                                                                                         
ครูและนักเรียน 648 มีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษา 
ต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยี
สื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
- เพื่อให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ท่ีดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิต 
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กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

1.โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 
 

1.เพื่อจัดหอ้งเรียนได้ครบตามความ
ต้องการ  เหมาะสม  
 สวยงาม  มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการ
เรียนการสอน 
2.เพื่อจัดหอ้งส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีระเบียบในการใช้
อย่างชัดเจน 
3.เพื่อจัดหอ้งสนับสนุนการเรียนการ
สอนได้เพียงพอกับความต้องการของ
ครูและนักเรียน 
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่
ช ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและสวยงาม 
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิ
ภาพดา้นต่างๆส าหรับนักเรียน 
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

ผลผลิต (Outputs)  
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน 
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย 
- จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ 
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอนเช่น ทาสี
อาคารเรียน   อาคารประกอบ   ร้ัว
โรงเรียน  ให้สวยงาม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
บรรยากาศด้านการเรียนการสอน 
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
 
 

มาตรฐานที ่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้  1.2,2.2,3.1 

2.โครงการพัฒนา
งานพัสดุวชิาการ 
 

 1. เพือ่ให้คณะครูมีวัสดุ-อุปกรณ์
ส านักงาน (กระดาษ) เพื่อใช้จัดท าใบ
งาน ใบความรู้ ข้อสอบวัดผล
ประเมินผลการเรียนอย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิผล 
2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้มีศักยภาพตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 
 

 ผลผลิต (Outputs) 
- คณะครูจัดการเรียนการสอนและ
วัดผลประเมินผลโดยใช้เอกสาร ใบงาน 
ใบความรู้ แบบทดสอบประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู จ านวน 43 
คน และนักเรียน 648 คน 
- มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของครูและนักเรียนตลอดปี
การศึกษา 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- คณะครูและนักเรียนพัฒนาการเรยีน
การสอนโดยมีปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
ครบถ้วน เพื่อให้คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนาไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการพัฒนางานพสัดุวิชาการ 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้  2.2 
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(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

3.โครงการพัฒนา
งานบริหารงาน
บุคคล 
 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคลกร
โรงเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ ยึด
มั่นในระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชพี เลื่อน
ต าแหน่งและให้มี วทิยฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชพีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มี
ความม่ันคงและความก้าว หน้าใน
วิชาชพี ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนครู มี
ครูสอนตรงตามวุฒิ ท างานตามความรู้
ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนของโรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้ภาษาต่าง 
ประเทศ พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยี
สื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีกิจกรรม
ร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ กิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่งองค์กร  ได้รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ีด่ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงินโดย
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู จ านวน 33 คน ,พนักงานราชการ 
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว      3 คน  ช่างครุภัณฑ์ 2 คน  
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเขา้รับการ
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดม่ันใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
มีความม่ันคงและเจริญกา้วหน้าใน
วิชาชพี   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
และสอนตรงตามวฒุิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได ้
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้
ความเขา้ใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบเกิดผลส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญก าลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่เตรียมตัวความ
พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   

มาตรฐานที่  3 
ตัวบ่งชี้  3.1,3.2 
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- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน  ครู  
และนักเรียน ครูและนักเรียน  648คน 
มีความรู้ความเขา้ใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต 

 

4. โครงการพัฒนา
งานห้องสมุด 
 

1.พัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียนฟากทา่
วิทยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมครู นักเรียน บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและชุมชนให้
สามารถศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ส่งเสริมครู นักเรียน บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและชุมชนใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมและพฒันานักเรียน ครูและ
บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนให้มี
ลักษณะนิสัยรักการอา่น   
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
วิทยาร้อยละ 80 ใช้หอ้งสมุดเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ 
-  บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2 ก.ม.) ร้อย
ละ5 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
-  นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
วิทยาร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอา่นที่หอ้งสมุดโรงเรียนฟาก
ท่าวทิยาด าเนินการ 
-  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน
ฟากทา่วทิยาร้อยละ 70 รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
วิทยามีลกัษณะนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
-  บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2 ก.ม.) มี
ลักษณะนิสัยรักการอา่น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 -  นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยากล้า
คิด กล้าแสดงออกด้านวชิาการในทางที่
ถูกตอ้ง 
-  นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน
ฟากทา่วทิยา รู้จักใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ 

มาตรฐานที่  1,2,3,4 
ตัวบ่งชี้  1.1,2.2,3.2,4.2 
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ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

5.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม 
น าชีวติ  
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับ
ดี  มาตรฐานสากลมีขีดความสามรถใน
การแข่งขันในเวทีระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน
ประเพณีของนานาชาตแิละเขา้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่นเขา้ร่วมกิจกรรม  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการด าเนินชวีิต ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม  ใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
คุณธรรม 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีความรู้
ความเขา้ใจและตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
และเขา้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา และวันส าคญัอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่น เข้าร่วมกิจกรรม  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิตใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีคุณภาพชวีิตที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก 

มาตรฐานที ่1,2,4 
ตัวบ่งชี้  1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 
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กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
1.โครงการพัฒนาสือ่
และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ 
 

เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- สื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และมี
แหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่ 1,2 
ตัวบ่งชี้  1.4,2.1,2.2 

 
หมายเหตุ รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ 
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ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
1.1   ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
  

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
1.พัฒนางานพสัดุ
วิชาการ 

1. เพื่อให้คณะครูมีวัสดุ-
อุปกรณ์ส านักงาน (กระดาษ) 
เพื่อใช้จัดท าใบงาน ใบความรู้ 
ข้อสอบวัดผลประเมินผลการ
เรียนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิผล 
2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ศักยภาพตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 
 

3.1 ผลผลติ (Outputs)   
1. คณะครูจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินโดยใช้ 
เอกสารใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบ                   
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  จ านวน 39 
คนและนักเรียน 648 คน       
 2.  มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียนตลอดปีการศึกษา 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
คณะครูและนักเรียนพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีปัจจัย
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วน เพือ่ใหคุ้ณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่4  
ตัวบ่งชี้  4.2 

2.พัฒนางาน
ทะเบียนและ
วัดผลประเมินผล 

1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอ อ านวยความสะดวก
ต่อการจัดท าทะเบียน
นักเรียน 
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอ อ านวยความสะดวก
ต่อการวัดผลประเมินผล 
3. เพื่อจัดท าเอกสารทาง
วิชาการไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
รวดเร็ว 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
-  มีเอกสารหลักฐานทางวิชาการเพือ่อ านวยความสะดวก
ต่อการจัดท าทะเบียนนักเรียน 
-  มีเอกสารที่เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลที่ถกูต้อง เป็น
ระบบของนักเรียนจ านวน 648 คน 
-  นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส สามารถแกไ้ขผลการ
เรียนให้ผ่านเกณฑ์ ได้ 100 % 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล สามารถด าเนินงาน
ด้วยความถกูต้องรวดเร็วตามระเบียบของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่ 1,2 
ตัวบ่งชี้  1.1, 
2.2,2.3 

3.โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

3. 1.  เพือ่ส่งเสริม  สนับสนุน
ให้มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสม 
2.  เพือ่การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์
ต่อวงการศึกษาต่อไป 

3.ผลผลิต (Outputs) 
-  งานพัฒนาหลกัสูตรฯ และแต่ละกลุ่มสาระร่วมกัน
ประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  งานพัฒนาหลกัสูตรฯและตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างการเรียนและจัดตาราง
เรียน/ตารางสอน 
- ครูน าเสนอผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 

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

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 

-  มีการประเมิน พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้ 
เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
- แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวางแผน จัดครูผู้สอน จัด
ตารางเรียน/ตารางสอน 
-  ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประ สิทธิภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

 

4.โครงการ
ส่งเสริมแนวการ
ประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อส่งเสริมแนวทางการ
ประกอบอาชพีใหแ้ก่ผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและย่ังยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อเปิดโลกของผู้เรียนให้
กว้างขวางหลากหลายเพื่อ
เป็นทางเลอืกในการประกอบ
อาชพีในอนาคตไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- ผู้เรียนมีโลกทัศน์การเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพตา่ง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 
- ผู้เรียนสามารถวางแผนการประกอบอาชพีของตนเองได้
ในอนาคตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชพีที่สุจริตและ
สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ของตนเองได ้
-  ผู้เรียนสามารถเลือกวางแผนการเรียนต่อตามสายอาชพี
ที่ตนเองชื่นชอบตามความถนัดหรือมีอาชพีที่ตนเองพึง
พอใจโดยยึดหลักการวางแผนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที ่1,2 
ตัวบ่งชี้  1.1, 1.2 

5.โครงการเยีย่ม
บ้าน  

1. เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
นักเรียน 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และ
ชุมชน 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลใน
การจัดระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 
  

ผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนโรงเรยีนฟากท่าวิทยา จ านวน 648  ได้รับการ
เยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษาทุกคน                                  
-  คัดเลือกบ้านตัวอย่าง  นักเรียนตัวอย่าง และแม่ตัวอย่าง
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
-  โรงเรียน บ้าน  และชุมชนมีความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน 
-  โรงเรียนมีข้อมูลในการจัดระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่ 3 
ตัวบ่งชี้  3.2 

6. โครงการพัฒนา
ระบบควบคุม
ภายใน 

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความช านาญ และมี
ทักษะในการด าเนินการ
บริหารและการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน 
2 เพื่อพัฒนาระบบควบคุม
ภายในของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

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

มาตรฐานที ่1,2,3 
ตัวบ่งชี้  1.1-1.4,       
2.1-2.3,  3.1-3.2 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
7.โครงการเพลงสู่
หนัง สร้างสรรค ์
 

 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
สร้างสรรค์บทเพลง , ทกัษะ
การถา่ยภาพ 
และทกัษะการสร้าง
ภาพยนตร์ 
2.  เพือ่ให้นักเรียนมีการฝกี
ทักษะด้านการสร้างสรรค์บท
เพลง, ทกัษะการถา่ย
ภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อการสร้างสรรค์บทเพลง , 
การถา่ยภาพ และ การสร้าง
ภาพยนตร์ พัฒนาสู่การเป็น
มืออาชีพ 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะในการสร้างสรรค์บท
เพลง,ทักษะการถ่ายภาพและทักษะการสร้างภาพยนตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนน าความรู้ ความสามารถด้านทักษะการ
สร้างสรรค์บทเพลง,การถา่ยภาพและการสร้างภาพยนตร์
น าไปสร้างสรรค์ผลงานได ้

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี ้
3.2,3.3,3.4 

8.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมน าชวีิต  
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยู่ใน
ระดับดี  มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในหลายหลาย
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน
ประเพณีของนานาชาตแิละ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การด าเนินชีวิตผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม  ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
ชีวิตปกติสขุในสังคม 
4. นักเรียนมีความคิดสร้าง 
สรรค์ สามารถใช้ความคิด มี
เหตุผล และวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว ้

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีความรู้ความเขา้ใจและ
ตระหนักในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  และเขา้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และวนัส าคัญอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่น เข้าร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิตใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ใน
สังคม และสามารถพัฒนาตนสู่เวทรีะดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีผล สัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากล
มีขีดความสามรถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพทุธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่นเขา้ร่วม
กิจกรรม  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขใน
สังคม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถแข่งขันสู่
เวทีระดับโลก 
ทางศาสนา และวันส าคญัอื่น สามารถชักชวนผู้อื่น เข้า
ร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

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

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
 5.นักเรียนสามารถใช้

เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปล่ียนผลงานระดับ
ภาค/ระดับชาติ เช่น 
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
คุณธรรม 

-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิตใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ใน
สังคม และสามารถพัฒนาตนสู่เวทรีะดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีผล สัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากล
มีขีดความสามรถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพทุธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่นเขา้ร่วม
กิจกรรม  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขใน
สังคม มผีลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถแข่งขันสู่
เวทีระดับโลก 
 

 

9.โครงการพัฒนา
งานบริหารงาน
บุคคล 
 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บุคคลกรโรงเรียนและเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ อบรม 
ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดม่ันใน
ระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชพี 
เลื่อนต าแหน่งและให้มี 
วิทยฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคง
และความก้าวหน้าในวิชาชพี 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู จ านวน 33 คน ,พนักงานราชการ 3 คน ,ครูอัตรา
จ้าง 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว      3 คน  ช่างครุภัณฑ์ 2 
คน  และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ได้รับการพัฒนา
ตนเองในการเขา้รับการอบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดู
งานนอกสถานที่  และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดม่ันในกฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มี
การเลือ่นต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความม่ันคง
และเจริญกา้วหน้าในวิชาชพี   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครูเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้เรียน และสอนตรงตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น และจัดการ
ศึกษาสู่มาตรฐานสากลได ้
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร รู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบเกิดผลส าเร็จ 

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี ้3.1,3.2 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
 4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาด

แคลนครู มีครูสอนตรงตาม
วุฒิ ท างานตามความรู้
ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่
ครูบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนของโรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสาร
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กรมี
การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี  
มีกิจกรรมร่วมกันทั้งดา้น
นันทนาการ กิจกรรมเพือ่
สาธารณประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่งองค์กร  
ได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีพอสมควรรู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและด าเนินชีวิต 

 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มี
ความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลังใจ มี ความก้าวหน้าใน
วิชาชพี  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อเตรียมตัวความพร้อม
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมดีเด่น 
ของโรงเรียน  ครู  และนักเรียน                                                                                                                                         
ครูและนักเรียน 625 คน มีความรู้ความเขา้ใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร รู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิต 
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กลยุทธ์ที่ 2  เร่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญตามความสนใจและศักยภาพของ        
                   นักเรยีน      

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/   กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
1.โครงการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

1.  เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาทกัษะใน
การใช้ภาษาไทยของนักเรียน 
2.  เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
ความสามารถในการใชท้ักษะทาง
ภาษาไทย   
3.  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาไทยในฐานะที่เป็น
ภาษาประจ าชาต ิ
  
 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
-   นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา 
จ านวน  648  คน  ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทกัษะภาษาไทยด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย 
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา จ านวน  
648 คน  ได้แสดงความสามารถและ
ร่วมกิจกรรมในการใช้ทกัษะทาง
ภาษาไทย 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ทักษะทางภาษาไทยมากขึ้น 
-  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนภาษาไทยมากขึ้น 
-  นักเรียนตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเรียนภาษาไทย 
 

มาตรฐานที ่1,3 
ตัวบ่งชี้  1.1-1.3,  
15.2-15.3 

2. โครงการการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาสีภายใน
โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการเล่นกีฬา 
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพตดิ 
 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา 
จ านวน 648 คน มีความรู้ความเข้าใจใน
การเล่นกีฬาแตล่ะประเภทและได้ออก
ก าลังกายทุกคน 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา  ร้อย
ละ  80  มีทกัษะ มีสุขนิสัย มีสุขภาพ
กาย มีสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ 
 
 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้  1.1 

3.โครงการพฒันาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- สื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และมี
แหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานที ่ 1,2 
ตัวบ่งชี้  1.4,2.1,2.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/   กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
4. โครงการปรับปรุง
โต๊ะห้องวิทยาศาสตร ์
 

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

ผลผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา  
จ านวน 648 คน ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ
ทางด้านทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
-  นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และสามารถน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้  1.1 

5.โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
กระบวนการ
คณิตศาสตร ์
 
 

1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
การคิด  วิเคราะห์  และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้แก่
ผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยยึดความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร ์

ผลผลิต (Outputs) 
-   ผู้เรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา จ านวน  
648  คน  ได้รับการส่งเสริมและพฒันา
ทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย 
-   ผู้เรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา จ านวน  
648  คน มีเอกสารแบบฝึกทักษะทกุคน 
-   ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-   ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ทักษะการคิด  วิเคราะห์  และทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มากขึน้ 
-  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น  ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการเรียน
คณิตศาสตร์  และมีเจตคติที่ดีต่อวชิา
คณิตศาสตร ์
-  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้  1.1 

6.โครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือ (จังหวัด
แพร)่ 
 

1.  เพือ่จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถ 
2.  เพือ่เป็นเวทีประกวดและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไป
ประกวดและแสดงศักยภาพใน
ระดับเขตภาค ระดับภาค และ
ประเทศ   

ผลผลผลิต (Outputs) 
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวน 70 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะวชิาการทีแ่พร่ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ทักษะในเชิงวิชาการและในการ
ด ารงชีวิต ซ่ึงเกิดจากการแข่งขัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซ่ึง
กันและกัน 

 มาตรฐานที ่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้  1.1-1.4, 
2.3, 3.1,3.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/   กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
7.โครงการเพลงสู่หนงั
สร้างสรรค ์
 

 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเขา้ใจ ในการสร้างสรรค์บท
เพลง , ทักษะการถา่ยภาพ 
และทกัษะการสร้างภาพยนตร์ 
2.  เพือ่ให้นักเรียนมีการฝกีทกัษะ
ด้านการสร้างสรรค์บทเพลง, ทักษะ
การถา่ยภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างสรรค์บทเพลง , การ
ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์
พัฒนาสูก่ารเป็นมืออาชพี 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะใน
การสร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการ
ถ่ายภาพและทกัษะการสร้างภาพยนตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนน าความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์บทเพลง,การ
ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์น าไป
สร้างสรรค์ผลงานได ้

มาตรฐานที ่3 
ตัวชี้วัด3.2,3.3,3.4 

8.โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 
 

1.เพื่อจัดหอ้งเรียนได้ครบตามความ
ต้องการ  เหมาะสม  สวยงาม  มี
บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนการ
สอน 
2.เพื่อจัดหอ้งส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีระเบียบในการใช้
อย่างชัดเจน 
3.เพื่อจัดหอ้งสนับสนุนการเรียน
การสอนได้เพียงพอกับความ
ต้องการของครูและนักเรียน 
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่
ช ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและ
สวยงาม 
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สวัสด-ิภาพด้านต่างๆส าหรับ
นักเรียน 
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

ผลผลิต (Outputs)  
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน 
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย 
- จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ 
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอนเช่น ทาสี
อาคารเรียน   อาคารประกอบ   ร้ัว
โรงเรียน  ให้สวยงาม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
บรรยากาศด้านการเรียนการสอน 
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 

มาตรฐานที ่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้  1.2,2.2,3.1 

9.โครงการพัฒนางาน
แนะแนวสู่การเรียนรู้คู่
คุณธรรม น าสู่
อาเซยีน 
 

1.  เพือ่พฒันางานแนะแนวนักเรียน
ให้เป็นระบบต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพือ่ให้นักเรียนได้มีสื่อ วสัดุ
อุปกรณ์ ประกอบการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตอ่และ
การประกอบอาชพี 
3.  เพือ่ให้นักเรียนสามารถศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชพีตามความ
สนใจ ความถนัดของตนเอง  

ผลผลิต (Outputs) 
-  โรงเรียนมีการพัฒนางานแนะแนว
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
-   นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยาทกุคน  
ได้รับการแนะแนวการศึกษาตอ่และการ
ประกอบอาชพีตามความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง 
ชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 
 

มาตรฐานที่ 1,5,6 
ตัวชี้วัด 3.1-3.5, 
5.1,5.2, 6.3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/   กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
10. โครงการ
ศิลปศึกษาสร้างสรรค์
และพัฒนาสู่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.  เพือ่พฒันาทกัษะด้านความคิด
และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนสู่งานอาชพี 
2.  เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
อารมณ์สุนทรียะ  รักสงบและมี
คุณธรรม จริยธรรม 
3.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักน า
ทรัพยากรที่มีในทอ้งถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานศิลปะ 
 
 

ผลผลิต (Outputs)  
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา จ านวน 
648 คน น าทรัพยากรในท้องถิ่นมา
สร้าง- สรรค์งานศิลปะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่งาน
อาชพีในอนาคต 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนสามารถใช้ความรู้  ความ 
สามารถและทกัษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์  เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะด้านความคิดและ
จินตนาการ เชิงสร้างสรรค์ 
-  นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ  รัก
สงบ  และมีคุณธรรม จริยธรรม 
-  นักเรียนสามารถน าทรัพยากรที่มใีน
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ศิลปะ 

มาตรฐานที่  3 
ตัวชี้วัด 
3.2,3.3,3.4,3.5 
 

11.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม น า
ชีวิต  
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับ
ดี  มาตรฐานสากลมีขีดความสามรถใน
การแข่งขันในเวทีระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
ร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
3. นักเรียนน าหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิตผูเ้รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม  ใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขใน
สังคม 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีความรู้
ความเขา้ใจและตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
และเขา้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา และวันส าคญัอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่น เข้าร่วมกิจกรรม  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิตใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนไดรั้บการพัฒนาเป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีคุณภาพชวีิตที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่น 

มาตรฐานที่ 1,2,4 
ตัวบ่งชี้
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/   กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
 แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/

ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
คุณธรรม 

เข้าร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก 
 

 

12.โครงการพัฒนา
งานบริหารงานบคุคล 
 
 

1. . เพือ่พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
ยึดม่ันในระเบียบวินัย  
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชพี เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชพีได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและ
ความกา้วหน้าในวิชาชพี ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ท างานตาม
ความรู้ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 

ผลผลิต (Outputs)  
-  ครู จ านวน 33 คน ,พนักงานราชการ 
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว      3 คน  ช่างครุภัณฑ์ 2 คน  
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเขา้รับการ
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดม่ันใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
มีความม่ันคงและเจริญกา้วหน้าใน
วิชาชพี   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
และสอนตรงตามวฒุิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได ้
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้
ความเขา้ใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต  

มาตรฐานที่ 1,2,4 
ตัวบ่งชี้  
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/   กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 
 7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ

สื่อสารภายในองค์กรที่ดี  มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งดา้นนันทนาการ 
กิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ีด่ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และด าเนินชีวิต 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบเกิดผลส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญก าลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่เตรียมตัวความ
พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน  ครู  
และนักเรียน                                                                                                                                         
ครูและนักเรียน 648 มีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

1.โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอยูอ่ย่าง
พอเพียงด้วยกิจกรรม
ลูกเสอืยุวกาชาด 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสอื-ยุว
กาชาด 
2.  เพือ่ให้ผู้เรียนน าความรู้ความ
เข้าใจ และทกัษะทีไ่ด้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และฝึกทกัษะกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
4. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ
กิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสอื-ยุว
กาชาด 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และมทีักษะการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีเจต
คติที่ดีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสอื-ยุวกาชาด น า
ความรู้ความเขา้ใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรมประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีิตและ
แก้ปัญหาชวีิตได ้
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสอื-ยุวกาชาด มี
คุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะอย่าง
เป็นรูปธรรม 
- ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสอื-ยุวกาชาด เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และมีทักษะ
การอยู่ร่วมกันได้อยา่งเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 

มาตรฐานที่  1 
ตัวบ่งชี้  1.2 

2. โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาระเบยีบ
วินัย ป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรยีน 

1.  เพือ่ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
ของนักเรียนไปในทางทีพ่ึง
ประสงค์ 
2.  เพือ่ลดจ านวนนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงให้น้อยลง 
3.  เพือ่ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษ
ภัยของสิ่งเสพติด 
4.  เพือ่ให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของระเบียบวินัยใน
โรงเรียน 
4.  เพือ่ให้ความคุ้มครองนักเรียน
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
-   นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วทิยา จ านวน  
700  คน  ได้รับการส่งเสริมและพฒันา 
ระเบียบวินัย  และแก้ไขพฤตกิรรม
นักเรียน    
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และห่างไกลจากสิ่งเสพตดิ 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้  1.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

3.โครงการ To Be 
Number One 

 1. เพือ่ให้นักเรียนที่มีปัญหา 
หรือต้องการความช่วยเหลือ 
ได้รับค าปรึกษาแนะน าที่
เหมาะสมจากผูเ้ชี่ยวชาญหรือ
เพื่อนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม
แล้ว  
2. เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูน
ทักษะการฝึกแก้ปัญหา และ
พัฒนา EQ ด้วยตนเองและจาก
กลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน  
3.  เพือ่ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างความสุขให้ตนเอง ด้วย
การเขา้ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 
กีฬา และศิลปะ เป็นต้น  
 4.  เพื่อให้นักเรียนมีสถานทีท่ี่
เหมาะสม สะดวก สบาย ในการ
ท ากิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกัน  
 5. เพือ่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
ความสนใจได้เขา้รับการอบรม 
และเขา้ร่วมเป็นสมาชกิแกนน า
ของชมรม TO BE NUMBER 
ONE 

ผลผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา จ านวน 
648 คน สมัครเป็นสมาชิกของชมรม TO 
BE NUMBER ONE และได้เข้าร่วม
กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER 
ONE 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด มีความกลา้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ มีสุขภาพกาย สขุภาพจิตที่ดี 
และปฏิบัติตนเป็นคนดีของชุมชนและ
สังคมได้ 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้  1.2 

4.โครงการงานอนามัย
โรงเรียน 

1. นักเรียน ครอบครัวและ
บุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้ 
ข่าวสารขอ้มูลด้านการดูแลรกัษา
สุขภาพ 
2. นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนรู้จักการดูแลสขุภาพ
อนามัยของตนเองและผูอ้ื่น 
3. โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่
สามารถให้บริการด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและ
บุคลากรไดอ้ย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  มีการด าเนินงานตามเกณฑโ์รงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
-  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน บุคลากรและชุมชน 
-  มีการจัดกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน 
-  จัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้
และส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนและบุคลากรเป็นผู้ที่มีสขุภาพ
กายและสุขภาพจิตดี 
- โรงเรียนสามารถรักษาคุณภาพโรงเรียน
ตามเกณฑโ์รงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ 
-  นักเรียนมีบทบาทในการพัฒนาและ
ส่งเสริมสุขภาพบุคคลในโรงเรียนและ
ชุมชน 
 

มาตรฐานที่ 1,3 
ตัวบ่งชี้  1.2, 3.1 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

5.โครงการพัฒนาการ
เงินและพัสด ุ

1. เพื่อพัฒนางานการเงินและ
พัสดุ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2. เพื่อให้บริการงานด้านการ
เบิกจ่าย การจัดซ้ือ จัดจ้างได้
ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การบริการทางด้านการ
เบิกจ่าย และการจัดซ้ือ จัดจ้าง 
เป็นไปอย่างมีระบบ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  มีระบบการเบิก จ่ายเงิน และการจัดซ้ือ
จัดจ้างที่ทันสมัย เป็นไปอย่างมีระบบ 
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
งานการเงินและพัสดุมีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการด้านการ เบิก-จ่าย และ
การจัดซ้ือ จัดจ้างได้ถกูต้อง รวดเร็ว 
 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี ้12.1 12.2 
12.5 13.1 13.2 
13.3 13.4 13.5 

6.โครงการการ
บริหารงานและ
พัฒนาการเงนิ
งบประมาณ  

1. เพื่อให้บุคลากรใน 
โรงเรียน มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้
ในงานราชการ 
2. เพื่อให้องค์กรมีระบบการ
สื่อสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
3. เพื่อให้มีบุคลากรในวิชาชพีที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ 
4. เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ส านกังาน
ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีและสามารถ
บริการแก่บุคลากรทั่วไปได ้
 

ผลผลิต (Outputs)  
-  มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ในงานราชการ
ตลอดเวลา  พร้อมใช้งาน 
-  มีอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรไว้บริการ
แก่คณะครูและนักเรียน 
-  มีบุคลากรในวิชาชพีที่เหมาะสมกบัการ
บริหารจัดการ 
-  มีอุปกรณ์ส านกังานต่าง ๆ อยู่ในสภาพ
ดีและพรอ้มใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  ครูและนักเรียนมีรถยนต์ส่วนกลางไว้
บริการในงานราชการต่าง ๆ  
-  ครูและนักเรียนสามารถใช้บริการทาง
อินเตอร์เน็ตไดอ้ย่างทัว่ถึง 
-  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เต็มตาม
ศักยภาพได้เรียนรู้กับครูตรงตามสาขาวิชา 
-  ครูและนักเรียนสามารถใช้บริการ
อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 

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

7.โครงการเพลงสู่หนัง
สร้างสรรค ์
 

 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเขา้ใจ ในการสร้างสรรค์บท
เพลง , ทักษะการถา่ยภาพและ
ทักษะการสร้างภาพยนตร์ 
2.  เพือ่ให้นักเรียนมีการฝกีทกัษะ
ด้านการสร้างสรรค์บทเพลง, 
ทักษะการถ่ายภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างสรรค์บทเพลง, การ
ถ่ายภาพ และ การสร้าง 
ภาพยนตร์พฒันาสู่การเป็นมือ
อาชพี 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะใน
การสร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการ
ถ่ายภาพและทกัษะการสร้างภาพยนตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนน าความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์บทเพลง,การ
ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์น าไป
สร้างสรรค์ผลงานได ้

มาตรฐานที ่3 
ตัวชี้วัด3.2,3.3,3.4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
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8. โครงการศิลปศึกษา
สร้างสรรคแ์ละพัฒนา
สู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  เพือ่พฒันาทกัษะด้าน
ความคิดและจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนสู่งาน
อาชพี 
2.  เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
อารมณ์สุนทรียะ  รักสงบและมี
คุณธรรม จริยธรรม 
3.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักน า
ทรัพยากรที่มีในทอ้งถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในงานศิลปะ 
 
 

ผลผลิต (Outputs)  
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา จ านวน 
648 คน น าทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้าง- 
สรรค์งานศิลปะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่งานอาชพี
ในอนาคต 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนสามารถใช้ความรู้  ความ 
สามารถและทกัษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์  เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะด้านความคิดและจินตนาการ 
เชิงสร้างสรรค์ 
-  นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ  รัก
สงบ  และมีคุณธรรม จริยธรรม 
-  นักเรียนสามารถน าทรัพยากรที่มใีน
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานศิลปะ 
 
 
 

มาตรฐานที่  3 
ตัวชี้วัด 3.2,3.3,3.4, 
3.5 
 

9.โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 
 

1.เพื่อจัดหอ้งเรียนได้ครบตาม
ความต้องการ  เหมาะสม  
 สวยงาม  มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การเรียนการสอน 
2.เพื่อจัดหอ้งส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีระเบียบในการ
ใช้อย่างชัดเจน 
3.เพื่อจัดหอ้งสนับสนุนการเรียน
การสอนได้เพียงพอกับความ
ต้องการของครูและนักเรียน 
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่
ช ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติและ
สวยงาม 
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สวัสด-ิภาพด้านต่างๆส าหรับ
นักเรียน 
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

ผลผลิต (Outputs)  
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน 
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย 
- จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ 
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอนเช่น ทาสี
อาคารเรียน   อาคารประกอบ   ร้ัว
โรงเรียน  ให้สวยงาม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
บรรยากาศด้านการเรียนการสอน 
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่บริการ
แก่ผู้มาติดต่อราชการ 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้  1.2,2.2,3.1 
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เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
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10.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
เวทีระดับโลก 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติ
อยู่ในระดับดี  มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลายหลายวัฒนธรรม ขนบ
ธรรมเนียนประเพณีของ
นานาชาตแิละเขา้ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่นเขา้ร่วมกิจกรรม  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนและการด าเนินชีวิต         
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุขในสังคม 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล 
และวางแผนจัดการสูเ่ป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน สื่อสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงาน
ระดับภาค/ระดับชาติ เช่น 
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 750 คน มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของนานาชาติ  และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา และวันส าคญัอื่น 
สามารถชักชวนผู้อื่น เขา้ร่วมกิจกรรม  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิตใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุข ในสังคม และสามารถพัฒนาตนสู่
เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีคุณภาพชวีิตที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวทีระดับ
โลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา 
สามารถชักชวน ผู้อื่นเขา้ร่วมกิจกรรม  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มีผล 
สัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก 

มาตรฐานที ่1,2,4 
ตัวบ่งชี้  
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 

11.โครงการพัฒนา
งานบริหารงานบคุคล 
 
 

1. . เพือ่พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่พฒันา
คุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ อบรม 
ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพ ยึดม่ันในระเบียบวินัย  
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐาน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู จ านวน 33 คน ,พนักงานราชการ 3 
คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว      3 คน  ช่างครุภัณฑ์ 2 คน  
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเขา้รับการอบรม 
ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดม่ันในกฎระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ มีการเลื่อนต าแหน่งและให ้

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี้  3.1,3.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

 แห่งวิชาชีพ เลือ่นต าแหน่งและให้
มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชพีได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและ
ความกา้วหน้าในวิชาชพี ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลน
ครู มีครูสอนตรงตามวุฒิ ท างาน
ตามความรู้ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนแก่ครูบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนของ
โรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี  มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งดา้น
นันทนาการ กิจกรรมเพือ่
สาธารณประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่งองค์กร  
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยู่
ที่ดีพอสมควรรู้จักบริหารจัด
การเงินโดยน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการท างานและด าเนินชีวิต 

มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความม่ันคงและ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครูเพียงพอ
กับความต้องการของผู้เรียน และสอนตรง
ตามวุฒิร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลได้ 
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้
ความเขา้ใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้ภาษาต่าง 
ประเทศ พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสาร
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึก
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเกิดผล
ส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการ
พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญ
ก าลังใจ มี ความกา้วหน้าในวิชาชีพ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้น เพื่อเตรียมตัวความพร้อมจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการจัด
กิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน  ครู  และ
นักเรียน  ครูและนักเรียน 648 
มีความรู้ความเขา้ใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนินชีวิต 
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กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

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

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวทิยาได้ศึกษา
และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและ
การละเล่นของไทยอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า  
20  กิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีค่านิยมที่ภูมิใจในความเป็นไทย 
- นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถสืบทอดความเป็นไทยสู่
คนรุ่นหลังได้ 
-  โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
-  นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จาก
การจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ให้คนใน
ชุมชนฟากท่าได้เรียนรู้ 

มาตรฐานที่  1 
ตัวบ่งชี้  1.2 

2.โครงการเพลงสู่หนัง
สร้างสรรค ์
 

 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเขา้ใจ ในการสร้างสรรค์บท
เพลง , ทักษะการถา่ยภาพและ
ทักษะการ สร้างภาพยนตร์ 
2.  เพือ่ให้นักเรียนมีการฝกีทกัษะ
ด้านการสร้าง สรรค์บทเพลง, 
ทักษะการถ่ายภาพยนตร์ 
3.  เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การสร้างสรรค์บทเพลง , การ
ถ่ายภาพ และ การสร้างภาพยนตร์ 
พัฒนาสูก่ารเป็นมืออาชพี 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ชุมนุมหนังสั้น 35 คน ได้ฝึกทักษะใน
การสร้างสรรค์บทเพลง,ทักษะการ
ถ่ายภาพและทกัษะการสร้างภาพยนตร์ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนน าความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์บทเพลง,การ
ถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์น าไป
สร้างสรรค์ผลงานได ้

มาตรฐานที่ 2,4 
ตัวบ่งชี้  2.1,2.2,4.1 
 

3. โครงการศิลปศึกษา
สร้างสรรคแ์ละพัฒนา
สู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  เพือ่พฒันาทกัษะด้านความคิด
และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนสู่งานอาชพี 
2.  เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
อารมณ์สุนทรียะ  รักสงบและมี
คุณธรรม จริยธรรม 
3.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักน า
ทรัพยากรที่มีในทอ้งถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานศิลปะ 
 

ผลผลิต (Outputs)  
- นักเรียนโรงเรียนฟากทา่วิทยา จ านวน 
648 คน น าทรัพยากรในท้องถิ่นมา
สร้าง- สรรค์งานศิลปะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่งาน
อาชพีในอนาคต 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียนสามารถใช้ความรู้  ความ 
สามารถและทกัษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์  เป็นประโยชน์ในการ 

มาตรฐานที่  3 
ตัวชี้วัด 3.2,3.3,3.4, 
3.5 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

  พัฒนาทักษะด้านความคิดและ
จินตนาการ เชิงสร้างสรรค์ 
-  นักเรียนเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะ  รัก
สงบ  และมีคุณธรรม จริยธรรม 
-  นักเรียนสามารถน าทรัพยากรที่มใีน
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน
ศิลปะ 
 

 

4.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
เวทีระดับโลก 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่
ในระดับดี  มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
ร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิต         
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุขในสังคม 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของนานาชาติ  และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญอื่น 
สามารถชักชวนผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรม  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิตใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุข ในสังคม และสามารถพัฒนาตนสู่
เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวทีระดับ
โลกได้ 
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
สามารถชักชวน ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก 
 
 
 

มาตรฐานที ่1,2,4 
ตัวบ่งชี้  
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

5.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล 
 
 

1. . เพือ่พัฒนาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศกัยภาพ 
ยึดม่ันในระเบียบวินัย  
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชพี เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชพีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความม่ันคงและความก้าวหน้าใน
วิชาชพี ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ท างานตาม
ความรู้ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้ภาษาต่าง 
ประเทศ พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยี
สื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี  มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งดา้นนันทนาการ 
กิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ีด่ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และด าเนินชีวิต 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู จ านวน 33 คน ,พนักงานราชการ 
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว      3 คน  ช่างครุภัณฑ์ 2 คน  
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเขา้รับการ
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดม่ันใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
มีความม่ันคงและเจริญกา้วหน้าใน
วิชาชพี   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
และสอนตรงตามวฒุิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได ้
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้
ความเขา้ใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบเกิดผลส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญก าลังใจ มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่เตรียมตัวความ 

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี้  3.1,3.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี)้ 

  พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน  ครู  
และนักเรียน                                                                                                                                         
ครูและนักเรียน 648 มีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต 
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กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

1.โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียน 
 

1.  เพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์/จ้างซ่อม
บ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
มีสภาพเกา่ และ  ช ารุด 
เพื่อให้ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการให้บริการสามารถใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผู้เรียน ครู และชุมชน
สามารถใช้บริการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

ผลผลิต (Outputs)  
- ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอรท์ี่ใช้ใน
การจัดการให้บริการ จ านวน 4 ห้อง 
ได้รับการปรับปรุงแกไ้ข 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
-  ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช้บริการ
ของห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์การ 
ศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
-  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
สามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มาตรฐานที่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้ 
1.1,1.3,2.2,3.2 

2.โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
เวทีระดับโลก 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่
ในระดับดี  มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลายหลายวัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียนประเพณีของนานาชาติและ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่นเข้า
ร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการด าเนินชีวิต         
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีชีวิต
ปกติสุขในสังคม 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีความรู้
ความเขา้ใจและตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
นานาชาติ  และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา และวันส าคญัอื่น 
สามารถชักชวนผู้อื่น เขา้ร่วมกิจกรรม  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิตใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม 
และสามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีคุณภาพชวีิตที่ดี  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สู่
มาตรฐานสากลมขีีดความสามรถใน
การแข่งขันในเวทีระดับโลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา สามารถชักชวน 
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

มาตรฐานที ่1,2,4 
ตัวบ่งชี้  
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

 แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาค/
ระดับชาติ เช่น ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริมคุณธรรม 

- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม 
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น
สามารถแข่งขันสู่เวทีระดับโลก 

 

3.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล 
 
 

1.  เพือ่พฒันาคุณภาพของบุคคล
กรโรงเรียนและเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
ยึดม่ันในระเบียบวินัย  
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชพี เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชพีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความม่ันคงและความ  
 ก้าวหน้าในวิชาชพี ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
มีครูสอนตรงตามวุฒิ ท างานตาม
ความรู้ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนแก่ครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กรมีการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี  มี
กิจกรรมร่วมกันทั้งดา้นนันทนาการ  

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู จ านวน 33 คน ,พนักงาน
ราชการ 3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน 
และลูกจ้างชั่วคราว      3 คน  ช่าง
ครุภัณฑ์ 2 คน  และ พนักงานขับ
รถยนต์ 1 คน  ได้รับการพัฒนา
ตนเองในการเขา้รับการอบรม ประชุม 
สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
เต็มตามศักยภาพ ยึดม่ันใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้น มีความม่ันคงและ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ   
- นักเรียนจ านวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
และสอนตรงตามวฒุิร่วมกันจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลได ้
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มี
ความรู้ความเขา้ใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่
ดีพอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และด าเนินชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี ้3.1,3.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

 กิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยูท่ีด่ี
พอสมควรรู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และด าเนินชีวิต 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบเกิดผลส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญก าลังใจ มี ความก้าวหน้าใน
วิชาชพี  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่เตรียมตัว
ความพร้อมจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล   
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงใน
การจัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน  
ครูและนักเรียน 648 มีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่
ดีพอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงิน
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
และด าเนินชีวิต 
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กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

1.โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 
 

1.เพื่อจัดหอ้งเรียนได้ครบ
ตามความต้องการ  เหมาะสม  
 สวยงาม  มีบรรยากาศที่เอือ้
ต่อการเรียนการสอน 
2.เพื่อจัดหอ้งส านักงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  มีระเบียบใน
การใช้อยา่งชัดเจน 
3.เพื่อจัดหอ้งสนับสนุนการ
เรียนการสอนได้เพียงพอกับ
ความต้องการของครูและ
นักเรียน 
4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนที่ช ารุดให้ใช้งานได้
ตามปกติและสวยงาม 
5.เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในสวัสดิภาพดา้นต่างๆ
ส าหรับนักเรียน 
6.เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

ผลผลิต (Outputs)  
- จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน 
- ซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย 
- จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ 
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอนเช่น ทาสี
อาคารเรียน   อาคารประกอบ   ร้ัว
โรงเรียน  ให้สวยงาม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
บรรยากาศด้านการเรียนการสอน 
- โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพือ่
บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
 
 

มาตรฐานท่ี  1,2,3 
ตัวบ่งชี ้ 
1.2,2.2,3.1 

2.โครงการพัฒนางานพัสดุ
วิชาการ 
 

 1. เพือ่ให้คณะครูมีวัสด-ุ
อุปกรณ์ส านักงาน (กระดาษ) 
เพื่อใช้จัดท าใบงาน ใบความรู้ 
ข้อสอบวัดผลประเมินผลการ
เรียนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิผล 
2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ศักยภาพตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 
 

 ผลผลิต (Outputs) 
- คณะครูจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลโดยใช้เอกสาร ใบงาน ใบ
ความรู้ แบบทดสอบประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู จ านวน 45 
คน และนักเรียน 648 คน 
- มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการของครูและนักเรียนตลอดปี
การศึกษา 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- คณะครูและนักเรียนพัฒนาการเรียน
การสอนโดยมีปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ครบถ้วน เพื่อให้คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนพัฒนาไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ
พัฒนางานพัสดุวิชาการ 
 
 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้  2.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

3.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล 
 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บุคคลกรโรงเรียนและเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ อบรม 
ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
2.  เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็ม
ตามศักยภาพ ยึดม่ันใน
ระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชพี 
เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น 
3.  เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคง
และความก้าวหน้าในวิชาชพี 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
4 . เพือ่แก้ปัญหาการขาด
แคลนครู มีครูสอนตรงตาม
วุฒิ ท างานตามความรู้
ความสามารถ 
5. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่
ครูบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนของโรงเรียน 
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสาร
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
7. มีความผูกพันกับองค์กรมี
การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี  
มีกิจกรรมร่วมกันทั้งดา้น
นันทนาการ กิจกรรมเพือ่
สาธารณประโยชน์และสร้าง 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ครู จ านวน 33 คน ,พนักงานราชการ 
3 คน ,ครูอัตราจ้าง 3 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว      3 คน  ช่างครุภัณฑ์ 2 คน  
และ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน  ได้รับ
การพัฒนาตนเองในการเขา้รับการ
อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  และปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ ยึดม่ันใน
กฎระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีการ
เลื่อนต าแหน่งและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
มีความม่ันคงและเจริญกา้วหน้าใน
วิชาชพี   
- นักเรยีนจ านวน 648 คน มีครู
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
และสอนตรงตามวฒุิร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได ้
-  ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  มีความรู้
ความเขา้ใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน                                
-  เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีสือ่สารพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดย
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่
รับผิดชอบเกิดผลส าเร็จ 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญก าลังใจ มี ความก้าวหน้าใน
วิชาชพี  
- นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานที่  3 
ตัวบ่งชี้  3.1,3.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

 ความสัมพันธ์ระหวา่งองค์กร  
ได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น 
8. เพื่อให้บุคลากรมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีพอสมควรรู้จัก
บริหารจัดการเงินโดยน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและด าเนินชีวิต 

ทางการเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เพือ่เตรียมตัวความ
พร้อมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
- มีความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงในการ
จัดกิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน  ครู  
และนักเรียน ครูและนักเรียน  648คน 
มีความรู้ความเขา้ใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                
-เพื่อพัฒนาครู นักเรียนใช้ภาษาต่าง 
ประเทศ พหุวัฒนธรรมเทคโนโลยี 
สื่อสารพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
- เพือ่ให้ครู นักเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร รู้จักบริหารจัดการเงินโดย
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและด าเนิน
ชีวิต 

 

4. โครงการพัฒนางาน
ห้องสมุด 
 

1.พัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียน
ฟากทา่วทิยาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมครู นักเรียน 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปกครองและชุมชนให้
สามารถศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากหนังสือ สิ่งตีพิมพ์ 
และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ส่งเสริมครู นักเรียน บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและ
ชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมและพฒันานักเรียน 
ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชนให้มีลักษณะนิสัย
รักการอ่าน   
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
 
 

ผลผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
วิทยาร้อยละ 80 ใช้หอ้งสมุดเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ 
-  บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2 ก.ม.) ร้อย
ละ5 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
-  นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
วิทยาร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอา่นที่หอ้งสมุดโรงเรียนฟาก
ท่าวทิยาด าเนินการ 
-  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน
ฟากทา่วทิยาร้อยละ 70 รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  นักเรียน และครูโรงเรียนฟากท่า
วิทยามีลกัษณะนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
-  บุคลากรในชุมชน (รัศมี 2 ก.ม.) มี
ลักษณะนิสัยรักการอา่น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
-  นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยากลา้คิด 
กล้าแสดงออกดา้นวิชาการในทางที่
ถูกตอ้ง 

มาตรฐานที่  1,2,3,4 
ตัวบ่งชี้  
1.1,2.2,3.2,4.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

  -  นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน
ฟากทา่วทิยา รู้จักใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ 

 

5.โครงการพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมน าชวีิต  
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยู่ใน
ระดับดี  มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามรถในการแข่งขันใน
เวทีระดับโลกได ้
2. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในหลายหลาย
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน
ประเพณีของนานาชาตแิละ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
ศาสนา สามารถชักชวนผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
3. นักเรียนน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การด าเนินชีวิต ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม  ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ มี
ชีวิตปกติสขุในสังคม 
4. นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้
ความคิด มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
5.นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปล่ียนผลงานระดับ
ภาค/ระดับชาติ เช่น 
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
คุณธรรม 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีความรู้
ความเขา้ใจและตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
และเขา้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา และวันส าคญัอื่น สามารถ
ชักชวนผูอ้ื่น เข้าร่วมกิจกรรม  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
-  ผู้เรียนจ านวน 648 คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม น าชีวิตใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ มีชีวิตปกติสุข ในสังคม และ
สามารถพัฒนาตนสู่เวทีระดับโลก 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีคุณภาพชวีิตที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลมี
ขีดความสามรถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลกได ้
- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา สามารถชักชวน ผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีชีวิตปกติสุขในสังคม มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นสามารถ
แข่งขันสู่เวทีระดับโลก 

มาตรฐานที ่1,2,4 
ตัวบ่งชี้  
1.1,1.2,2.1,4.1,4.2 
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กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี)้ 

1.โครงการพัฒนาสือ่และ
แหล่งเรยีนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- สื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และมี
แหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศอย่างหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่ 1,2 
ตัวบ่งชี้  1.4,2.1,2.2 

 
หมายเหตุ รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ 
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1.2 ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

โครงการนิยมไทย 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดี  สร้างค่านิยมที่ดี  รักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงาม ของไทย
สมควรแกก่ารอนุรักษ์  ฟื้นฟ ู
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบทอด
วัฒนธรรมไทยไว้ในคนรุ่นต่อ ๆไป
ได้ศึกษาและเรียนรู้ 
4. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยฟากทา่ 
 

ผลิต (Outputs)  
-  ครู  บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนฟากทา่
วิทยาได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลป 
วัฒนธรรมและการละเล่นของ
ไทยอยา่งน้อยไม่ต่ ากว่า  20  
กิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีค่านิยมที่ภมูิใจใน
ความเป็นไทย 
- นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถสืบทอด
ความเป็นไทยสู่คนรุ่นหลังได้ 
-  โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็น
แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการจัดกจิกรรมไปเผยแพร่ให้
คนในชุมชนฟากท่าได้เรียนรู้ 

มาตรฐานที่  1 
ตัวบ่งชี้  1.2 
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรยีน 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสนุทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ              
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

0 11 370 122 98 590 601 

1.2 มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

0 36 37 42 486 565 601 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

0 2 509 30 60 599 601 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ            
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

0 17 386 170 28 584 601 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 3 10 480 66 42 588 601 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกจิกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

0 17 401 82 101 584 601 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรยีน ( จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวสัดอุุปกรณ ์) 
- กิจกรรมตดิตามแก้ไขนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 
- โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาสภีายในโรงเรียนฟากท่าวิทยา 
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระเบียบวินัย ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- โครงการเยีย่มบ้านนักเรียน 
-โครงการภมูิคุ้มกันรวมพลังรั้วม่วง-เขียว 
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วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 
โรงเรียนส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพโดยการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนผู้เรียนมสีุขภาวะ
ที่ดีและมสีุนทรยีภาพได้แก่   กิจกรรมติดตามแก้ไขนักเรียนท่ีมภีาวะทุพโภชนาการ โครงการแข่งขันกรฑีา กีฬาสีภายในโรงเรียน
ฟากท่าวิทยา โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบยีบวินัย ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรยีน โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  
 
ผลการพัฒนา  
จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลใหผู้้เรียนมสีุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรยีภาพนักเรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  ละมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษและหลีกเลีย่งสภาวะที่เสีย่งต่อความรุ่นแรง โรคภยั  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศมีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออกท้ังทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และนาฏศิลป์อย่างหลากหลายจนท าให้ มผีลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานที่ 1 อยู่
ในระดับ ดีเย่ียม 
  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/กจิกรรมอย่างหลากหลายทั้งทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและ
นาฏศิลป์ ส่งผลใหผู้้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพนักเรียนมีสขุนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ
มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุ่นแรง โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปญัหาทางเพศ มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรตผิู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น   
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 0 90 48 163 300 511 601 

2.2 เอื้ออาทรผู้อืน่และกตญัญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

0 0 21 60 520 601 601 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

18 33 43 98 409 550 601 

2.4 ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

0 0 313 180 108 601 601 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- โครงการส่งเสรมิพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์  
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและการเขียน 
-  โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Christmas 
- โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมน าชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 
 โรงเรียนส่งเสริมใหผู้้เรียนผูเ้รียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จัด
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบทั้ง 8 คุณลักษณะได้แก่ โครงการพัฒนา
งานกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์โครงการส่งเสรมิพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน  โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษาโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมน าชีวิต เศรษฐกิจ 
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ผลการพัฒนา 
จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบตัิตน
ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ มีความซื้อสตัย์สจุริต มีความกตญัญูกตเวที  มีเมตตากรณุา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
เสียสละ เพื่อส่วนรวมประหยัด รูจ้กัใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ่มค่า  ภมูิใจในความเปน็ไทย เห็นคณุค่า ภมูิ
ปัญญาไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย   มีผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 2 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
  
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรกิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลายตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
ครบทั้ง 8 คุณลักษณะเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบตัิตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
มีความซื้อสตัยส์ุจรติ มีความกตัญญูกตเวที  มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ เพื่อส่วนรวมประหยดั รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอยา่งคุ่มค่า  ภูมิใจในความเป็นไทย เหน็คุณค่า ภมูิปัญญาไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย    
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

35 75 129 122 240 491 601 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

51 50 135 143 151 429 601 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อเป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน 

30 61 110 240 160 510 601 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

9 10 140 92 350 582 601 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน 
- โครงการส่งเสรมิพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์  
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและการเขียน 
- โครงการรักการอ่าน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการส่งเสรมิการอ่านเพื่อศักยภาพการเรียนรู้ 
  
 วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 
 โรงเรียนส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรกัเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่  โครงการพัฒนาคณุภาพการเรยีนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน  โครงการส่งเสรมิการอ่านเพื่อศักยภาพการเรียนรู้ ฯลฯ 
 
ผลการพัฒนา  
จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายส่งเสริมใหผู้้เรยีน มีนิสยัรักการอา่น  การเขียน และการฟัง
รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตผุลสนใจแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ  รอบตัว  ใช้ห้องสมุดแหล่งความรู้และสื่อต่างๆ  ได้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษามีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรูร้่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับการเรยีนรู้และชอบมาโรงเรยีน   มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อใหผู้้เรยีน มีนิสยัรักการอ่าน  
การเขียน และการฟังรู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผลสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  รอบตัว  ใช้หอ้งสมุดแหล่งความรู้และสื่อ
ต่างๆ  ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษามีวิธีการเรยีนรู้ของตนเอง เรยีนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้   
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
4.1 สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

0 24 253 208 116 577 601 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

0 45 120 335 101 556 601 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

0 2 3 310 286 599 601 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ 

0 0 150 341 110 601 601 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและการเขียน 
- โครงการส่งเสรมิการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้   
-  โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Christmas 
- โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน 
  
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 4 
 โรงเรียนส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตัดสินใจแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีสตสิม
เหตุผลโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กจิกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่  โครงการพัฒนาคณุภาพการเรยีนรู้กลุ่ม
สาระภาษาไทย กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและการเขียน  โครงการรักการอ่าน โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการ
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  
   
ผลการพัฒนา  
จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายส่งเสริมใหผู้้เรยีนสามารถสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวมสามารถคาดการณ์ ก าหนดเปา้หมายและแนวทางการตดัสินใจ
ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจได้อยา่งมีสติสมเหตผุล และแก้ปัญหาอย่างมสีติมีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี  
และมีการจิตนาการ  มีผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานท่ี 4 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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        โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวมสามารถคาดการณ์ โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนทีส่อดแทรกกระบวนการคดิ
วิเคราะห์แบบ Mind map เพื่อประเมินความสามารถทางด้านการคิดของนักเรียน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทัง้หมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระ เป็นไปตามเกณฑ ์

5 126 184 175 111 470 601 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ ์

- 110 222 150 119 491 601 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ 
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ ์

0 27 293 200 81 574 601 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

      203 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานทีท่ า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการส่งเสรมิพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์  
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและการเขียน 
-  โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Christmas 
- โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการพัฒนาสื่อละแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน 
- โครงการส่งเสรมิการอ่านเพื่อศักยภาพการเรียนรู้ 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5 
 โรงเรียนส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรโดยการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ ตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครบทั้ง 8 คุณลักษณะอย่างหลากหลาย ได้แก่  โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์โครงการส่งเสรมิพัฒนาทักษะกระบวนการคณติศาสตร ์โครงการพัฒนาคณุภาพการเรยีนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศโครงการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน าชีวิต เศรษฐกิจ ฯลฯ 
 
ผลการพัฒนา  
จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลใหผู้้เรียนมรีะดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์มผีลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลีย่ตามเกณฑ์สามารถสือ่ความคิดทางการพูด เขยีน หรือน าเสนอด้วยวิธตี่างๆ
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารไดท้ั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้  มผีลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 5 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรยีนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งผลใหผู้้เรียนมีระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลีย่ตามเกณฑ์ที่สูงข้ึนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนนิการ        
จนเสรจ็ 

0 49 124 189 239 552 601 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภมูิใจในผลงานของตนเอง 

0 29 60 162 350 572 601 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 0 37 101 158 305 564 601 

6.4 มีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

0 48 121 173 259 553 601 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการส่งเสรมิพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์  
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมแขง่ขันทักษะภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Christmas 
- กิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(O-NET) 
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน 
- โครงการค่ายดาราศาสตร ์
- โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการ (แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 6 
  โรงเรียนส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
โดยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จัดโครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน 
โครงการค่ายดาราศาสตร ์  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคณติศาสตร์ โครงการพัฒนาคณุภาพการเรยีนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทย  กิจกรรมส่งเสริมการอา่นและการเขียน  โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ   
โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ 
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ผลการพัฒนา  
       จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กจิกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลใหผู้้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดส้ าเร็จเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างานท างานอย่างมีความสุข พัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อื่นไดม้ีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ มี
ผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานท่ี 6 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรยีนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งผลให ้
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นไดส้ าเร็จเพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบ
ในการท างานท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภมูิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อื่นไดม้คีวามรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจรติและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ทีอ่ยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพ
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

-    38 38 38 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

- - - - 38 38 38 

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรยีนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา 

- - - - 38 38 38 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

- - - - 38 38 38 

7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

- - - - 38 38 38 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

- - - - 38 38 38 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบและใช้
ผลในการปรับการสอน 

- - - 38 - 38 38 

7.8 ครูประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

- - - - 38 38 38 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

- - - - 38 38 38 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 7 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการจดักิจกรรมการ
เรียนรูจ้ัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่ โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์   โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและการเขียน  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร 
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ผลการพัฒนา  
   จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสตูร การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการ
คิดวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรยีนเป็นรายบุคคลมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัมีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรูข้องตนเองและผู้เรียนมีการประเมนิผลการเรยีนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัด
ให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผูเ้รียนมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้เตม็ศักยภาพ
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน  และน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน  มีผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานที่ 7 อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนควรมีพัฒนาและส่งเสริมให้ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยการส่งครไูปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการน ามาจัดการเรยีนการสอน 
รวมถึงมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ครู 

ที่อยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/ 
ครูทั้งหมด ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประภาพและเกิดประสิทธิผล 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 

       

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบรหิารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ 

       

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

       

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

       

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน         
พึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 

       

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษา         
เต็มศักยภาพและเตม็เวลา 

       

(หมายเหต ุ   ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคณุภาพที่ประเมินเพียงระดับเดยีว ในแต่ละตัวบง่ช้ี)   
  

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานทีท่ า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการพัฒนาห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(ประชุม /อบรม/ สัมมนา) 
- โครงการการบริหารงานและพัฒนางานการเงินและ 
- โครงการพัฒนางานการเงินและพัสดุ  
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา 
  
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 8 
 ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัด
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่ โครงการพัฒนาห้องกลุม่บริหารงานวิชาการ 
โครงการพัฒนางานบรหิารงานบุคคล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(ประชุม /อบรม/ สัมมนา) โครงการการบริหารงานและพัฒนางาน
การเงินและ โครงการพัฒนางานการเงินและพสัดุ โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี    โครงการพัฒนางานหลักสตูรสถานศึกษา 
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           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

ผลการพัฒนา  
ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นผู้น าทางวิชาการมคีวามสามารถในการ
บริหารงานวิชาการมีการบริหารทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนรว่มและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคดิทั้งด้านวิชาการและการจดัการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเตม็เวลาจนท าให้เกิดผลส าเร็จ  มผีล
การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานท่ี 8 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ผู้บริหารควรจะมีการวางแผนในการบริหารจัดการสถานศึกษาและสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการตลอดจนให้
ค าแนะน าค าปรึกษาแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ครู 

ที่อยู่ในระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/ 
ครูทั้งหมด ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 

       

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

       

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

       

(หมายเหต ุ   ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคณุภาพที่ประเมินเพียงระดับเดยีว ในแต่ละตัวบง่ช้ี)   
  

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการพัฒนาห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคลากร กจิกรรมพัฒนาบุคลากร(ประชุม /อบรม/ สัมมนา) 
- การบริหารงานและพัฒนางานการเงินและพสัดุ  
- โครงการพัฒนางานอาคารสถานที ่
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 9 
 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตลอดจนก ากับติดตามดูแล และขบัเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย  
 

ผลการพัฒนา  
                  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนกาด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 9  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
       โรงเรียนควรเปดิโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา
ตลอดจนก ากับติดตามดูแลและขบัเคลื่อนกาด าเนินงานของสถานศกึษาเพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย  
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           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ครู 

ที่อยู่ในระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/ 
ครูทั้งหมด ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

       

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเตมิที่หลากหลายให้
ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 

       

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่สง่เสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

       

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรยีนรู้
ที่ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริง จนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

       

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

       

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

       

(หมายเหต ุ   ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคณุภาพที่ประเมินเพียงระดับเดยีว ในแต่ละตัวบง่ช้ี)   
  

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
- โครงการส่งเสรมิพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์  
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
- โครงการส่งเสรมิการอ่านเพื่อศักยภาพการเรียนรู้ 
-  โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Christmas 
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี 
- กิจกรรมติวเข้มเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(O-NET) 
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           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 10 
 สถานศกึษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้นโดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จดัโครงการ/กจิกรรมอยา่งหลากหลายได้แก่ โครงการพัฒนาห้องกลุ่มบริหารงานวชิาการโครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(ประชุม /อบรม/ สัมมนา) โครงการการบริหารงานและพัฒนางานการเงินและ พสัดุ 
โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี    โครงการพัฒนางานหลักสตูรสถานศึกษา  
 
 ผลการพัฒนา  
          จากการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู ้และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบด้านและจากการสนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรยีนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองและนเิทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอน อย่างสม่ าเสมอ  มีผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานท่ี 10 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรมีการบริหารจดัการหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบตัิ โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูร การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนเพื่อให้ครูจัดการเรยีนการสอนให้บรรลุถึงมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัดรวมทั้งมี
การนิเทศ ก ากับตดิตามเพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการจัดการเรยีนการสอน  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ครู 

ที่อยู่ในระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/ 
ครูทั้งหมด ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

       

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรยีน 

       

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมสีว่นร่วม 

       

(หมายเหต ุ   ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคณุภาพที่ประเมินเพียงระดับเดยีว ในแต่ละตัวบง่ช้ี)   
  

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรยีน จัดซื้อยา เวชภณัฑ์ และวัสดุอุปกรณ ์
- กิจกรรมตดิตามแก้ไขนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 
- โครงการพัฒนางานอาคารสถานที ่
- โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาสื่อการเรยีนรู ้เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
- โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 11 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยการจดัหอ้งเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ด ี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนและมีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้จดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย
ได้แก ่โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน  กิจกรรมตดิตามแก้ไขนักเรียนที่มภีาวะทุพโภชนาการ  โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานท่ี  โครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนางานห้องสมดุ 
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ผลการพัฒนา  
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยการจดัหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรยีนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ ีสภาพแวดล้อมรม่รื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ัดห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน   จัดโครงการ 
กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนจัดห้องสมุดให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  มีผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานท่ี 11 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนควรมีการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยการจัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ ี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนและมีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้จดัห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน
มั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าไดต้ลอดเวลา   
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ครู  

ที่อยู่ในระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/ 
ครูทั้งหมด ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

       

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

       

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

       

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

       

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

       

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคณุภายใน 

       

(หมายเหต ุ   ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคณุภาพที่ประเมินเพียงระดับเดยีว ในแต่ละตัวบง่ช้ี)   
  

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
-โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนางานวิชาการ 
-โครงการพัฒนาบุคลากร  (ประชุม /อบรม/ สัมมนา) 
- การบริหารงานและพัฒนางานการเงินและพสัด ุ
- โครงการพฒันางานอาคารสถานที ่
- โครงการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 12 
 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขอสถานศึกษาจดัท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาน าผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมจีัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน 
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ผลการพัฒนา  
จากการที่สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขอสถานศึกษาจดัท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาน าผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมจีัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน  มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 12 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนควรมีก าหนดการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขอสถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA และน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน    
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ครู 

ที่อยู่ในระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/ 
ครูทั้งหมด ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้อง
ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

       

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง 

       

(หมายเหต ุ   ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคณุภาพที่ประเมินเพียงระดับเดยีว ในแต่ละตัวบง่ช้ี)   
  

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคลากร (ประชุม /อบรม/ สัมมนา) 
- การบริหารงานและพัฒนางานการเงินและพสัดุ  
- โครงการพัฒนางานอาคารสถานที ่
  
วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 13 
 สถานศึกษามสีถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยการจดัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคลากรสถานศึกษา 
 
ผลการพัฒนา  
   จากการที่สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครวั ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 13 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครวั ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา และควรจะ
มีการจัดอบรมวิทยากรที่จะมาใหค้วามรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/ 
ครูทั้งหมด ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

       

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีน
บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรชัญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

       

(หมายเหต ุ   ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคณุภาพที่ประเมินเพียงระดับเดยีว ในแต่ละตัวบง่ช้ี)   
  

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
- โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
- โครงการสร้างสรรคส์ังคมประชาธิปไตยก้าวหน้าไปสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
- โครงการนิยมไทย 
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระเบียบวินัยป้องกันและแกไ้ขพฤติกรรมนักเรยีน 
- โครงการเยีย่มบ้าน 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 14 
 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสยัทัศน ์ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้นโดยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายจดัโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทัศน ์ปรัชญา และจดุเน้น
ของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการพฒันางานห้องสมุดโครงการนิยมไทย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัยป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรยีน  เพื่อให้ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้ผู้เรียนบรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้นของ
สถานศึกษา 
 
ผลการพัฒนา  
    จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลุเปา้หมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรชัญา และจดุเน้นของ
สถานศึกษา มีผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานที่ 14 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนให้บรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียน/ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวนนักเรียน/ 
ครูทั้งหมด ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดี
เย่ียม 
(5) 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพ 
สูงขึ้น 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรปูการศึกษา 

       

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผา่นมา 

       

(หมายเหต ุ   ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคณุภาพที่ประเมินเพียงระดับเดยีว ในแต่ละตัวบง่ช้ี)   
  

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่ท า) 
 โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรยีนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

- โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
- โครงการนิยมไทย 
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระเบียบวินัยป้องกันและแกไ้ขพฤติกรรมนักเรยีน 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 15 
 โรงเรียนมีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน ์ปรชัญาและจดุเน้นท่ีก าหนดขึ้นโดยการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้จดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองได้แก่ 
โครงการพัฒนางานห้องสมดุ   กิจกรรมการเข้าค่ายปรับพฤติกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยง โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน    
 
ผลการพัฒนา  

จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามวสิยัทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น มผีลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 15 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการด าเนินการกิจกรรมพิเศษให้เกิดผลส าเร็จโดยเปิดโอกาสให้ ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการตามกิจกรรมพิเศษเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจดุเน้นท่ีก าหนดขึ้น  
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ
มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 27.89 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 4.87 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.62 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.28 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ    คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

4.83 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 4.65 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

4.64 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 49.40 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

10 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผล 

5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

9.40 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

10 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลคุณภาพ
มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง   
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา   ให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5 5 ดีเยี่ยม 

รวมคะแนน 97.29   
ระดับคุณภาพ 5   
แปลคุณภาพในภาพรวม ดีเยี่ยม   

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

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที ่1 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 100 20 17 22 24 16 0 1 0 59 59.00 
คณิตศาสตร ์ 100 9 6 10 20 27 9 19 0 25 25.00 
วิทยาศาสตร ์ 100 6 3 14 20 34 22 1 0 23 23.00 
สังคมศึกษา ฯ 100 14 8 41 10 17 5 5 0 63 63.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 100 37 11 14 10 8 8 12 0 62 62.00 
ศิลปะ 100 26 21 21 27 5 0 0 0 68 68.00 
การงานอาชีพฯ 100 5 12 20 32 28 3 0 0 37 37.00 
ภาษาต่างประเทศ 100 14 9 6 15 14 17 25 0 29 29.00 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 99 38 22 15 18 5 0 1 0 75 75.76 
คณิตศาสตร ์ 99 13 5 17 15 21 14 14 0 35 35.35 
วิทยาศาสตร ์ 99 11 14 21 24 18 8 3 0 46 46.46 
สังคมศึกษา ฯ 99 10 9 20 15 21 9 15 0 39 39.39 
สุขศึกษาและพลศึกษา 99 3 5 14 10 25 20 22 0 22 22.22 
ศิลปะ 99 7 3 8 16 17 20 28 0 18 18.18 
การงานอาชีพฯ 99 66 13 7 3 0 3 7 0 86 86.87 
ภาษาต่างประเทศ 99 6 3 8 15 24 32 11 0 17 17.17 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 113 15 16 18 21 20 16 7 0 49 43.36 
คณิตศาสตร ์ 113 9 3 4 24 29 34 10 0 16 14.16 
วิทยาศาสตร ์ 113 17 29 19 20 19 5 4 0 65 57.52 
สังคมศึกษา ฯ 113 5 5 12 23 23 20 25 0 22 19.47 
สุขศึกษาและพลศึกษา 113 5 8 10 24 23 20 23 0 23 20.35 
ศิลปะ 113 20 32 27 10 2 1 21 0 79 69.91 
การงานอาชีพฯ 113 16 18 29 23 25 2 0 0 63 55.75 
ภาษาต่างประเทศ 113 20 17 17 17 18 16 8 0 54 47.79 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 111 8 11 21 29 11 14 13 4 40 36.04 
คณิตศาสตร ์ 111 5 2 6 13 23 36 24 2 13 11.71 
วิทยาศาสตร ์ 111 20 14 24 9 11 16 15 2 58 52.25 
สงัคมศึกษา ฯ 111 4 6 11 11 14 25 38 2 21 18.92 
สุขศึกษาและพลศึกษา 111 9 13 22 6 17 11 31 2 44 39.64 
ศิลปะ 111 14 23 25 17 4 8 9 11 62 55.86 
การงานอาชีพฯ 111 55 17 14 9 8 0 4 4 86 77.48 
ภาษาต่างประเทศ 111 18 14 12 11 19 12 23 2 44 39.64 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 97 4 6 8 13 25 21 20 0 18 18.56 
คณิตศาสตร ์ 97 7 10 10 9 37 15 9 0 27 27.84 
วิทยาศาสตร ์ 97 10 15 25 6 16 6 19 0 50 51.55 
สังคมศึกษา ฯ 97 12 11 32 15 12 11 4 0 55 56.70 
สุขศึกษาและพลศึกษา 97 26 9 15 22 9 7 9 0 50 51.55 
ศิลปะ 97 64 18 14 1 0 0 0 0 96 98.97 
การงานอาชีพฯ 97 9 7 18 23 17 23 0 0 34 35.05 
ภาษาต่างประเทศ 97 11 4 8 13 17 21 23 0 23 23.71 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 97 6 4 7 10 23 24 23 0 17 17.53 
คณิตศาสตร ์ 97 14 4 14 15 25 12 13 0 32 32.99 
วิทยาศาสตร ์ 97 18 15 21 10 14 7 12 0 54 55.67 
สังคมศึกษา ฯ 97 22 8 22 13 15 7 10 0 52 53.61 
สุขศึกษาและพลศึกษา 97 25 10 17 11 10 7 17 0 52 53.61 
ศิลปะ 97 18 9 11 15 16 12 16 0 38 39.18 
การงานอาชีพฯ 97 7 5 5 40 31 9 0 0 17 17.53 
ภาษาต่างประเทศ 97 9 6 7 14 17 20 24 0 22 22.68 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 93 4 4 13 18 29 21 4 0 21 22.58 
คณิตศาสตร ์ 93 13 5 14 25 11 8 17 0 32 34.41 
วิทยาศาสตร ์ 93 17 23 22 17 3 3 8 0 62 66.67 
สังคมศึกษา ฯ 93 6 11 26 14 23 10 3 0 43 46.24 
สุขศึกษาและพลศึกษา 93 6 11 26 14 23 10 3 0 43 46.24 
ศิลปะ 93 36 26 16 7 5 0 3 0 78 83.87 
การงานอาชีพฯ 93 25 24 29 9 3 1 2 0 78 83.87 
ภาษาต่างประเทศ 93 2 2 5 18 17 22 27 0 9 9.68 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

รอ้ยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 93 8 6 22 17 13 6 13 8 36 38.71 
คณิตศาสตร ์ 93 8 6 5 12 14 14 33 1 19 20.43 
วิทยาศาสตร ์ 93 8 11 17 19 17 13 7 1 36 38.71 
สังคมศึกษา ฯ 93 18 16 23 8 12 7 8 1 57 61.29 
สุขศึกษาและพลศึกษา 93 6 28 20 22 6 4 5 2 54 58.06 
ศิลปะ 93 15 19 19 13 8 8 8 3 53 56.99 
การงานอาชีพฯ 93 7 13 35 13 21 2 1 1 55 59.14 
14ภาษาต่างประเทศ 93 8 21 20 19 11 10 3 1 49 52.69 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที ่1 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 96 5 8 10 13 23 22 15 0 23 23.96 
คณิตศาสตร ์ 96 9 7 11 20 22 21 6 0 27 28.13 
วิทยาศาสตร ์ 96 2 1 26 8 22 27 10 0 29 30.21 
สังคมศึกษา ฯ 96 9 19 9 14 19 11 15 0 37 38.54 
สุขศึกษาและพลศึกษา 96 14 23 13 20 11 5 10 0 50 52.08 
ศิลปะ 96 13 21 23 15 13 0 11 0 57 59.38 
การงานอาชีพฯ 96 29 18 22 8 5 4 10 0 69 71.88 
ภาษาต่างประเทศ 96 8 6 18 17 7 8 32 0 32 33.33 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที ่2 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 95 3 8 15 18 28 17 6 0 26 27.37 
คณิตศาสตร ์ 95 10 12 17 14 18 17 2 5 39 41.05 
วิทยาศาสตร ์ 95 1 22 28 29 15 0 0 0 51 53.68 
สังคมศึกษา ฯ 95 19 14 16 13 12 12 9 0 49 51.58 
สุขศึกษาและพลศึกษา 95 17 14 15 20 15 4 3 7 46 48.42 
ศิลปะ 95 76 5 13 1 0 0 0 0 94 98.95 
การงานอาชีพฯ 95 4 17 12 22 16 8 16 0 33 34.74 
ภาษาต่างประเทศ 95 8 22 16 14 10 11 14 0 46 48.42 

 

 

 

 

 



156 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.

5 
1 0 

ภาษาไทย 107 4 6 25 27 11 19 15 0 35 32.71 
คณิตศาสตร ์ 107 19 19 27 17 18 5 2 0 65 60.75 
วิทยาศาสตร ์ 107 26 20 30 13 6 6 6 0 76 71.03 
สังคมศึกษา ฯ 107 20 12 23 16 23 8 5 0 55 51.40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 107 78 9 12 3 4 1 0 0 99 92.52 
ศิลปะ 107 60 26 13 0 0 2 6 0 99 92.52 
การงานอาชีพฯ 107 64 17 2 14 8 1 1 0 83 77.57 
ภาษาต่างประเทศ 107 12 10 24 15 22 16 8 0 46 42.99 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 
 นร.ท่ี

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
4  3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 106 11 6 11 23 24 20 11 0 28 26.42 
คณิตศาสตร ์ 106 24 9 26 21 20 6 0 0 59 55.66 
วิทยาศาสตร ์ 106 19 45 19 10 13 0 0 0 83 78.30 
สังคมศึกษา ฯ 106 20 14 22 17 26 1 6 0 56 52.83 
สุขศึกษาและพลศึกษา 106 45 23 14 17 5 2 0 0 82 77.36 
ศิลปะ 106 58 28 4 10 6 0 0 0 90 84.91 
การงานอาชีพฯ 106 106 0 0 0 0 0 0 0 106 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 106 13 5 17 10 24 19 18 0 35 33.02 
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกว่าขดีจ ากดัล่าง 

คณิตศาสตร์ 96 31.83 13.80 31.83 39/40.21 
ภาษาไทย 96 42.70 9.64 42.70 45/46.39 
วิทยาศาสตร์ 96 35.56 9.42 35.56 36/37.11 
ภาษาอังกฤษ 96 28.73 8.33 28.73 29/29.90 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

96 46.06 10.83 46.06 39/40.21 

 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกว่าขดีจ ากดัล่าง 

คณิตศาสตร์ 106 23.68 8.75 23.68 36/33.96 
ภาษาไทย 106 47.86 14.13 47.86 49/46.23 
วิทยาศาสตร์ 106 32.13 6.20 32.13 41/38.68 
ภาษาอังกฤษ 106 22.18 5.66 22.18 31/29.25 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 106 39.41 7.22 39.41 46/43.40 
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4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี
คณิตศาสตร์        
ภาษาไทย        
วิทยาศาสตร์        
ภาษาอังกฤษ        
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

       

ฯลฯ        
 
-  หมายเหตุ  ไม่มีการทดสอบระดับท้องถิ่น 
 
 
4.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 99 40.79 57.07 2.14 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 111 53.02 43.84 3.148 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 66.75 23.90 9.34 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 93 51.21 47.04 1.75 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 95 47.40 51.11 1.50 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 106 55.07 44.52 0.41 - 

รวม 601 314.24 267.48 18.28 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 52.37 44.58 3.05 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

4.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 99 42.60 55.38 2.02 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 111 45.33 50.69 3.98 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 47.36 41.36 11.28 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 93 37.90 58.27 3.83 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 95 41.47 54.95 3.58 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 106 65.40 32.32 2.28 - 

รวม 601 280.06 292.97 26.97 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 46.68 48.83 4.49 - 
 

 

 
 
 
 
 
4.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 99 99 - 
มัธยมศึกษาปีที ่2 111 111 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 97 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 93 93 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 96 96 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 106 106 - 

รวม 602 602 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 
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4.8 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
  

ด้านที่ 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 

ที ่ ระดับชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียนจากผลการประเมิน  
รวม 

จ านวนนักเรียน 
 

ดีมาก 
(3) 

ด ี
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. มัธยมศึกษาปีท่ี  1/1 14 13 4 - 31 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  1/2 13 15 7 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  1/3 7 17 9 - 33 

2. มัธยมศึกษาปีท่ี  2/1 20 11 5 - 36 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  2/2 16 16 7 - 39 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  2/3 6 20 10 - 36 

3. มัธยมศึกษาปีท่ี  3/1 16 13 5 - 34 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  3/2 14 10 9 - 33 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  3/3 5 13 12 - 30 

4. มัธยมศึกษาปีท่ี  4/1 26 15 - - 41 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  4/2 7 10 7 - 24 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  4/3 7 9 12 - 28 

5. มัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 20 15 - - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  5/2 15 13 4 - 32 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  5/3 8 12 8 - 28 

6. มัธยมศึกษาปีท่ี  6/1 20 20 - - 40 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  6/2 10 16 9 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  6/3 9 13 9 - 31 

รวมทั้งหมด 233 251 117 - 601 

คิดเป็นร้อยละ 38.71 41.69 19.60 - 100 
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ด้านที่ 2.  ความสามารถในการคิด 

ที ่ ระดับชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียนจากผลการประเมิน  
รวม 

จ านวน
นักเรียน 

 

ดีมาก 
(3) 

ด ี
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. มัธยมศึกษาปีท่ี  1/1 13 14 4 - 31 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  1/2 14 14 7 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  1/3 8 16 9 - 33 

2. มัธยมศึกษาปีท่ี  2/1 14 10 12 - 36 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  2/2 10 16 13 - 39 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  2/3 5 15 16 - 36 

3. มัธยมศึกษาปีท่ี  3/1 12 12 10 - 34 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  3/2 12 13 8 - 33 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  3/3 3 12 15 - 30 

4. มัธยมศึกษาปีท่ี  4/1 23 18 - - 41 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  4/2 10 9 5 - 24 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  4/3 5 10 13 - 28 

5. มัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 20 10 5 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  5/2 11 12 9 - 32 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  5/3 5 9 14 - 28 

6. มัธยมศึกษาปีท่ี  6/1 20 18 2 - 40 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  6/2 10 17 8 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  6/3 5 9 17 - 31 

รวมทั้งหมด 200 234 167 - 601 

คิดเป็นร้อยละ 33.22 38.87 27.91 - 100 
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ด้านที่ 3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ที ่ ระดับชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียนจากผลการประเมิน  
รวม 

จ านวนนักเรียน 
 

ดีมาก 
(3) 

ด ี
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. มัธยมศึกษาปีท่ี  1/1 15 12 4 - 31 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  1/2 16 12 7 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  1/3 9 15 9 - 33 

2. มัธยมศึกษาปีท่ี  2/1 7 25 4 - 36 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  2/2 10 18 11 - 39 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  2/3 4 20 12 - 36 

3. มัธยมศึกษาปีท่ี  3/1 12 12 10 - 34 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  3/2 8 11 14 - 33 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  3/3 4 10 16 - 30 

4. มัธยมศึกษาปีท่ี  4/1 17 16 8 - 41 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  4/2 8 8 8 - 24 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  4/3 5 8 15 - 28 

5. มัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 25 8 2 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  5/2 9 14 9 - 32 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  5/3 4 10 14 - 28 

6. มัธยมศึกษาปีท่ี  6/1 21 14 5 - 40 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  6/2 6 20 9 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  6/3 5 10 16 - 31 

รวมทั้งหมด 185 243 173 - 601 

คิดเป็นร้อยละ 30.73 40.37 28.90 - 100 
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ด้านที่   4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

ที ่ ระดับชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียนจากผลการประเมิน  
รวม 

จ านวนนักเรียน 
 

ดีมาก 
(3) 

ด ี
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. มัธยมศึกษาปีท่ี  1/1 15 11 5 - 31 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  1/2 16 12 7 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  1/3 12 13 8 - 33 

2. มัธยมศึกษาปีท่ี  2/1 20 11 5 - 36 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  2/2 20 12 7 - 39 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  2/3 17 15 4 - 36 

3. มัธยมศึกษาปีท่ี  3/1 19 10 5 - 34 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  3/2 18 8 7 - 33 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  3/3 14 12 4 - 30 

4. มัธยมศึกษาปีท่ี  4/1 24 15 2 - 41 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  4/2 13 9 2 - 24 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  4/3 13 9 6 - 28 

5. มัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 25 10 - - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  5/2 15 12 5 - 32 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  5/3 15 12 1 - 28 

6. มัธยมศึกษาปีท่ี  6/1 25 15 - - 40 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  6/2 20 10 5 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  6/3 15 13 3 - 31 

รวมทั้งหมด 316 209 76 - 601 

คิดเป็นร้อยละ 52.49 34.72 12.79 - 100 
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ด้านที่  5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

ที ่ ระดับชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียนจากผลการประเมิน  
รวม 

จ านวนนักเรียน 
 

ดีมาก 
(3) 

ด ี
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. มัธยมศึกษาปีท่ี  1/1 21 10 - - 31 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  1/2 20 15 - - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  1/3 18 13 2 - 33 

2. มัธยมศึกษาปีท่ี  2/1 25 11 - - 36 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  2/2 23 16 - - 39 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  2/3 20 15 1 - 36 

3. มัธยมศึกษาปีท่ี  3/1 29 5 - - 34 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  3/2 31 2 - - 33 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  3/3 23 5 2 - 30 

4. มัธยมศึกษาปีท่ี  4/1 34 7 - - 41 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  4/2 15 9 - - 24 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  4/3 13 12 3 - 28 

5. มัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 30 5 - - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  5/2 24 8 - - 32 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  5/3 16 10 2 - 28 

6. มัธยมศึกษาปีท่ี  6/1 30 9 1 - 40 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  6/2 27 7 1 - 35 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  6/3 17 13 1 - 31 

รวมทั้งหมด 416 172 13 - 601 

คิดเป็นร้อยละ 69.10 28.57 2.33 - 100 
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ตอนที ่4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร./ 
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ 
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30 27.89 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี
และมีสนุทรียภาพ 

   5 4.87 5 ดีเยี่ยม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

590 601 98.17 0.5 0.49 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

565 601 94.01 0.5 0.47 5 ดีเยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบัตเิหตุ
และปัญหาทางเพศ 

599 601 99.66 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

584 601 97.17 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 

588 601 97.84 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศลิป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

584 601 97.17 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   5 4.62 5 ดีเยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร 

511 601 85.02 2 1.7 5 ดีเยี่ยม 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ 

601 601 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม      
ที่แตกต่าง 

550 601 91.51 1 0.92 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

601 601 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่3  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรยีนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   5 4.28 4 ดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด             
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

491 601 81.70 2 
 

1.63 
 

4 ดีมาก 
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3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้า           
หาความรูเ้พิ่มเตมิ 

429 601 83.19 1 0.83 4 ดีมาก 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อเป็นการ
เรียนรูร้ะหว่างกัน 

510 601 84.85 1 0.85 4 ดีมาก 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

582 601 96.84 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

   5 4.83 5 ดีเยี่ยม 

4.1 สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่านฟัง
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

577 601 96.00 2 1.92 5 ดีเยี่ยม 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

556 601 92.51 1 0.92 5 ดีเยี่ยม 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจ แก้ปญัหาโดยมีเหตผุล
ประกอบ 

599 601 99.66 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

601 601 100.00 1 1 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

   5 4.65 5 ดีเยี่ยม 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย         
แต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ ์

  5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์

  5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีน เป็นไปตามเกณฑ ์

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป
ตามเกณฑ ์

  5 1 0.65 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ 
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   5 4.64 5 ดีเยี่ยม 

6.1 วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนเสร็จ 

552 601 91.84 2 1.84 5 ดีเยี่ยม 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 572 601 95.20 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 
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6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 564 601 93.84 1 0.93 5 ดีเยี่ยม 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและ
หาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

553 601 92.01 1 0.92 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50 49.40 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   10 10 5 ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพ
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

38 38 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรียน             
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน 

38 38 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรยีนรู้
ที่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

38 38 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ         
ในการจัดการเรียนรู ้

38 38 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผล          
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

38 38 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้าน             
การเรยีนและคุณภาพชีวิตด้วยความ          
เสมอภาค 

38 38 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ          
การสอน 

38 38 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏบิัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดขีอง
สถานศึกษา 

38 38 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิา 
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา              
เต็มความสามารถ 

38 38 100 1 1 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   10 10 5 ดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า
และความคิดรเิริ่มทีเ่น้นการพัฒนา
ผู้เรยีน 

  5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบรหิารแบบมี
สว่นร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบตัิการ 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ             
การกระจายอ านาจ 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
พึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 

  5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   5 5 5 ดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

  5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน          
อย่างรอบด้าน 

   10 10 5 ดีเยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 
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10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเตมิที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั และความ
สนใจของผู้เรียน 

  5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

  5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง          
การเรยีนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน         
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   10 9.40 5 ดีเยี่ยม 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรยีนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียน 

  5 4 4 5 ดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรยีน 

  4  3  2.4 4 ดีมาก 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีน
เรียนรูด้้วยตนเองและหรือเรยีนรู้         
แบบมีส่วนร่วม 

  5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนด                
ในกฏกระทรวง 

   5 5 5 ดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

 
 
 
 

5 1 1 5 ดีเยี่ยม 
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12.2 จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  5 0.5 0.5 5 ดีเย่ียม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพ         
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  5 0.5 0.5 5 ดีเย่ียม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภายใน 

  5 1 1 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10 10 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   10 10 5 ดีเยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ี่
เกี่ยวข้อง 

  100 5 5 5 ดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  100 5 5 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 5 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนา
สถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย         
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเนน้          
ที่ก าหนดขึ้น 

   5 5 5 ดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทัศน์ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 



171 

 

           รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ์  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร./ 
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ/ 
ระดับท่ีได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ 
สูงขึ้น 

   5 5 5 ดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ           
เพื่อตอบสนองนโยบาย จดุเน้น            
ตามแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

  5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

  5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 100 97.29 5 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้        97.29       . 
 
ระดับคุณภาพ       ระดับ 1              ระดับ 2            ระดับ 3           ระดับ 4                ระดับ 5 
   (ปรับปรุง)      (พอใช้)          (ดี)       (ดีมาก)              (ดีเยี่ยม) 
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ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมจากการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนพบว่า 

มาตรฐานโรงเรียนมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดยโรงเรียนฟากท่าวิทยาได้ด าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรม งานที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จในด้าน
กิจกรรมต่างๆ และโครงการส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านคือมาตรฐานด้าน
ผู้เรียน มาตรฐานด้านการเรียนการสอน มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มีเป้าหมายการด าเนินงานเน้นการพัฒนาผู้เรียนหลายด้าน 
ได้แก่  

1.  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
2.  ให้ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
3.  ใหผู้้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ี

ดีต่ออาชีพสุจริต  
4.  ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  
5.  ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
6.  ให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
7.  ให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
8.  ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
มาตรฐานด้านการเรียนการสอน มีเป้าหมายการด าเนินงาน คือ ให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี

วุฒิ/ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ ให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มีเป้าหมายการด าเนินงาน คือ ผู้บริหารมี
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมีการจัดองค์กร 
โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร โรงเรียนมีการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ ผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.ในแต่ละกลุ่มสาระมีการวางแผน จัดครูผู้สอน ตาราง
เรียน และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
2.ครูแต่ละกลุ่มสาระมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีมีผลการปฏิบัติที่ดี ( Best 
Practice) 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีเปิดโอกาสและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยดีทั้งในระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรบรรลุญวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
2.การบริหารจัดการ การวางแผนมีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนวงจรคุณภาพของ PDCA 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
ตะวันตก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ
และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

คณะครูในกลุ่มสาระภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมวัน
สุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติได้อย่างหลากหลาย
ท านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสุนทรีภาพด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ 

ผู้บริหารและคณะครูเห็นความส าคัญของการจัดท า
โครงการเพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางศิลปะรวมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม 

โครงการการแข่งขันกรีฑา กีฬาสีภายในโรงเรียน
ฟากท่าวิทยา 

นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของกีฬา
และคณะครูให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้วยดี 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ 

นักเรียนมีความสนใจในการจัดกิจกรรมเปิดสู่การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีมากเพ่ือพัฒนาเป็นการประกอบ
อาชีพเสริมและหารายได้ระหว่างเรียน 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3,6 

ครูผู้เกี่ยวข้องได้มีการจัดการที่เหมาะสมเก่ียวกับการ
จัดท าเอกสาร พิธีการ รวมทั้งข้อมูลแนะแนวทางใน
การศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นของนักเรียนที่จบ
การศึกษาในแต่ละระดับ 

โครงการพัฒนางานแนะแนวนักเรียน 

ครูแนะแนวและครูผู้สอนมีแหล่งข้อมูล เอกสารและสื่อ
ต่างๆเก่ียวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของ
ผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ 

1.มีห้องสมุดที่มีหนังสือหลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า และคณะครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้า
ร่วมหลากหลายครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด 

โครงการพัฒนางานห้องสมุด 1.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ 
2.ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 

โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

1.มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
2.มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 

โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพฯ 

1.มีการวางแผนการจัดการที่ดีและได้รับความร่วมมือ
จากวิทยากรท้องถิ่นดี เช่น การเย็บบายศรี 
2.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เพียงพอ 

โครงการเยี่ยมบ้าน  
1.มีระบบการจัดการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
2. คณะครูให้ความร่วมมือในการเยี่ยมบ้านนักเรียนดี
มากและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองดี 

โครงการพัฒนางานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
1.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาย 
2.นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ในการจัดกิจกรรมดี 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย ป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

1.คณะครูในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนสามารถจัด
กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย 
2.คณะครูโรงเรียนสามารถควบคุมดูแลติดตาม
พฤติกรรมนักเรียนได้อย่างดี 
3.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมดี 
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2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
    จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา  
 ผู้เรียนควรได้รับการประเมิน ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการ
สอนตามกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ และมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ทันสมัย และน าผลไป
ใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และโรงเรียนฟากท่าวิทยา มี
โครงสร้างชัดเจนโดยการด าเนินกิจกรรมน าระบบคุณภาพ  ( PDCA ) มาใช้ในการบริหารงาน 
  
     จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา  
 สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง และวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับพอใช้ 
 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทแสดงความ
คิดเห็นในทุกๆ ด้านเป็นส่วนน้อย 
 มาตรฐานด้านการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูไม่ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่หลากหลาย
และขาดความต่อเนื่องครูทุกคนควรประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ไม่สม่ าเสมอ และขาดรูปแบบ 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

จุดเด่น 
1. เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
2. เป็นโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
3. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร 
4. เป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงจากกระทรวงการคลัง 
5. กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้โรงเรียนฟากท่าวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบนิยมไทย 
6. โรงเรียนได้รับรางวัลสปอร์ตโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 
7. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย กีฬา สพฐ. เกมส์ 2557 
8.สถานศึกษามีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน  โดยติดประกาศ 
   ป้ายไวนิลหน้าโรงเรียน  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานผ่านเว็ปไซต์ของ 
   โรงเรียน (http://www.ftwschool.ac.th ) สถานีวิทยุกระจายเสียงของ “วิทยุชุมชน คนฟากท่า”   

ในรายการ “ผอ.ธงชัย  ปิ่นทอง พบประชาชน”  เพ่ือเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/ผลการด าเนินงาน  
ประกาศเกียรติคุณ ต่อสาธารณชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT  และ  O – NET  5 กลุ่มสาระหลัก ต่ ากว่าเกณฑ์ 

                     2. ห้องปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มสาระฯขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                        ของนักเรียน 
  3. ระบบเครือข่ายผู้ปกครองยังไม่เป็นระบบและการท างานยังขาดประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระดับดี ขึ้นไป 
2.  จ านวนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น และคณะที่สูงขึ้น 
3.  พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและพร้อมให้บริการนักเรียน 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนางานระบบ ICT ให้ทันสมัยและให้บริการอย่างทั่วถึงและและมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ให้ชัดเจน 
6. พัฒนาความพร้อมของนักเรียนและบุคลากรสู่อาเซียน 

 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. โรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิดท าให้การรักษาความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร 
     ในโรงเรียนเป็นไปด้วยความล าบาก 
2. งบประมาณในการด าเนินการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
     - หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญท่ีแสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
     - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     - บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึก
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